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APRESENTAÇÃO

O biênio 2018-2020, período no qual estive à frente da 6ª Câmara de Coordenação 
e Revisão do Ministério Público Federal, foi de grandes desafios para todos os brasilei-
ros. Pela primeira vez, desde a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, foi vencedor, 
nas eleições presidenciais de 2018, um projeto político de extrema-direita, confessa-
damente contrário à agenda de proteção aos direitos indígenas e das populações tra-
dicionais.

Procuradoras e procuradores da República vinculados à 6ª CCR, dedicados à defesa 
de povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, têm no exercício do seu 
mister constitucional intensa interlocução com o saber antropológico. No ano de 2019, 
o Supremo Tribunal Federal firmou importante precedente ao julgar a constituciona-
lidade do Decreto nº 4.887/2003, no sentido de que a aferição da tradicionalidade da 
posse por esses povos decorre de critérios antropológicos, externos, portanto, ao Di-
reito: “a matéria, longe de entrincheirada nas dobras da Lei Maior, pertence aos domí-
nios da Antropologia, à qual caberá definir as premissas metodológicas necessárias 
ao atendimento do escopo constitucional” (ministro Luís Roberto Barroso, ADI 3239, p. 
3.748). 

Ciente dessa transversalidade, pela primeira vez a Secretaria Executiva da 6ª CCR foi 
ocupada por um antropólogo, servidor do MPF Marco Paulo Schettino, que coordena 
esta coletânea com sua colega Rebeca Campos Ferreira. Pareceu-me uma obviedade a 
necessidade de ter ao meu lado na coordenação dos trabalhos em âmbito nacional um 
profissional experiente, munido das ferramentas da antropologia imprescindíveis ao 
enfrentamento do desafio de defender as populações tradicionais no contexto de uma 
sociedade predominantemente branca e urbana e que elegera um projeto conservador 
e integracionista para o comando da Nação.

Há poucos meses do final de nossa gestão, fomos colhidos, em março de 2020, pela 
Pandemia Covid-19, com o agravamento de todas as deficiências sanitárias e da de-
sigualdade social no país. No caso das populações tradicionais, a questão se colocou 
de maneira crítica, a requerer do Ministério Público Federal postura firme diante do 
Poder Público, tanto em tratativas administrativas quanto em demandas judiciais. Foi 
nesse contexto que surgiram os presentes trabalhos técnicos, fontes importantes de 
subsídio aos membros do MPF no exercício de seu dever constitucional, no contexto 
da pandemia. 



Atrevo-me, por fim, a afirmar que não foram apenas as questões técnicas específi-
cas da antropologia o aspecto mais relevante dessa transversalidade.  Aprender a exer-
citar o olhar e o ouvir antropológicos no contato com indígenas, quilombolas, ciganos, 
comunidades extrativistas e todo o amplo espectro de indivíduos que compõem nossa 
base social, a partir de uma perspectiva menos estatal e mais humana. Essa foi, sem 
dúvida, a maior lição no convívio diário e o maior legado desta Administração. 

Antonio Carlos Alpino Bigonha 
Subprocurador-Geral da República
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INTRODUÇÃO

Marco Paulo Fróes Schettino 
Rebeca Campos Ferreira

Leonardo Leocádio da Silva

Este dossiê se compõe por vinte e dois ensaios e uma cartilha, reunindo reflexões 
elaboradas por peritas e peritos em Antropologia do Ministério Público Federal no 
contexto da pandemia do novo coronavírus diante de povos indígenas, comunidades 
quilombolas e tradicionais.

As produções periciais aqui reunidas atendem às demandas relacionadas ao en-
frentamento da Covid-19. Elas foram realizadas em caráter emergencial durante os 
meses de abril, maio e junho de 2020 e responderam, entre pontos pertinentes indi-
cados pelos profissionais, a quesitos relativos às especificidades culturais, econômicas 
e epidemiológicas desses grupos sociais diante dos riscos representados pelo corona-
vírus, avaliando medidas emergenciais e ações para prevenção e enfrentamento da 
pandemia.

A demanda foi direcionada pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF a 
todos os antropólogos peritos da Instituição, havendo liberdade de escolha dos gru-
pos sociais a serem abordados e o uso de estratégias metodológicas consideradas mais 
adequadas, tendo em vista redes de contatos, conhecimento etnográfico acumulado e 
experiência profissional de cada um com grupos étnicos específicos. O resultado aqui 
apresentado em forma de dossiê traz estudos de povos e comunidades em diversas 
unidades da Federação, todos direcionados pela seguinte quesitação, adaptada às re-
alidades empíricas: 

1. Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou das 
comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em consi-
deração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19? 

2. Seria possível elencar medidas emergenciais para mitigar os efeitos da Covid-19 
para os povos indígenas e as comunidades tradicionais? 
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3. Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes in-
dígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração e 
execução dessas ações?

4. Quais ações e medidas os povos indígenas ou as comunidades estão tomando 
para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19? Avalie as medidas 
necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vista a ausência de fluxo 
de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte dos grupos afeta-
dos. 4.1. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico? 

5. Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas 
na área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanên-
cia nas Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado 
a efetivação desta medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, 
como estas têm sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

Os quesitos supracitados foram adaptados aos casos concretos e a metodologia do 
trabalho de campo in loco teve de ser adaptada ao contexto da pandemia. O cenário 
colocou restrições ao método antropológico por excelência, a etnografia. Diante da ne-
cessidade de gerar dados primários, os peritos inovaram em metodologias, com entre-
vistas por meio de contatos telefônicos e WhatsApp, por áudios e por escrito, somadas 
à aplicação de questionários e outras formas que serão pormenorizadas em cada um 
dos ensaios. 

A expertise acumulada ao longo da atuação de cada um foi conjugada a dados 
secundários, referências bibliográficas, informações contidas em inquéritos e proce-
dimentos do MPF e de outras instituições, atuais ou pretéritos. Todos os trabalhos se 
deram em constante interlocução com lideranças e representantes das comunidades 
indígenas e quilombolas, com servidores da Funai, do Incra, da Sesai, membros do 
Condisi, Cimi e CPT, colaborações fundamentais para a realização de cada uma das re-
flexões aqui apresentadas.

A situação pandêmica fez também exíguo o prazo, sendo urgente a entrega desses 
trabalhos, na medida em que se configura o risco à vida e/ou à saúde e a necessária 
tomada de decisões quanto ao enfrentamento do novo coronavírus no que diz respeito 
aos povos e às comunidades tradicionais, todos em situação de vulnerabilidade majo-
rada. A urgência não foi somente do atendimento à demanda pericial, sobretudo fo-
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ram/são urgentes as necessidades de cada uma das comunidades, seja por alimentos, 
por produtos de higiene, por proteção e/ou por segurança territorial. 

Por conseguinte, o objetivo inicial foi a produção de informações para subsidiar 
ações e estratégias de contenção da pandemia e priorização de intervenções. Por isso, 
predomina o caráter descritivo, reunindo dados de diversas fontes e instituições, com-
patibilizando-os ao universo empírico em análise e às informações obtidas diretamen-
te com as comunidades por cada um dos peritos antropólogos. O que explica o formato 
laudo/relatório/informe pericial dos trabalhos e a sua diversidade. Além dos trabalhos 
aqui reunidos, investigações e aprofundamentos serão, e vêm sendo realizados de 
modo a contemplar outros povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais 
por peritas e peritos em Antropologia do MPF em todo o Brasil.

Cabe ressaltar que o trabalho pericial em Antropologia no MPF possui um caráter 
subsidiário à atuação do procurador da República, sendo elaborado de forma a eluci-
dar os principais aspectos que a dinâmica sociocultural dos sujeitos de direitos enseja. 
De toda sorte, a temporalidade dos estudos teve um caráter preventivo, tendo em vista 
que estavam sendo implementadas as primeiras medidas relativas ao enfrentamento 
da Covid-19 nas comunidades tradicionais. Em abril e no início de maio, poucos casos 
de contágio haviam sido registrados, porém, no final de maio e início de junho, o con-
tágio já havia causado vários óbitos. Logo, o quadro inicial de trabalho antropológico 
mudou e continua mudando, sendo a relação dos ritos funerários tradicionais o maior 
problema enfrentado atualmente diante da epidemia, em que valores culturais se con-
frontam com os postulados médico-sanitários.

***

É preciso pontuar que, para as comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, 
a crise imposta pela situação pandêmica não se trata de uma situação de exceção nem 
carrega ineditismo. Os povos indígenas, historicamente, já enfrentaram uma série de 
epidemias. Grupos inteiros chegaram a ser dizimados por doenças para as quais não 
tinham imunidade. A gripe, a tuberculose e o sarampo, entre tantas outras, foram res-
ponsáveis pela redução populacional dos indígenas, provocando genocídios (inclusive 
em um passado recente) e facilitando o processo de dominação, colonização e esbulho 
de seus territórios. 

Ainda hoje, são os grupos indígenas os que apresentam maior vulnerabilidade ao 
contágio por infecções respiratórias; e as doenças do aparelho respiratório continuam 
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sendo a principal causa de mortalidade infantil nessa população. Em situações análogas 
de vulnerabilidade vivem as comunidades quilombolas: a fragilidade territorial, socio-
demográfica e sanitária dos quilombos, que têm menores níveis de escolaridade formal, 
menos acesso a saneamento e saúde, maiores taxas de mortalidade infantil e desnutri-
ção, dificuldade de acesso a bens e serviços e predominância de doenças crônicas.1 

Indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, pescadores, beiradeiros, extrativistas, 
tradicionais são grupos humanos em que incide um conjunto de fatores adversos, po-
tencialmente relacionado ao risco de infecção pelo novo coronavírus, somado aos efeitos 
perniciosos das comorbidades que tornam essas pessoas ainda mais vulneráveis a apre-
sentarem complicações caso sejam infectadas. O Ministério da Saúde evidencia que as 
desigualdades em saúde estão diretamente relacionadas à questão étnico-racial. 

Essa acentuada vulnerabilidade dificulta o enfrentamento do processo epidêmico. 
As condições gerais dos territórios tradicionais e seus respectivos contextos socioeco-
nômicos têm pesos decisivos na maior exposição ao novo coronavírus, e são um motor 
para sua expansão. Tratamos de territórios expostos, onde há insegurança alimentar 
e é limitado o acesso a serviços públicos, o que favorece o espalhamento rápido do 
vírus e aumenta as probabilidades de que os contaminados apresentem manifesta-
ções clínicas graves, que demandariam assistência hospitalar de maior complexidade, 
utilização de respiradores e UTI. Sendo assim potencializa-se um cenário com maior 
número de óbitos. 

Algumas áreas tradicionais são incrustadas nas cidades, em espaços insuficientes 
para a prática da agricultura de subsistência, cercados por devastação ambiental que 
inviabiliza outras práticas tradicionais. Outras são distantes, mas enfrentam uma série 
de dificuldades de acesso e comunicação. Algumas áreas indígenas ou quilombolas 
não garantem a produção para subsistência do grupo, outras nem sequer garantem o 
exercício da agricultura, seja por contingente populacional, depauperamento do solo, 
restrições ambientais ou de regularização fundiária, pressões imobiliárias, econômicas 

1   É interessante notar que a noção de vulnerabilidade encontrou sua primeira manifestação na caracterização de saúde-doença proposta para classificar 
grupos acometidos da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids) ainda na década de 1980. Com a evolução da epidemia, com a mudança no perfil das 
pessoas atingidas e variáveis socioeconômicas, houve implicação sobre a abrangência da infecção, trazendo um novo conceito sobre a noção de “grupos de 
risco”. A adoção do conceito de vulnerabilidade, em substituição ao de grupo de risco, aconteceu nesse processo, indicando a ampliação das chances e formas 
de acometimento pela doença pela totalidade da população. Hoje a noção de vulnerabilidade social acompanha outras políticas de direitos humanos, sendo 
mais bem definida na ausência ou precariedade de acesso a bens, direitos e políticas públicas, ao passo que as populações tradicionais e grupos indígenas são 
internacionalmente reconhecidos como aqueles grupos vulneráveis que necessitam de maior atenção. Ver: KUHNLEIN, H. V. What food system intervention 
strategies and evaluation indicators are successful with Indigenous Peoples? In: KUHNLEIN, H. V.; ERASMUS, B.; SPIGELSKI, D.; BURLINGAME, B. (ed.) 
Indigenous Peoples Food Systems and Well Being: interventions & policies for healthy communities. p. 235–256. Disponível em: https://www.cambridge.
org/core/journals/public-health-nutrition/article/food-system-sustainability-for-health-and-wellbeing-of-indigenous-peoples/33844473D94A7ADCA4C96
D43B8F07102/core-reader. 
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ou invasões de madeireiros, garimpeiros, grileiros. Vê-se, em geral, a dependência do 
mercado regional para a subsistência alimentar. 

Nesse âmbito inserem-se os trabalhos aqui reunidos, abrangendo diferentes situ-
ações indicativas de exclusão e de vulnerabilidade, nos diversos pontos geográficos do 
país, com vistas a contribuir para a construção de instrumentos de análise e de identi-
ficação de lacunas que devem ser preenchidas com medidas de combate à pandemia. 

***

As reflexões antropológicas deste dossiê mostram realidades nas quais o cumpri-
mento das medidas preventivas ao coronavírus é limitado por inúmeros fatores, o que 
justifica abordagens diferenciadas e a necessidade da participação desses sujeitos nas 
deliberações e na tomada de decisões. Tornam evidentes que as medidas de prevenção 
e combate à pandemia devem, necessariamente, considerar as cosmologias, as visões 
de mundo, as práticas tradicionais de cada povo. 

Trata-se da já velha discussão (mas ainda nova em implementação) do diálogo in-
tercultural, em que a Antropologia se coloca como facilitadora, observando as repre-
sentações socioculturais da cura, da doença, da saúde tradicional, fazendo-as dialogar 
com a saúde em seu modelo hegemônico, permitindo olhar o contexto de pandemia a 
partir das lentes das comunidades indígenas e tradicionais. 

Epidemias são fenômenos sociais e as políticas e ações a elas relacionadas devem 
ser delineadas em atenção às especificidades culturais, às tradições dos povos e das 
comunidades aos quais se destinam. Diante desses grupos, não se pode trabalhar com 
base em indicadores epidemiológicos genéricos da população brasileira, não cabe a 
aplicação de medidas universais de combate à pandemia, sob pena de manter as desi-
gualdades epistêmicas e uma perspectiva hegemônica do saber que anula as distintas 
cosmovisões e as especificidades culturais. 

É sabido que as medidas emergenciais de saúde pública são mais eficazes quan-
do adequadas ao contexto no qual se inserem, e a pandemia demonstra a necessária 
aproximação e o diálogo entre as Ciências Sociais e as Ciências Médicas, em especial 
no que diz respeito às abordagens da Ciência Antropológica quanto às representações 
de grupos culturalmente diferenciados. A Antropologia que se faz aqui tem contribui-
ção fundamental no enfrentamento da pandemia, com potencial de inferir e majorar a 
eficácia das ações, na medida em que permite a compreensão das representações cul-
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turais, das cosmologias, do sistema de crença tradicional de cada grupo, permitindo, 
quiçá, que noções “nativas” sejam incorporadas aos programas oficiais.

São trazidos aqui exemplos dos vários grupos étnicos que dispõem de sistemas di-
ferenciados, outros sistemas simbólicos que devem ser respeitados e compreendidos. 
As reflexões vão a aspectos da cultura e da organização social relevantes ao contexto 
da pandemia, enfatizando hábitos, realidades cotidianas e visões de mundo que têm o 
potencial de influenciar as medidas de combate ao novo coronavírus. 

Os trabalhos deste dossiê demonstrarão diversas condicionantes culturais que po-
dem dificultar a adoção das medidas, como o caso dos modos de vida intensamente 
comunitários; os princípios de reciprocidade estruturantes da vida social; a convivência 
próxima das famílias; a elevada média de moradores por domicílio; os laços familia-
res estreitos; os intensos contatos interpessoais; além de características arquitetônicas 
e locacionais das moradas que acarretam, em muitos casos, dificuldades para a ma-
nutenção do distanciamento e para manter uma rotina de prevenção. Além disso, as 
etiquetas de comensalidade e compartilhamento de utensílios configuram elementos 
que podem facilitar o contágio exponencial da doença, da mesma forma que a ocasio-
nal realização de rituais e/ou assembleias, que podem reunir grande número de pes-
soas em espaços restritos.

Após considerar as especificidades, as peritas e os peritos em Antropologia elen-
cam medidas emergenciais a serem adotadas para prevenção e enfrentamento da Co-
vid-19, algumas das quais já estão sendo implementadas, mas que devem ter garanti-
dos a continuidade e o aprofundamento em planos de contingência específicos para os 
povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Tais medidas passam por 
proteção e acesso à saúde; garantia de informação e comunicação; abastecimento ali-
mentar, de medicamentos de uso contínuo e relativos aos fatores de risco; questões de 
acesso ao CadÚnico e aos benefícios previdenciários e auxílios emergenciais.

Os laudos indicam medidas emergenciais a curto, médio e longo prazo, tais como: 
testagem massiva da população, isolamento dos infectados e monitoramento dos con-
tatos, intensificação das ações de educação em saúde (na língua materna/em lingua-
gem simplificada), ênfase nas medidas preventivas e orientações gerais à população 
por equipes de saúde nos territórios; definição de possíveis espaços de isolamento de 
casos suspeitos e casos confirmados no âmbito das terras indígenas/aldeias/comuni-
dades (quarentena assistida), a fim de superar a dificuldade de promover o isolamento 
domiciliar; disponibilização de equipamentos de proteção individual adequados e em 
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quantidade suficiente; implementação de um modelo comunitário de vigilância em 
saúde para que sejam identificados e encaminhados rapidamente todos os casos de 
síndrome gripal/síndrome respiratória aguda grave suspeitos de Covid-19; articulação, 
com a rede do SUS, da atenção aos indígenas que residem nos centros urbanos e aos 
quilombolas e demais membros de povos tradicionais, garantindo que a notificação 
dos casos contemple a identidade/etnia. 

As comunidades, mesmo aquelas que mantêm produções agrícolas, são uníssonas 
ao dizer que não há como superar o período de isolamento social sem algum tipo de 
auxílio externo. Em algumas, a fome já é uma realidade; noutras, ainda é possível man-
ter a subsistência. A preocupação quanto à segurança alimentar das comunidades é 
geral, já que muitas delas dependem de atividades econômicas e/ou compra de pro-
dutos nas cidades para garantir sua alimentação. 

Os recursos proporcionados pelos programas de transferência de renda contribuem 
de forma relevante para a subsistência de muitas famílias, mas seu acesso depende 
também da ida aos centros urbanos, o que não é recomendado no momento. Vêm à 
tona no cenário pandêmico outras questões burocráticas do CadÚnico, formulado para 
populações em situação em vulnerabilidade, mas não adequado às realidades indí-
genas e/ou tradicionais. São trazidas as principais dificuldades desses grupos no aces-
so ao auxílio emergencial ou a outras políticas correlatas, seja pela complexidade do 
preenchimento dos formulários do aplicativo, pela deficiência nos sinais de telefone e 
internet, seja pelos CPFs cancelados em virtude de pendências eleitorais. 

Questões territoriais, nesses casos, são também questões de saúde pública. A pan-
demia escancara impactos negativos da morosidade dos procedimentos administra-
tivos de demarcação e titulação pelo Governo Federal. Territórios não regularizados e 
invadidos são situações que se agravaram na pandemia, principalmente pelo relaxa-
mento nas ações de fiscalização pelos órgãos responsáveis. Torna-se uma necessidade 
primordial garantir a proteção territorial e o andamento dos procedimentos de demar-
cação e titulação, assegurando medidas de salvaguarda a todos os territórios, indepen-
dentemente do estágio do processo de titulação/demarcação. 

Embora muitas comunidades tenham controlado o acesso e instalado barreiras sa-
nitárias, é uma necessidade iminente garantir o isolamento, inclusive com policiamen-
to e ações de fiscalização nos territórios, aplicação de multas, apreensões e remoção de 
invasores. Enquanto houver o fluxo de pessoas de fora nesses territórios fica debilitada 
a eficácia das políticas sanitárias e de isolamento social tomadas pelas comunidades. 
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No médio prazo, é preciso realizar a discussão de protocolos com as lideranças so-
bre os procedimentos incidentais de sepultamento em decorrência da pandemia, bem 
como contemplar os cuidados preventivos e as práticas curativas da medicina tradicio-
nal nos serviços de saúde. 

Destaca-se a necessária participação das comunidades e lideranças na elaboração e 
execução das ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19. O enfrentamento do 
novo coronavírus envolve mudanças de comportamento de todos. Mas nos casos das 
populações tradicionais, é preciso saber que operam outros códigos cuja compreensão 
é fundamental para a construção de planos de contingência eficazes. Diante da diversi-
dade de cultura, cada grupo, com seu ethos e suas especificidades de entendimento de 
saúde, seus dilemas cotidianos, pode facilitar a quarentena nas aldeias e comunidades 
e a garantia do distanciamento social nesses locais. 

Se alijados da elaboração, além de uma forma de violência e violação de direitos, 
abre grande possibilidade de que as ações não sejam respeitadas. Prescindir da co-
laboração e participação das comunidades seria colocá-las numa lógica de interação 
não necessariamente representativa do coletivo, mas tão somente representativa da 
necessidade de representação criada pelas agências governamentais da sociedade en-
volvente. 

Vários grupos têm desenvolvido protagonismo no combate à pandemia. Povos in-
dígenas, quilombolas e comunidades tradicionais vêm cumprindo as recomendações 
das organizações mundiais de saúde quanto ao isolamento social, atuando em redes 
de informações, grupos de WhatsApp, rádios comunitárias, mantendo a circulação de 
notícias e instruções sobre a doença, e atuando também em redes de partilha e soli-
dariedade.

O MPF age na garantia de direitos já conquistados por dispositivos legais, e os pro-
cessos culturais étnicos em suas particularidades necessitam ser respeitados, adaptan-
do a eles as soluções necessárias para atravessar o momento presente de pandemia. A 
Perícia em Antropologia tem proeminência nessa atuação, pois mostra que existem 
especificidades culturais que devem ser levadas em consideração diante dos riscos re-
presentados pelo novo coronavírus. 

Nesse sentido, o mapeamento e o esforço analítico aqui apresentados fornecem 
elementos para subsidiar a compreensão da pandemia nesses territórios e as ações 
para contê-la. Os trabalhos periciais são relevantes como medida de avaliar e comedir 
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as consequências da propagação do vírus nos espaços sociais tradicionais, em contex-
tos empíricos nos quais os processos patológicos ganham contornos específicos. Traze-
mos, portanto, descrições etnográficas de modo a clarificar o quão importante são as 
estratégias de prevenção, tratamento e monitoramento dessas populações diante do 
novo coronavírus. Passemos então a um resumo dos laudos-artigos deste dossiê. 

***

O perito Luis Guilherme Resende de Assis aborda a questão da pandemia diante 
dos povos Karipuna, Karitiana, Cassupá e Salamãe de Rondônia. Destaca os impactos 
na renda que tiveram esses povos e as consequências na questão alimentar. A produ-
ção alimentar, entre os Karitiana e os Karipuna, é para a subsistência, mas é insuficien-
te. Sendo assim, a escassez alimentar tem provocado a quebra do isolamento e levado 
indígenas à capital, Porto Velho. Indica a pressão de madeireiros nas Terras Indígenas 
Karitiana e Karipuna e aponta como principais medidas de contenção da pandemia 
aquelas relacionadas à proteção territorial. Quanto aos Cassupá e os Salamãe, o perito 
apresenta o assentamento indígena urbano onde vivem, enfatizando as problemáti-
cas da pandemia do novo coronavírus em aldeias urbanas, estas na periferia da capital 
rondoniense que representam outras tantas existentes em todo o território nacional. 

Em seguida, Rebeca Campos Ferreira também aborda questões correlatas ao povo 
Karitiana, em Rondônia, mas já diante da primeira morte de um indígena ocorrida em 
25 de maio de 2020. Trata, em parecer que subsidiou recomendação da Procuradoria 
da República em Rondônia, do direito ao sepultamento no território tradicional, de for-
ma segura à comunidade e em respeito à cultura Karitiana. A princípio houvera óbice 
e a orientação de sepultamento do indígena no cemitério municipal de Porto Velho, o 
que significaria grave violação à cosmologia do grupo. A perita esclarece, a partir da Ci-
ência Antropológica, os padrões culturais dos rituais funerários do povo Karitiana e as 
graves consequências cosmológicas que podem ocorrer a todo o grupo indígena caso 
haja quebra de tabus. Traz a noção de pessoa e de alma, fundamental para a compre-
ensão da cosmovisão desta etnia e para compreender que a morte de um Karitiana é 
um acontecimento coletivo e socialmente relevante para a comunidade. São norma-
tizados os atos que os vivos devem realizar nesses casos, atos que têm vital importân-
cia ao espírito daquele que faleceu. O falecimento desse indígena Karitiana, vítima do 
novo coronavírus, coloca uma série de questões sobre direitos dos povos indígenas aos 
seus costumes e tradições, especialmente quanto ao direito de realização do sepulta-
mento no território indígena.
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Eduardo Tarragó apresenta análise sobre os impactos iniciais do novo coronavírus 
no contexto das etnias Macuxi, Wapichana e Yanomami no estado de Roraima, consi-
derando também os povos Warao e E’ñepá. Destaca a TI Yanomami, onde vivem cerca 
de 380 comunidades indígenas, uma população de aproximadamente 28 mil pesso-
as, expostas constantemente ao risco sanitário e social, dado o problema crônico da 
invasão do território por garimpeiros e madeireiros. O autor alerta às possibilidades 
de influxo ainda maior de invasores sobre a TI diante da tendência ao afrouxamento 
das fiscalizações no contexto atual, realidade que é vivenciada também por inúmeros 
outros povos indígenas em outras localidades. Em relação aos Macuxi e Wapichana, 
Tarragó traz as características culturais relacionadas à necessidade de contato físico 
em suas relações interpessoais, às deliberações coletivas em reuniões comunitárias, 
o que envolve aglomeração e trânsito entre comunidades. No que se refere aos Warao 
e E’ñepá, já testados positivo para a Covid-19, indica que estão sob assistência médica, 
sanitária e logística da Operação Acolhida, destacando ações de prevenção e enfrenta-
mento da pandemia do coronavírus que estão sendo adotadas pela Agência da ONU 
para Refugiados e parceiros no Brasil, com atuação nos abrigos e nas comunidades in-
dígenas brasileiras fronteiriças. 

Walter Coutinho nos traz duas reflexões: a primeira sobre as populações indíge-
nas da região do Vale do Javari e a segunda acerca do Alto Solimões, ambos no estado 
do Amazonas. O perito trata da incidência da Covid-19 entre as populações indígenas 
do Vale do Javari, extremo oeste do estado do Amazonas, região que concentra gran-
de população de indígenas sem contato com a sociedade envolvente, em situação de 
vulnerabilidade ainda mais elevada que os demais povos, já que têm ainda mais frá-
gil o sistema imunológico. Nesse sentido, Coutinho aborda com especial menção as 
medidas de proteção de povos indígenas isolados e de recente contato e conclui pela 
configuração de uma situação de emergência sanitária naquela região, expondo e su-
gerindo medidas urgentes a serem adotadas diante da pandemia do novo coronavírus 
no Vale do Javari (AM).

Em seguida, Walter Coutinho nos apresenta o combate à pandemia no Alto So-
limões (AM), região compreendida no trecho entre a tríplice fronteira e a foz do rio 
Juruá, habitada por uma expressiva população indígena que integra, basicamente, 
quatro povos: Tikuna, Kokama, Kambeba e Kaixana. Região de altíssima incidência da 
Covid-19 em povos indígenas, onde existem 31 terras indígenas reconhecidas oficial-
mente, quatro com processo de delimitação em andamento e outras 37 reivindicadas, 
somando mais de 70 mil pessoas exclusivamente residente nas TIs (não há registro, por 
parte da Sesai, sobre os indígenas que residem em áreas urbanas). O perito descreve o 
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quadro atual da disseminação entre os grupos étnicos que ali habitam e nos traz refle-
xões importantes sobre a mobilidade populacional indígena daquela região, o caráter 
transfronteiriço e o fato de os povos habitarem também comunidades localizadas na 
Colômbia e no Peru. Destaca também outra peculiaridade marcante ao Alto Solimões: 
a multietnicidade das aldeias e aponta às dificuldades do isolamento social recomen-
dado. 

Marco Paulo Fróes Schettino aborda especificamente a questão dos indígenas 
em contexto urbano, destacando a necessária superação da ideia de índios aldeados 
e desaldeados. Analisando a relação entre os povos indígenas e as cidades enquanto 
um fenômeno histórico, discorre sobre a construção das ideias de índios aldeados e 
desaldeados e a vinculação da identidade indígena ao “aldeamento” e ao espaço ru-
ral. O perito então expõe a invisibilidade, para o Estado e as políticas públicas, da po-
pulação indígena em contexto urbano, a qual resta resignada ao tratamento genérico 
destinado à população “pobre”, sem que sejam observadas e respeitadas suas especifi-
cidades socioculturais. Schettino desvela, por fim, a ideia de cidade e de terra indígena 
enquanto espaços presumivelmente “impermeáveis” às trocas interculturais e à mobi-
lidade espacial dos povos indígenas. 

A seguir, Marcos Homero Ferreira Lima trata das comunidades indígenas Terena, 
Kinikinau, Kadiweu e Atikum, em situações urbanas e rurais, em terras regularizadas 
e não regularizadas, reservas indígenas, terras demarcadas, acampamentos, aldeias 
urbanas e aglomerados urbanos no estado de Mato Grosso do Sul. O autor trata dos 
conceitos de “aldeados” e “desaldeados”, ligados à divisão das terras nas categorias “re-
gularizada” e “não regularizada”, dicotomias que têm impactos no combate e enfrenta-
mento da pandemia do novo coronavírus. Aprofunda questões de segurança alimen-
tar, apresentando levantamentos sobre a situação alimentar nas TIs, a problemática da 
falta de abastecimento de água e as dificuldades de acesso às políticas públicas pelo 
CadÚnico. Destaca a persistência de representações tradicionais de doenças, o uso 
compartilhado de utensílios e a resistência à medicina ocidental, enfatizando a impor-
tância dos elementos da organização social, bem como culturais, no enfrentamento ao 
novo coronavírus. 

Deborah Stucchi e Francisco Carlos de Oliveira Reis trazem duas reflexões sobre 
as Terras Indígenas Guarani no município de São Paulo: Terra Indígena Jaraguá e Te-
nondé Porã. São dois pareceres fundamentais que representam também a situação de 
outras comunidades indígenas e tradicionais localizadas em centros urbanos. Os pe-
ritos trazem dados sobre o contexto socioeconômico e cultural, sobre as relações dos 
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indígenas com a cidade de São Paulo, com o entorno da aldeia, e também com outras 
TIs do estado de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Ambos os territórios fazem parte do que os Guarani 
conceituam como seu território de ocupação (o yvy rupa), que abrange aproximada-
mente 150 terras indígenas dispersas nas Regiões Sul e Sudeste. Ambas as TIs, Jaraguá 
e Tenondé-Porã, são conectadas aos bairros que as circundam, e os autores nos trazem 
análises sobre essas duas situações: viver na aldeia e viver na cidade, com dados his-
tóricos e etnográficos que permitam extrair elementos suficientes para uma reflexão 
qualificada segundo o ponto de vista antropológico. Demonstram como os Guarani 
foram sendo comprimidos pelo avanço de bairros, sendo a compreensão desse proces-
so rápido de urbanização fundamental para reconhecer as atuais condições de saúde, 
ambientais, sanitárias, demográficas e culturais como fatores cruciais para o alto grau 
de vulnerabilidade dos indígenas diante do novo coronavírus. Destacam as práticas re-
ligiosas e curativas, a intensa mobilidade da população entre as aldeias e, em cada TI, 
a existência de grande número de crianças e jovens, famílias numerosas, proporção 
expressiva de idosos que convivem nas mesmas habitações com as outras gerações, a 
dependência do mercado regional para a aquisição de alimentos e as deficiências nas 
condições sanitárias. Indicam como fatores de risco o compartilhamento de objetos no 
cotidiano e durante as atividades na Casa de Reza (opy), o adensamento populacional, 
a disposição e estrutura das residências, habitações que apresentam características 
dos chamados aglomerados subnormais. Fica evidenciado como a saúde da população 
é afetada pelas suas condições fundiárias e do seu entorno. Nos casos analisados, os in-
dígenas lidam com problemas típicos de uma periferia urbana: a TI Jaraguá localiza-se 
em área conjugada a pelo menos 49 favelas, a TI Tenondé no Distrito de Parelheiros, 
região com, no mínimo, 56 favelas e um sem número de loteamentos clandestinos em 
áreas de risco. O contexto socioeconômico é de uma das mais problemáticas áreas pe-
riféricas de São Paulo, o entorno imediato das TIs é expressão da desigualdade social e 
de populações vulneráveis. Embora se trate da mesma etnia, as duas terras indígenas 
trazem especificidades demográficas, geográficas e infraestruturais que sugerem o 
tratamento em separado, a bem da precisão das informações e reflexões. 

A perita Jacira Bulhões apresenta sua análise sobre políticas públicas na área da 
saúde voltadas aos Kaxixó, em Minas Gerais, enumerando as principais dificuldades 
encontradas por grupos desaldeados. Essa perícia foi realizada pouco antes da pande-
mia, sendo a única do dossiê que contou com trabalho de campo “em campo”, realizado 
na primeira semana de março. A autora construiu um diagnóstico com apontamentos 
de soluções relativo ao direito à assistência à saúde ao povo Kaxixó e a outros grupos 
em situação análoga, desaldeados, fornecendo um diagnóstico qualitativo sobre o 
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atendimento pleno à saúde para todos os Kaxixó, avaliando as condições da estrutura 
física, humana e materiais, dentro e fora da aldeia. 

Jacira Bulhões nos leva aos povos indígenas de Mato Grosso, estado onde vivem 
aproximadamente 42 mil indígenas, em 45 etnias. Sua contribuição vai esmiuçar os 
sentidos diversos de práticas, focando em fatos culturalmente característicos de dois 
grupos étnicos que se relacionam diretamente às questões postas pela pandemia. A 
perita trata do povo Enawenê Nawê e de seu ritual de práticas pesqueiras, o Yaõkwa: 
dura cerca de dois meses e representa uma forma de prevenção de doenças, um ritual 
garantidor da saúde e da harmonia com o cosmos, contexto no qual há consumo de 
comes e bebes compartilhando objetos. Esse ritual, além de garantidor da saúde, ga-
rante segurança alimentar e sobrevivência física e simbólica, mas diverge das práticas 
recomendadas de isolamento social. Aborda também os Boe (Bororo), no que se refere 
a suas práticas em funerais, destacando o longo ritual fúnebre por parte dessa etnia e a 
prática específica de sepultamento, momento de convivência ritualística e proximida-
de. Nesse sentido, expõe as preocupações diante da pandemia e destaca a necessidade 
de que sejam respeitados seus sistemas de crença e práticas médicas tradicionais. 

Marcio Martins dos Santos, nos dois artigos que seguem, trata do contexto indí-
gena no estado do Tocantins. No sétimo artigo-laudo, analisa a situação do povo Javaé 
da Ilha do Bananal, um dos três subgrupos nos quais se divide o povo conhecido gene-
ricamente como Karajá, do Vale do Araguaia. O perito traz as concepções de vida para 
os Javaé e o constante fluxo de transmissão de energia entre as vidas que se esvaem e 
se iniciam, o que configura uma das especificidades culturais. Apresenta a organização 
social desse grupo, as regras da uxorilocalidade e da endogamia de aldeia, normas es-
truturantes que proporcionam intensos laços familiares, convivência próxima e trocas 
econômicas, rituais, afetivas e sociais variadas entre as famílias extensas. Em suma, 
indica esse modo de ser tradicional que se choca, a princípio, com as prescrições sani-
tárias relativas à pandemia. O autor nos mostra que ainda há o agravante da etiologia 
nativa, que relaciona doenças, aflições e infortúnios a ações intencionais e feitiços. 

Em seguida, Marcio Martins dos Santos se dedica à análise do povo Xerente, cuja 
população atualmente perfaz cerca de 4 mil pessoas em 88 aldeias no estado do Tocan-
tins. Trata das especificidades culturais e epidemiológicas que devem ser levadas em 
consideração diante da Covid-19, destacando o sistema sociocultural complexo Xeren-
te no contexto dos rituais de nominação masculino (dakmãhrâze) e feminino (dasïpê), 
que reúnem representantes de diversas aldeias, incluem as tradicionais corridas de to-
ras, nas quais há aglomerações, bem como compartilhamento de utensílios e alimen-
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tos. Ressalta a crença nativa de que aglomerações de pessoas da mesma comunidade 
não trariam riscos de contaminação e destaca as ações tomadas pelas lideranças na 
restrição de deslocamentos para fora da TI, bem como implantação de barreiras sani-
tárias nas vias de acesso.

Chegamos à Região Nordeste, com o laudo-artigo de Sérgio Brissac, a respeito de 
povos indígenas no Ceará, em especial quanto aos Tapeba, Pitaguary e Anacé, na Re-
gião Metropolitana de Fortaleza, e o povo Tremembé de Almofala, no litoral oeste do 
estado. Tais realidades etnográficas permitem observar situações distintas e diferentes 
níveis de vulnerabilidade à Covid-19, bem como apontar especificidades culturais re-
levantes para o trabalho de prevenção e combate à pandemia. Assim, o autor aborda 
cada um dos povos e indica aspectos relevantes da cosmovisão de cada um. Discorre 
sobre as medidas adotadas a partir da perspectiva das lideranças indígenas entrevis-
tadas, passando por questões de segurança alimentar, nutricional e do acesso à renda 
emergencial. Quanto aos Tabeba, Brissac mostra que esse povo vive situações de vul-
nerabilidade comuns à população de baixa renda das periferias brasileiras, situação 
que se aplica também, conforme ressalta o autor, às dezenas de terras indígenas no 
Ceará e em todo o território nacional. Diante dos povos Pitaguary e Anacé, o perito nos 
mostra indígenas em situação de vulnerabilidade alimentar e, novamente, rituais que 
se chocariam com as medidas de distanciamento social: a festa na mangueira centená-
ria e a realização do toré, no caso dos Pitaguary, e o ritual na mata, do povo Anacé. Con-
tudo, por iniciativa dos próprios indígenas, tais ritos não têm sido realizados. No que 
diz respeito aos Tremembé de Almofala, é mais um grupo que tem a vulnerabilidade 
majorada pela paralisação dos procedimentos de demarcação territorial. O perito tra-
balha aspectos da cosmovisão fundamentais para a elaboração de estratégias eficazes 
de prevenção e combate à epidemia, indicando as causas da pandemia na compreen-
são de cada um dos grupos e propõe uma ampla participação das lideranças indígenas 
no acompanhamento das ações de combate à Covid-19.

Otávio Rocha de Siqueira nos traz a situação da comunidade indígena Fulni-ô, em 
Pernambuco, diante da Covid-19; as diversas especificidades da presente organização 
territorial, que envolve a concentração da maioria de sua população em apenas uma 
aldeia, contígua à cidade de Águas Belas (PE); e a divisão em dois grupos, que acom-
panham caciques e pajés diferentes. Tece considerações acerca dos efeitos das epide-
mias sobre os povos indígenas, com foco na vulnerabilidade socioeconômica e epide-
miológica das comunidades tradicionais no Brasil e em Pernambuco. Com relação aos 
Fulni-ô, apresenta dados, ações e medidas que estão sendo tomadas para prevenção e 
combate à pandemia; como a comunidade tem vivido esse processo; e quais especifi-
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cidades socioculturais e territoriais devem ser levadas em conta ao se pensar a respeito 
dos efeitos da Covid-19. Destaca, ainda, o ritual do Ouricuri, principal momento da vida 
coletiva e ritual Fulni-ô. 

Ivan Soares Farias, em seguida, aborda comunidades tradicionais de Alagoas e en-
fatiza as populações indígenas desse estado, 19 mil indivíduos divididos em 12 grupos 
indígenas: Xucuru-Kariri, Kariri-Xocó, Wassu-Cocal, Karapotó Plak-ô, Karapotó Terra-
-Nova, Tingui-Botó, Aconã, Jeripankó, Kalankó, Karuazú, Katokin e Koiupanká. Aborda 
o processo histórico para mostrar a atual conjuntura desses povos que ocupam áreas 
pobres em fontes de água potável e economicamente inviáveis. O perito destaca um 
relevante processo que também é visto em diversas outras realidades empíricas, a pro-
letarização rural dos indígenas e o estabelecimento de vínculos de trabalho precários, 
sazonais às produções e sem quaisquer direitos trabalhistas. Farias enfatiza aspectos 
mágico-religiosos da cultura ancestral, da importância das concepções socioculturais 
acerca de doenças para o enfrentamento ao coronavírus, indicando as percepções de 
doenças e sua dimensão social para os grupos indígenas de descendência Pakararu: 
Jeripankó, Karuazu, Katokin, Kalankó e Koiupanká. Destaca o ritual do ouricuri, cole-
tivamente praticado, e em que há compartilhamento de utensílios. Além da questão 
indígena, o perito menciona a situação das 70 comunidades quilombolas alagoanas, 
das mais de 600 comunidades tradicionais de Casas de Farinha, dos povos ciganos e 
das comunidades de terreiro. 

Adiante, Sheila Brasileiro trata da pandemia entre os povos indígenas da Bahia, 
enfocando detidamente aspectos dos povos indígenas Tupinambá e Pataxó Hã-hã-
-hãe, povos que enfrentam graves problemas decorrentes da falta de demarcação de 
seus territórios, caso da Terra Indígena Tupinambá de Olivença, e/ou de apoio institu-
cional para a gestão territorial, caso da Reserva Indígena Caramuru-Paraguaçu. A Bahia 
concentra a maior população indígena da Região Nordeste e a terceira do país, cons-
tam vinte e seis povos com características históricas e culturais distintas, e são cerca de 
sessenta mil indígenas. Os denominadores comuns, aponta a perita, são a ausência ou 
insuficiência de políticas públicas e a falta de demarcação, entraves para a execução 
das medidas de contenção da pandemia. Apresenta a problemática de aldeias, terras 
e aglomerados indígenas situados próximos ou em centros urbanos, bem como a im-
plantação de barreiras sanitárias por alguns povos indígenas.

Em seguida, Maria Betânia Guerra Duarte traz a questão dos Guarani do estado 
do Rio de Janeiro, a partir das Terras Indígenas Araponga, Itaxi Mirim – Paraty-Mirim, 
Rio Pequeno, Sapukai, Ara Hovy e Mata Verde Bonita. Em intenso diálogo com os tra-
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balhos de Deborah Stucchi e Francisco Reis, a perita também indica que famílias são 
numerosas; as moradias próximas; há a dependência do mercado externo para aquisi-
ção de alimentos; condições sanitárias das aldeias caracterizadas pela deficiência, sem 
tratamento do esgoto sanitário, de banheiros e de água potável. A autora ressalta que 
as entrevistas trouxeram a inquietação dos indígenas com problemas que se arrastam 
há décadas, relativos ao atendimento à saúde e ao saneamento e que, neste momento, 
revelam a sua face mais dramática, pelas medidas sanitárias que a pandemia exige 
adotar. Constrói um quadro resumido para a compreensão e solução dos problemas 
que podem obstaculizar o enfrentamento da pandemia, a partir da caracterização do 
contexto e das vulnerabilidades de saúde dos Guarani. O laudo-artigo nos apresenta 
um panorama da situação da saúde indígena no estado do Rio de Janeiro no enfrenta-
mento da Covid-19, sob o ponto de vista do povo Guarani, etnia majoritária no estado. 

Findando os laudos-artigos sobre povos indígenas, Marcos Farias de Almeida traz 
a análise aos Guarani no estado de Santa Catarina, destacando a intensa rede de troca 
e fluxo populacional entre as aldeias distribuídas pelas extensas Regiões Sul e Sudes-
te. O perito destaca a importância de se ter em mente, quanto ao combate ao novo 
coronavírus, que as diversas aldeias Guarani não estão isoladas, mas interligadas por 
vasta rede de parentesco e reciprocidade. Tal fluxo populacional Guarani é condição 
da vida em suas especificidades, parte do jeito de ser Guarani, o qual nos faz entender 
a territorialidade específica desse povo a partir do fluxo, de modo que a política públi-
ca do Estado brasileiro não pode tratá-los como submetidos a um espaço geográfico 
delimitado. Destaca problemas estruturais nas aldeias, como é o caso de Massiambú, 
quanto a saneamento e acesso à água potável e, também, os problemas decorrentes 
da paralisação da demarcação de terras na Funai ou de contestações judiciais, como é o 
caso das Terras Guarani da Macrorregião de Joinville. O perito dá ênfase ao fato de que 
os órgãos responsáveis pelas ações de políticas públicas devem estabelecer medidas 
que acompanhem as especificidades socioculturais e a mobilidade em consideração 
às determinações de enfrentamento da Covid-19. 

Chegamos à seção de laudos-artigos que tratam das comunidades quilombolas. 
Rebeca Campos Ferreira nos leva às Comunidades Remanescentes de Quilombo si-
tuadas no Litoral Norte Paulista: Quilombos da Caçandoca, do Sertão de Itamambu-
ca, da Fazenda Picinguaba e do Cambury. A perita demonstra como os agravantes de 
vulnerabilidade à pandemia se assemelham nesses territórios, em especial no que diz 
respeito às insuficientes/ausentes condições de saneamento, de acesso à água e ao sis-
tema de saúde, potencializadas por conflitos territoriais, seja com a sobreposição às 
Unidades de Conservação, seja em áreas de intensa especulação imobiliária, seja em 
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ambas as situações. Tal quadro de indefinição territorial leva à insegurança e precarie-
dade no acesso a direitos e políticas públicas, fatores que majoram possibilidades de 
alastramento e letalidade do novo coronavírus entre esses grupos sociais. Desse con-
texto socioambiental e territorial no qual estão inseridas, decorrem os entraves para a 
garantia dos serviços de saneamento e saúde. As limitações afetam também as áreas 
de moradia, fazendo com que as residências sejam bastante próximas umas às outras 
e, com as reduzidas possibilidades de geração de renda, a maior parte dos quilombolas 
depende do turismo e/ou de empregos informais nos condomínios de alto padrão da 
região. Nos últimos anos, todas as quatro comunidades quilombolas têm fortalecido 
as iniciativas do turismo de base comunitária, o que estava em pleno funcionamento 
quando se iniciou a pandemia do novo coronavírus e se adotaram as medidas de iso-
lamento social, inviabilizando a continuidade dessas ações que estavam assegurando 
renda, segurança alimentar e nutricional às famílias. No momento, todas essas ati-
vidades estão paralisadas e já impactam na comunidade, que segue dependente do 
mercado externo para assegurar a alimentação. Ao final, a perita sugere um plano de 
prevenção e combate à Covid-19 nos territórios quilombolas, em articulação com o mu-
nicípio e/ou o estado. 

Em seguida, Raphael Frederico Acioli Moreira da Silva apresenta o contexto et-
nográfico de comunidades quilombolas, situadas no município de Santarém/PA, na 
região do Baixo Amazonas, oeste do Pará. Aborda o conjunto, a trajetória de formação 
das comunidades e seus processos interativos com os núcleos urbanos regionais, de 
modo a oferecer uma descrição etnográfica capaz de auxiliar em cenários para as me-
didas de prevenção, tratamento e monitoramento. São pelo menos 70 comunidades 
quilombolas naquela região que, embora possuam certidões de autorreconhecimento 
emitidas pela Fundação Cultural Palmares, somente a comunidade Pérola do Maicá 
tem parte de seu território titulado, enquanto as demais comunidades ainda aguar-
dam a finalização de seus processos de regularização fundiária e titulação. O perito 
apresenta também o contexto mais geral das políticas para o atendimento à saúde 
das comunidades quilombolas no Brasil e dos debates recentes e atuações referentes 
à proteção desses grupos diante da pandemia. Por fim, nos apresenta as formas pelas 
quais as comunidades quilombolas de Santarém estão lidando com o enfrentamento 
da pandemia. 

O último laudo-artigo deste dossiê que se iniciou com povos indígenas de Rondô-
nia nos leva às comunidades quilombolas desse mesmo estado. Rebeca Campos Fer-
reira apresenta o contexto das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Vale do 
Guaporé: Quilombo do Forte Príncipe da Beira, Quilombo de Santa Fé, Quilombo do 
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Santo Antônio do Guaporé, Quilombo de Pedras Negras, Quilombo de Jesus, Quilombo 
de Rolim de Moura do Guaporé, Quilombo do Tarumã, Quilombo das Laranjeiras, Qui-
lombo da Santa Cruz. Demonstra que todas as nove comunidades quilombolas rondo-
nienses apresentam fatores que as colocam em situação de vulnerabilidade majorada 
diante do novo coronavírus. São comunidades rurais, afastadas, localizadas em muni-
cípios com pouca infraestrutura, além das questões de restrição de acesso a serviços 
básicos, moradia, educação e, sobretudo, de acesso à saúde. Apenas duas comunida-
des são tituladas (Jesus e Santa Fé), a maior parte não tem seu território regularizado. 
Tanto uma situação quanto a outra não impede que pressões econômicas ou de outros 
tipos incidam nas comunidades, prejudicando o cotidiano dos grupos e potencializan-
do fragilidades no atual contexto. A perita traz reflexões sobre a questão quilombola 
diante da pandemia, em geral, e também um panorama do estado de Rondônia e dos 
municípios onde se localizam os quilombos para, a partir de indicadores, organizar 
ações de resposta ao Covid-19 com base nas políticas e atividades específicas aos gru-
pos remanescentes de quilombos. 

Ao final, um Guia (http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/guia_rapido_corona-
virus_comunidades_indigenas_e_tradicionais.PDF) elaborado pela 6ª Câmara de Po-
pulações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal com 
orientações sobre o coronavírus destinado a comunidades indígenas e tradicionais de 
todo o Brasil. A publicação reúne informações do Ministério da Saúde sobre a doença, 
o contágio e a prevenção, com atenção ao contexto e modo de vida dos povos tradicio-
nais. A cartilha traz ainda informações sobre o auxílio emergencial pago pelo Governo 
Federal em razão da pandemia, com links diretos para a página da Caixa e para outras 
cartilhas elaboradas pela Funai. Destaca a atuação do MPF nesse sentido, com a expe-
dição de recomendações e ajuizamento de ações em todos os estados da Federação, 
adequando às realidades locais e às especificidades dos povos indígenas, quilombolas 
e tradicionais.

Desejamos uma boa leitura. 

São Paulo e Brasília, 6 de junho de 2020. 

Rebeca Campos Ferreira, Marco Paulo Fróes Schettino e Leonardo Leocádio da Silva 
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CORONAVÍRUS NA ÓRBITA DA CASA DO ÍNDIO DE PORTO VELHO: KARITIANA, KARIPUNA, CASSUPÁ E SALAMÃE

Luís Guilherme Resende de Assis1

1 INTRODUÇÃO

O presente laudo técnico atende ao subprocurador-geral da República Antônio Car-
los Alpino Bigonha, que demandou do perito a:

[...] elaboração de peça técnica, tendo em vista a experiência profissional e his-
tórica com grupos étnicos específicos que podem ser afetados pela expansão da 
pandemia causada pela doença Covid-19. A abrangência de cada estudo deve 
ser delimitada pelo perito. Segue a relação de quesitos a serem respondidos: 
a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou 
das comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em 
consideração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19? b) 
Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência para 
mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades tradi-
cionais? c) As lideranças, os agentes de saúde, os agentes sanitários e demais 
representantes indígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar 
da elaboração e execução dessas ações? d) Quais ações e medidas os povos in-
dígenas ou as comunidades tradicionais estão tomando para prevenção e en-
frentamento da pandemia de Covid-19? e) Avalie as medidas necessárias para 
o abastecimento alimentar, tendo em vista a ausência de fluxo de pessoas e a 
dinâmica de circulação de alimentos por parte dos grupos afetados. [f)] Como 
ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico? [...] [g)] Estão sendo implementa-
das as medidas do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na área do DSEI mais próximo 
de sua área de lotação? Em especial, a permanência nas Casai de apenas os casos 
absolutamente necessários, tem-se verificado a efetivação dessa medida? Caso 
estejam sendo implementadas tais medidas, como estas têm sido recebidas pe-
los respectivos povos indígenas? (grifos nossos)

Uma vez coletados os dados, após reflexão, a perícia considerou elucidativo o des-
membramento do quesito “e)” em dois, emergindo o “[f)]”, e, consequentemente, o 
“[g)]”, que renomeia o “f)” original.

1   Doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina; intercâmbio de doutorado no Scott Polar Research Institute / University of 
Cambridge, Reino Unido. Membro do Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Sociais, Universidade Federal de Minas Gerais (LEACH/UFMG). Membro 
expert do Social Sciences Action Group e membro do History Group, ambos do Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR).
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2 ANÁLISE

Cumpre observar que se trata de pesquisa antropológica carente de seu mais po-
tente instrumento de trabalho, a etnografia. Não poderia ser diferente em tempos de 
pandemia com riscos interétnicos, velhos conhecidos dos povos indígenas – e, em mui-
tos casos, de outras populações tradicionais e vulneráveis.

De fato, seria inadequado que os peritos em antropologia, no exercício de seu mé-
tier, atuassem como potenciais transmissores de patógenos do “mundo dos brancos”. 
Por conseguinte, os quesitos formulados implicaram de modo condicional e estrutural 
a qualidade dos achados quando, mediante etnografia, apenas regulariam lateral-
mente a conduta do antropólogo, imerso nos imponderáveis da vida cotidiana.

Em geral, “a pergunta” antropológica cientificamente relevante não se faz – ou não 
guia o pensamento crítico-reflexivo – previamente à etnografia, ou ao trabalho de 
campo. No presente caso, por outro lado, a disciplina se aproximou das ciências de-
dutivas, firmemente ancoradas na premissa de “dúvida inicial”. Ciente das deficiências 
decorrentes, optou-se pela livre escolha do perito quanto aos grupos a investigar.

Desse modo, a experiência mais ou menos longeva associada a grupos mais ou me-
nos vulneráveis aos efeitos da Covid-19 se tornaram esteios da seleção. Indispensável 
repisar que a autoridade antropológica baseada exclusivamente em dados secundá-
rios e experiências etnográficas prévias (ainda que recorrentes) é frágil, embora palia-
tiva para o contexto pandêmico. Passada a situação crítica, seria cientificamente reco-
mendável nova rodada investigativa mediante pesquisa de campo. Somente assim a 
autoridade etnográfica seria reposta em seu lugar inerentemente indutivo e dialógico.

Some-se ao exposto potencial descaracterização de informações por caducidade, 
dado o fluxo inapreensível de audiovisual, notas, acontecimentos, manifestações pú-
blicas, relatórios de diversas instituições, mensagens eletrônicas às centenas em cada 
turno diário advindas de dezenas de grupos virtuais, ou diretamente de lideranças. O 
turbilhão informacional varia na duração da escrita, que, por óbvio, estanca a captura e 
a capacidade de transdução em dados antropológicos.2 Desse modo, há, no presente 
laudo, defasagens relativas às informações e aos dados, remetendo a escrita à combi-
nação de estilos laudo-relatoria.

2   Poucos dias após a conclusão escrita deste trabalho técnico, surgiu a primeira contaminação Karitiana por Covid-19. No momento de revisão textual para 
envio da versão final para publicação os Caritiana infelizmente já contabilizavam nove infectados e um óbito. Enfrentavam dificuldades em trasladar o corpo 
para sepultamento na aldeia.



31

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

CORONAVÍRUS NA ÓRBITA DA CASA DO ÍNDIO DE PORTO VELHO: KARITIANA, KARIPUNA, CASSUPÁ E SALAMÃE

Exemplo disso é a pretensão inicial de também inserir nesta peça a Comunidade 
Tradicional de Rolim de Moura do Guaporé, abortada, pois a complexidade do tema 
não permitiu adequada compreensão dos dados e qualificação da reflexão antropoló-
gica. Pretende-se, se assim demandado, elaborar laudo específico sobre a situação do 
enfrentamento da Covid-19 nessa região, marcada por conflitos, interesses e oportu-
nismo dos poderes locais em interromper os processos demarcatórios em curso, e des-
valer conquistas importantes, como o Protocolo de Consulta e o Termo de Convivência 
entre os grupos etnicamente diferenciados. Apesar de aí se observarem invasões ao 
território tradicionalmente ocupado, pressões demográficas pelo turismo e risco de 
chegada do vírus, inclusive em um contexto internacional Brasil-Bolívia; a velocidade 
dos acontecimentos centrais foi maior do que os prazos inerentes à atividade pericial.

Reparos feitos, justifique-se a escolha.

A perícia selecionou para abordagem o complexo Karipuna, Karitiana e Cassupá; 
que orbita “a questão” Casa do Índio de Porto Velho-RO, doravante, CI/PVH, e suas rela-
ções com o enfraquecimento/sucateamento histórico do órgão indigenista na capital 
daquele estado.

Demanda pericial pela PR-RO quanto à CI/PVH resultou no Laudo Técnico nº 
447/2018-Sppea/CNP/ANPA/DPA (PGR-00714223/2018 – IC nº 1.31.000.000701/2012-
69), doravante “Laudo CI/PVH”; e Parecer Técnico n° 2355/2019-Sppea/CNP/ANPA (PGR-
00552187/2019 – IC n° 1.31.000.001373/2019-94), doravante “Parecer CI/PVH”.

A CI/PVH funcionava como antiga sede da Funai e teve papel marcante quando a 
política de “atração” era considerada a mais adequada para o “amansamento” e estabe-
lecimento de “contato” com indígenas isolados, caso dos Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, 
Karitiana e muitos outros. Convergia para a CI/PVH, construída pelo indigenista Antô-
nio Meirelles e gestada por seu filho, Apoena Meirelles, todas as etnias de Rondônia, 
noroeste de Mato Grosso e sudoeste do Amazonas.

Sucessivas reformulações administrativas e ideológicas do indigenismo nacional 
reduziram o poder da Funai em Porto Velho, que contemporaneamente se resume ao 
apoio técnico e a eventuais reparos nas terras sob sua jurisdição. A repartição está su-
bordinada à Coordenação Regional de Ji-Paraná. Segundo indígenas Karitiana, Karipu-
na e Cassupá, a autarquia não dispõe de automóvel e pessoal suficientes para deman-
das cotidianas, quiçá para o enfrentamento da Covid-19.
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A CI/PVH fora abandonada pelos funcionários da Funai por ordem judicial, dada a 
insalubridade para o exercício das funções públicas. No entanto, os indígenas, majori-
tariamente Karitiana e Karipuna, permaneceram no terreno e na arquitetura, vez que 
ali é o único local onde podem se assentar quando na cidade, visando I) ao trânsito para 
operações bancárias; II) ao acesso à educação formal; e III) ao escoamento da produção 
das aldeias. Na veia desse contexto, a perícia visitou todas as cinco aldeias Karitiana, 
terra indígena homônima; a única aldeia Karipuna, terra indígena homônima; e a área 
indígena Cassupá, na área urbana de Porto Velho (onde também se encontram duas 
famílias Salamãe).

O “Laudo CI/PVH”, reforçado pelo “Parecer CI/PVH”, perfaz revisão bibliográfica de 
caráter etnológico; demonstra o processo histórico de transformação das territorializa-
ções das terras indígenas e da CI/PVH em territorialidades características; explicita o 
impacto da ação/participação indígena no indigenismo contemporâneo; delineia um 
“mapa de expectativas” de agentes estatais das três esferas do Poder Executivo e dos in-
dígenas quanto aos destinos da CI/PVH; e responde, conforme abaixo, ao requisitado:

Concluindo a presente pesquisa antropológica, responde-se sumariamente aos 
quesitos elencados pelo procurador demandante. As respostas detalhadas aos 
quesitos constam na integralidade do laudo. Presentemente, perfaz-se apenas 
um apanhado geral.

i) Levantamento de informações quanto à situação e uso da CI/PVH;

A situação da CI/PVH é degradante e insalubre. A presente perícia não tem com-
petência técnica para avaliar riscos sanitários e estruturais. A atual situação é 
melhor do que a apontada em laudos de vistoria contidos nos autos – e aqui re-
ferenciados. Os indígenas têm realizado melhorias e reparos por conta própria. 
Não há vigilantes, não há banheiros.

Ainda assim, a situação emergencial é notável, havendo necessidade de atuação 
imediata do Estado, conforme discorrido no presente laudo.

Ocupam a casa majoritariamente Karipunas e Karitianas. A ocupação se dá no 
médio prazo para estudantes e no curto prazo para pessoas em trânsito. Outras 
etnias estavam presentes no local, visando doações de roupas na cidade de 
Porto Velho. Os estudantes habitam o local com suas famílias – sejam maridos, 
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esposas e filhos, ou pais e filhos. As pessoas em trânsito nunca estão sozinhas. 
Acompanham-nas a família e animais domesticados.

Grande parte do acervo de documentos, relatórios e mapas da CTL-PVH/Funai se 
encontra em cômodos trancados da CI-PVH em estado de deterioração. Peque-
nos recintos de madeira foram reformados e recebem Karitianas em trânsito. 
Opera na CI/PVH a divisão já tradicional de cômodos entre Karitiana e Karipuna, 
bem como se dividem estudantes e pessoas em trânsito, o que é antropologica-
mente tratado no laudo. As sedes das associações Karipuna e Karitiana encon-
tram-se lotadas na CI/PVH.

Há um seringal no terreno ao qual se atesta trabalho humano e que é apontado 
pelos indígenas como trabalho de sua etnia desde a época da cessão do terreno 
à Funai, na década de 70 do século passado.

ii) Dimensionamento antropológico da importância do local para os indígenas 
que aí se encontram;

Do ponto de vista indígena, a CI/PVH é território tradicionalmente ocupado. O 
presente laudo se debruçou sobre o tema não havendo mais a complementar a 
esse respeito. 

iii) Esclarecimento das principais demandas indígenas

A principal demanda dos indígenas é pelo reconhecimento da CI/PVH como 
terra tradicionalmente ocupada, devendo a Funai ser responsável pelos estudos 
antropológicos correlatos.

Quanto aos destinos da CI/PVH é posição unânime em todas as aldeias e entre 
os usuários e ocupantes a construção de três módulos: Casa do Estudante, Casa 
de Trânsito/Passagem e Centro Cultural, cujos detalhamentos encontram-se no 
laudo. Os modos de gerenciamento e controle de ocupantes/usuários deve ser 
protagonizado pelas associações indígenas.

iv) Indicação de aspectos que devem ser levados em consideração em atenção às 
especificidades dos povos indígenas
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Considera-se responsabilidade funcional da Funai a articulação com os atores 
elencados no “mapa de expectativas” disposto no presente laudo, visando solu-
cionar os problemas da CI/PVH; sem prejuízo para a demanda indígena de re-
conhecimento do terreno como de ocupação tradicional. Há indícios de danos 
morais causados aos indígenas pela Funai, conforme explicitado no laudo.

Considera-se plausível a realização de resgate arqueológico na área de seringal 
no terreno da CI/PVH. Considera-se necessário obter posicionamentos objeti-
vos dos órgãos executores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, nas 
esferas municipal, estadual e federal quanto ao atendimento indígena no âm-
bito da política pública. Considera-se interessante a consulta a todos os atores 
institucionais elencados no “mapa de expectativas” deste laudo quanto às suas 
potencialidades de atuação no caso.

Considera-se inadmissível ao Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal se 
manter inativo em relação à situação desumana a que os indígenas estão sub-
metidos, cassando, assim, o direito à cidade, à dignidade e à diferença; nos ter-
mos antropológicos elaborados nesta perícia.

É o laudo. (RESENDE DE ASSIS, 2018, p. 52-54).

3 RESPOSTA AOS QUESITOS

Resposta sumária aos quesitos elencados na “Introdução” por etnia Karitiana (KRT), 
Karipuna (KRP) e Cassupá (CSP).

Karitiana

KRT (a)

A etnologia demonstra entre os Karitiana querelas interétnicas relativas à circula-
ção mundo afora de amostras sanguíneas humanas ali coletadas por brancos, no sé-
culo XX. O fato impactou a forma de pensar Karitiana sobre fluidos corporais e suas 
relações com o universo “laboratorial” dos brancos.
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Não é possível, com os dados levantados, tecer maiores considerações antropoló-
gicas sobre a perspectiva Karitiana e a etnologia dos fluidos corporais em sua relação 
potencial com a atual pandemia ou com a Sesai/SUS. O apontamento indicia apenas 
a necessidade de continuidade investigativa em um contexto propício de pesquisa et-
nológica.

A malária é uma constante preocupação entre os Karitiana e atualmente concorre 
com a Covid-19, na medida em que estes percebem suas terras mais e mais invadidas. 
Além dos perigos associados à violência, os Karitiana enxergam os invasores como ve-
tores de toda a sorte de malefícios à saúde.

Some-se a isso apreensão social quanto à capacidade/vontade do Estado em prote-
ger as terras já demarcadas e finalizar a ampliação da terra indígena, incluindo áreas 
de retomada. Tais áreas, como a aldeia Juari, são de ocupação ancestral e ficaram fora 
da terra indígena homologada. A percepção de iminente conflito/massacre por invaso-
res é bastante viva às lideranças contatadas.

Cumpre apontar que os Karitiana ocupam cinco aldeias, sendo a aldeia Central a 
mais populosa. A renda é composta basicamente por aposentadorias e salários de ser-
vidores públicos da saúde e educação indígenas, o que dispara os fluxos aldeia-cida-
de-aldeia para percepção de pagamentos e/ou exercício profissional. A produção de 
artesanato complementa a renda, mas não é suficiente. Em tempos de pandemia, há 
diminuição substancial na venda de artesanatos. A produção alimentar é para subsis-
tência, mas insuficiente.

Algumas famílias possuem veículos, o que é visto com temor pelas lideranças no 
atual momento, pois, embora admoestem os parentes sobre a necessidade de se man-
terem nas aldeias, não preveem em seu sistema político mecanismos coercitivos de 
natureza física ou policialesca. Educam e exercem o poder com base no exemplo. No 
entanto, o aumento da escassez alimentar e a insuficiência da logística de abasteci-
mento proporcionada pelo Estado, somados à insegurança quanto ao repasse de se-
nhas de cartões bancários a terceiros, têm pressionado para a quebra do isolamento, 
rumo a Porto Velho.

Os Karitiana percebem a CI/PVH como parte integral – mas não contígua, nem ex-
clusiva – de sua territorialidade. Antes da pandemia, ali frequentavam visando a mero 
trânsito para acesso a recursos de toda ordem, estudos/educação formal e escoamen-
to da produção. Na pandemia, restaram quatro famílias de estudantes e não mais há 
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trânsito – quando da oitiva de informações para o presente laudo. Os Karitiana estão 
atualmente nas aldeias e criaram mecanismos próprios de lidar com a pandemia em 
conjunto com a Sesai/Casai/DSEI, e arranjos com a CTL/Funai/PVH.

Importante salientar que, na CI/PVH, além das quatro famílias de estudantes Kari-
tiana, restam as sedes das associações Karitiana e Karipuna. Por isso, ali também per-
manece uma família Karipuna, voltada à gestão da associação correlata. Mais ainda, as 
cinco famílias dependem do sinal de internet, ausente ou ruim nas terras indígenas, 
marcadamente os estudantes indígenas em Porto Velho que estão atendendo a aulas 
no modelo “à distância”. A necessidade de internet para gestão das sedes das associa-
ções dispensa comentários.

Conforme exposto, ressalta-se a pressão por quebra do isolamento periódico até 
Porto Velho em face da insuficiência logística para abastecimento alimentar. A CI/PVH 
será o destino inequívoco dos Karitiana caso isso ocorra, e, com isso, inevitáveis as aglo-
merações, pois ali, quando em trânsito, repousam muitas famílias e seus animais do-
mésticos em quartos únicos. Nas aldeias, por outro lado, os séquitos – animais domés-
ticos incluídos – obedecem a padrões habitacionais correlatos aos núcleos familiares. 
A relação dos Karitiana com seus animais domésticos recebe destaque na literatura 
antropológica.

KRT(b)

Afirma uma liderança Karitiana: “Estão dando problema os madeireiros. Os madei-
reiros estão aproveitando que a polícia não está trabalhando [na pandemia]. O ICMBio 
está fazendo operação em [aldeia] Bom Futuro. Os madeireiros estão já quase entran-
do na terra [homologada]”.

Por conseguinte, as principais medidas de contenção da pandemia correspondem 
a demandas pré-pandemia:

I. a continuidade do processo de redefinição da terra indígena Karitiana com 
imediata interdição da área pretendida e ainda não identificada/delimitada;

II. a desintrusão em pontos de invasão por grileiros e madeireiros;



37

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

CORONAVÍRUS NA ÓRBITA DA CASA DO ÍNDIO DE PORTO VELHO: KARITIANA, KARIPUNA, CASSUPÁ E SALAMÃE

III. a retomada da fiscalização da terra indígena Karitiana pelos órgãos compe-
tentes;

IV. a observância da resposta aos quesitos iii) e iv) do “Laudo CI/PVH” conforme 
excerto supracitado (supra, p. 33-34).

Complementarmente:

V. disponibilização de EPI e álcool em gel para uso nas aldeias e não somente 
para trânsito aldeia-cidade-aldeia;

VI. disponibilização de duas caminhonetes (passageiros) e um caminhão para 
abastecimento alimentar no início e no fim do mês (portanto, duas vezes ao 
mês) aliviando a pressão por migração pendular, acorde ao arranjo protagoni-
zado pelos Karitiana para fixar os parentes nas aldeias com o mínimo de pes-
soas em trânsito;

VII. preparação e gerenciamento de espaços temporários sanitariamente adequa-
dos para trânsitos curtos no terreno da CI/PVH em casos de impossível con-
tenção da mobilidade, como quando indígenas receiam repassar senhas de 
cartões bancários a outros parentes para recebimento de proventos/aposenta-
dorias/benefícios sociais. Tais espaços não podem se confundir com os ocupa-
dos por cinco famílias atualmente. A presente orientação não impõe prejuízo 
ao item IV), acima;

VIII. fazer chegar às aldeias, via Funai, os alimentos acordes ao Extrato de Execução 
Descentralizada, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
/ Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; conforme 
DOU de 9 de abril de 2020, edição 69, seção 3, página 72;

IX. realizar campanhas de cadastramento de indígenas no CadÚnico nas aldeias, 
e não no CRAS de Porto Velho;

X. reiterar aos não indígenas especialmente de Porto Velho a necessidade de ob-
servar o isolamento social, pois, segundo os Karitiana, ninguém está respeitan-
do as orientações da OMS, de modo que a possibilidade de contaminação dos 
indígenas é cada vez maior quando vão ao meio urbano para abastecimento.



38

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

KRT(c)

Sim, devem, podem e, de fato, exigem, via Associação e demais lideranças.

KRT(d)

Os Karitiana detêm uma rede de circulação de informações efetiva, seja pelo bom 
número de usuários de internet, estudantes, professores, agentes de saúde; seja pe-
las relações de parentesco e permanente visitação entre aldeias. Neste último caso, as 
visitas cessaram, e o papel da Associação Karitiana é central, pois ela promove a arti-
culação das informações quanto à prevenção. Lavagem de mãos e isolamento social 
mesmo dentro das aldeias são observados. Além disso, a etnia ressalta a presença per-
manente de profissionais de saúde nas aldeias, havendo reiteradas campanhas infor-
mativas quanto à Covid-19.

Em relação à mobilidade aldeia-cidade-aldeia, quando necessária, é feita apenas 
por duas pessoas selecionadas de cada aglomeração. A informação prestada dá conta 
de que a Funai não possui automóveis e, por isso, estabeleceu um acordo com a Casai 
para abastecimento de um de seus veículos (combustível). A sistemática desenvolvida 
está funcionando adequadamente, inclusive em relação ao uso de EPI e álcool em gel 
para as equipes indígenas e não indígenas que perfazem o trajeto. No entanto, já se 
observam dificuldades, marcadamente na Aldeia Central, em que duas pessoas não 
são suficientes para atender à demanda, sendo necessárias quatro. Como exposto, a 
ausência de automóveis públicos pressiona ao uso de carros particulares, apresentan-
do riscos.

Não somente a baixa quantidade de automóveis pressiona a organização econô-
mica Karitiana, mas a frequência dos atendimentos por aldeia. Aposentados e servi-
dores indígenas da saúde recebem seus salários no início do mês, quando as viaturas 
são agendadas para mobilizar o uso dos recursos na cidade. No entanto, os professores 
só recebem no final do mês, de modo que os docentes ficam impedidos de receber e 
abastecer suas famílias. Em quaisquer casos, os idosos estão impedidos de ir à cidade 
pelas lideranças, quando não por vontade própria de permanecer na aldeia, em isola-
mento.

Uma problemática significativa no arranjo Karitiana de mobilização é o uso de se-
nhas bancárias pelos dois membros escolhidos de cada aldeia. Parte dos indígenas 
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receiam fornecer seus códigos aos parentes, ensejando o uso de automóveis particu-
lares independentemente da disponibilidade de viaturas estatais. Querem, eles mes-
mos, operacionalizar suas economias. Mesmo assim, a mobilidade é bastante escassa. 
Como informou uma liderança: “Tem esse problema da senha. Os que não acreditam 
[no parente] ficam sem compras”.

Outra iniciativa da etnia incide mais exclusivamente sobre a segurança alimentar. 
Como não chegaram os auxílios prometidos pelo estado, conseguiram apoio da insti-
tuição Kanindé, consistente em doações de 130 cestas básicas. Estas já estão findando, 
aumentando a pressão para maior mobilização rumo à cidade; i.e. CI/PVH. “Carro pró-
prio é um perigo. Muitos desobedecem a liderança e vai para a cidade” (sic), diz outro. 
Também a Kanindé está disponibilizando dois carros, ainda assim insuficientes para a 
Aldeia Central.

KRT(e)

A promessa de cesta básica pela Funai não havia se concretizado até o recebimento 
e a checagem da última informação prévia à escrita do presente laudo. Sabe-se haver 
distribuição em andamento pela Funai/CR-Cacoal. Trata-se de recurso disponibilizado 
no “Extrato de Execução Descentralizada”, do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos / Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; 
conforme DOU de 9 de abril de 2020, edição 69, seção 3, página 72. A perícia desco-
nhece outras fontes para distribuição de alimentos aos Karitiana. A situação de insegu-
rança alimentar tem aumentado paulatinamente. Como já afirmado, tal situação pres-
siona pela quebra do isolamento da comunidade, bem como favorece aglomerações 
na CI/PVH. Há informações de que alimentos também poderão chegar do Governo do 
Estado. No entanto, as lideranças consultadas não especificaram as fontes ou secreta-
rias responsáveis.

O principal problema de abastecimento ocorre na Aldeia Central. O arranjo com duas 
pessoas é insuficiente, sendo necessário pelo menos quatro, o que exige duas caminho-
netes para transporte de passageiros. Complementarmente, as carrocerias não são su-
ficientes para a demanda. Segundo as lideranças Karitiana, é necessário um caminhão 
para transportar o alimento até a Aldeia Central. Para as outras quatro aldeias, o carro da 
Sesai abastecido pela Funai e a ajuda eventual de veículos da Kanindé é satisfatório. Ne-
cessário, entretanto, aumentar a frequência para duas vezes ao mês, em face das distintas 
datas de recebimento de proventos entre servidores da saúde, educação e aposentados.
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KRT(f)

Por volta de 2017-2018, a Prefeitura foi até as aldeias realizar o cadastro no CadÚni-
co. O cadastramento fora feito em papel, dada a ausência de internet nas aldeias. Em 
verdade, somente se procedeu à atividade na Aldeia Central. Participavam da ação a 
Casai/DSEI. No entanto, de acordo com as lideranças, muita gente não foi cadastrada. 
Isso se deu não só pela realização da atividade em apenas uma aldeia, mas por razões 
burocráticas do CadÚnico, pensado para populações vulneráveis não tradicionais/in-
dígenas. Como exemplo, informaram que esposas de professores que recebem dois 
salários mínimos tiveram suas bolsas assistenciais cortadas. No entanto, o casamento 
referido é ritual, não se relacionando com o casamento civil não indígena.

As pessoas que não conseguiram se cadastrar estão procurando individualmente o 
CRAS de Porto Velho. Inexistem campanhas para cadastramento nas aldeias.

KRT(g)

Sim, as lideranças afirmam que o Plano está sendo implementado adequadamen-
te pelo DSEI. Pessoas em tratamento se incomodam parcialmente, mas o trabalho de 
conscientização surte efeitos positivos na perspectiva dos Karitiana. Segundo as lide-
ranças, os indígenas compreendem a necessidade de não permanecer na instituição 
de atendimento à saúde na cidade. Muitos, inclusive, sentem medo de lá permanecer, 
por ser potencial foco de contágio da Covid-19.

Karipuna-KRP

KRP(a)

Lê-se no a Laudo CI/PVH que:

A TI Karipuna é uma das mais invadidas e devassadas pelos interesses madei-
reiros no país. Os primeiros contatos diretos com não indígenas se deram na dé-
cada de 70 do século XX. Dos primeiros contatados restam apenas dois idosos, 
com quem se pôde dialogar, com alguma dificuldade, face à inabilidade da pe-
rícia em compreender tupi-kawahib. No entanto, a desenvoltura de ambos com 
a língua portuguesa e a permanente contribuição do intermediário Karipuna, 
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que acompanhava a pesquisa, permitiram uma interlocução entrecortada, mas 
inteligível. Os demais Karipuna presentes na aldeia são “misturados” [...] e se di-
videm entre os bilíngues, e os que têm o português como língua única e mater-
na. Tal fato se deve aos frequentes deslocamentos para a cidade de Porto Velho 
em busca de melhores condições de sobrevivência física e social, face ao que 
consideram o desmantelamento da Funai. Muitos dos que se deslocam para a 
cidade se tornam habitantes permanentes. Neste caso, os Karipuna não habitam 
a CI/PVH, embora a frequente, use e ocupe, para encontrar parentes e amigos 
de outras etnias. Os Karipuna usuários mais frequentes da CI/PVH não habitam 
em Porto Velho, valem-se dela para trânsito, sempre retornando à aldeia, sendo 
menores as incidências para permanência estudantil de médio prazo, já que en-
contram parentes com habitação fixa na cidade. A última Karipuna “pura” [Kati-
ca] é casada com um senhor Uru-Eu-Wau-Wau, falante da mesma língua. Há na 
aldeia outra mulher da etnia e, também, cônjuges não indígenas de Karipunas.

No interior – ou na faixa limítrofe – da TI há dois quilômetros de floresta desma-
tada e em processo de loteamento/grilagem. Essa não é a única área desmatada 
e invadida ilegalmente, mas a mais visível pela estrada que conduz à aldeia, qua-
torze quilômetros após um Posto de Vigilância, recém construído com recursos 
de compensação de projetos de desenvolvimento, e destruído, após denúncia de 
um intermediário indígena Karipuna da associação homônima quanto à grila-
gem. A denúncia redundou em operação de fiscalização e desintrusão de áreas 
pela Funai. Segundo os indígenas, a situação degradante do Posto de Vigilância 
equipara-se à da CI/PVH no que concerne à incapacidade orçamentária, logísti-
ca e de pessoal da Funai em Porto Velho para manter em segurança algum efeti-
vo permanente – a ausência de vigilantes na CI/PVH é também reclamada pelos 
indígenas – nesse caso tanto Karipuna quanto Karitiana.

Desde a operação, os indígenas e a CTL-PVH/Funai atribuem aos invasores a 
retomada de estratégias antigas de obstrução da função indigenista estatal. 
Segundo eles, os criminosos derrubam largos troncos de madeira, impossibili-
tando a passagem de veículos para fiscalização e assistência, obrigando os indi-
genistas – esta perícia incluída – a estar sempre munidos de motosserras. Uma 
vez utilizadas, produzem sonido apto a alertar eventuais invasores próximos, 
promovendo, assim, insegurança aos operadores do equipamento, servidores e 
indígenas. Na oportunidade de campo, havia várias dessas largas toras serradas 
às margens da estrada, já desobstruída.
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Além disso, os invasores constroem armadilhas chamadas localmente de “jaca-
rés”: tábuas com pregos voltados para cima e cobertos por lama ou folhagens, 
de modo a inutilizar os pneumáticos veiculares. Um trecho específico é propí-
cio a tal estratagema, havendo a perícia desviado por entre propriedades rurais, 
sob orientação do intermediário Karipuna. Grileiros e madeireiros promovem, 
ainda, o desmatamento de vegetação de menor porte na área de servidão, as-
sentando galhos, folhagens e madeiras pontiagudas como uma espécie de 
“cama”, na estrada, de modo que penetrem os mecanismos funcionais dos veí-
culos, provocando avarias. Diversas “camas” foram vencidas pela viatura do MPF 
na empreitada rumo aos Karipuna, não encontrando a mesma sorte quando da 
visita a aldeias Karitiana. A viatura fora avariada e inutilizada. Entre os Karitiana, 
portanto, a situação não é diferente, já que sua TI passa por revisão de limites 
a contragosto dos invasores, que recorrem aos mesmos artifícios dissuasivos. A 
revisão de limites Karitiana está paralisada judicialmente (Cf. Ferreira, op. cit.). 
Mesmo em face da ininterrupta invasão e degradação do território Karipuna, 
ainda há caça, conforme constatado tanto na aparição de um pecari de bom por-
te tanto na estrada, quanto na aldeia, onde havia proteína de animais silvestres 
abatidos – pecari e mutum.

No diálogo levado a cabo, ocorreu o efeito previsto pelos indígenas presentes na 
CI/PVH. Bastava remeter o assunto da Casa e logo se ouvia “Apoena trabalhou 
com todos os índios”. “Ele que ajudou todos”. “Muito bom o Apoena”. “Salvou os 
índios”. “Garimpeiro matou o Apoena”. No polo oposto, o da contemporaneida-
de: “Todos têm Funai hoje e só nós Karitiana e Karipuna não tem Funai para nós”. 
A ausência ou a falta da Funai, do ponto de vista Karipuna, é contrastada com 
seu processo de amansamento, considerado positivo e indissociável das recor-
rentes idas e vindas à CI/PVH, promovidas por Apoena e Benamour [...]. (RESEN-
DE DE ASSIS, 2018, p. 19-21)

Recintos do Posto de Vigilância da TI-KRP destruídos
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A situação indicada no excerto é o aspecto cultural central para o combate à Co-
vid-19 entre os Karipuna. A paralisação da fiscalização e os incentivos simbólicos da 
política indigenista às invasões, bem como a perspectiva governamental ambígua em 
relação ao papel da ciência no enfrentamento de uma pandemia aumentou a grilagem 
nessa que é uma das mais devassadas terras indígenas do país. A Funai permanece 
fragilizada em todo o estado, mas em Porto Velho a situação é ainda mais grave. A au-
sência do Estado e a presença de invasores/vetores promove a sensação de iminente 
genocídio das cinco famílias que habitam permanentemente a aldeia. Não se percebe 
fiscalização, não saem para caçar por medo. O conhecimento de recente assassinato 
de Uru-Eu-Wau-Wau por posseiros estressa a situação de confinamento. Katica (supra) 
sofreu AVC e está na aldeia sem receber terapia cotidiana como o faria na Casai, não 
fosse a pandemia. Alimentos não chegam com facilidade, e todos os recursos e bene-
fícios sociais estão parados na cidade, dada a manobra logística que se faz necessária 
para chegar via rio Jaci-Paraná à aldeia. Isso porque não há manutenção e segurança na 
estrada, justamente onde está o Posto de Vigilância destruído.

Os Karipuna assistem à “vantagem” comparativa de admitir a “atração” e amansa-
mento para as margens do rio pela Funai de outrora se converter em meio pelo qual o 
Estado justifica seu abandono, como, dessarte, ocorre na CI/PVH. Nesse aspecto, repe-
te-se o achado pericial constante no “Laudo CI/PVH”:

Relata-se que “tempo” – termo usado tanto por Karipunas como Karitianas para 
endereçar um passado longínquo – habitavam [os Karipuna] as cabeceiras do 
[rio] Jaci. Havia forte pressão sobre os territórios tradicionalmente ocupados, por 
parte dos seringueiros – o que também é relatado pelos Cassupá em seus su-
cessivos deslocamentos e, ainda, atestado por Vander Velden sobre os Karitiana 
(Op. cit.). Os Karipuna eram tidos como bravos e isolados. Mediante ataque dos 
brancos à região de/dos Pacaás-Novos, fogem para o Rio Contra, erguendo uma 
grande maloca. Entende-se, com isso, sua primeira territorialização forçada pelo 
contato interétnico com a sociedade envolvente. Ali ficam confinados, mas con-
vertem a territorialização em territorialidade, vivendo da extração de castanha, 
caça e pesca. Pouco agricultavam.

Temendo a dizimação da etnia em Rondônia – há Karipunas no Amapá – os ser-
tanistas Benamour Fontes e Apoena Meirelles chamam pessoas de outras etnias 
pacificadas ou menos arredias para encontrar os Karipuna – de quem tiveram 
notícia. Sabia-se que estavam nas redondezas do Contra e, por isso, as expedi-
ções circulavam com os intermediários indígenas e não indígenas. O primeiro 
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contato e a vida dos expedicionários dependiam em larga medida dos indíge-
nas. A diversidade étnica dos expedicionários se dava por força do desconheci-
mento dos indigenistas quanto à língua usada pelos Karipuna [sic]. No trajeto, 
de modo não muito diferente das práticas Karitiana de fixação-mobilidade [...], 
abriam assentamentos. Neles deixavam objetos de eventual interesse dos indí-
genas.

Muito se procurou os Karipuna, sem sucesso, até que se atestou, em um retorno a 
alguma das “aberturas”, a subtração de itens. Os Karipuna teriam tomado para si. 
O fato levantou os ânimos dos expedicionários, que repunham os estoques, cada 
vez mais subtraídos – e repostos. A ordenação mais importante nas empreitadas 
era guardar silêncio, de modo que alguém pudesse escutar murmúrios e iden-
tificar a língua. Este dia chegou. Segundo os Karipuna, Benamour Fontes estava 
prestes a ser alvejado por seus parentes, quando Pitanga, destemido indígena 
da etnia Kapivari, reconhecendo frases, gritou “Não mata, não. Não mata”, no 
que foi atendido. Assim, o protagonismo do intermediário indígena preservou a 
vida do intermediário não indígena.

Seguiu-se desse primeiro contato o incremento de produtos deixados para a 
atração. Os Karipuna relatam que Pitanga ficava sozinho nas “aberturas” aguar-
dando, quem sabe, o contato direto e a conversação. O fazia em acomodações no 
alto dos dosséis, temendo por sua vida. Após os esforços do indígena, finalmen-
te os Karipuna conversaram com Pitanga, em tupi-kawahiv. Iniciou-se a segunda 
etapa de territorialização. A região do Contra era de difícil acesso, de modo que 
as embarcações atracavam no Jacy-Paraná, ponto mais propício à logística expe-
dicionária. A missão indigenista de Pitanga consistia em convencer os primeiros 
contatados a se deslocarem para as margens do Jacy-Paraná, o que foi realizado 
após algum esforço combinado entre Benamour, Apoena e Pitanga. O convenci-
mento inicial se tornou mais intenso, de modo que os indigenistas pediam aos 
Karipuna que trouxessem seus parentes. Parte deles consentiu, constituindo a 
atual aldeia. Foi, portanto por razões logísticas do indigenismo que se estabele-
ceu a aldeia. Nela as relações se assentaram, convertendo, novamente, territo-
rialização em território.

Ao mesmo tempo em que se promovia a atração para o ponto logisticamente 
mais propício na floresta, iniciou-se a atração para a cidade, isto é, para a recém 
cedida área onde se constituirá a CI/PVH. Tempo simultâneo ao relatório de Câ-
mara (Op. Cit.), quando o terreno da CI/PVH era cercado. Segundo os Karitiana 
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o terreno contava com uma pequena construção – provavelmente herança do 
5ºBEC – e algumas seringueiras. Sobre as seringueiras, os Karitiana informaram 
que antes de Porto Velho ser grande, era um seringal, que passou a contar com 
trabalhadores indígenas, inclusive de sua etnia e dos Cassupá, após a atração. 
Conforme os relatos, lideranças Karitiana e o interlocutor Karipuna foram os pri-
meiros a visitarem o local, ainda não construído. Do ponto de vista Karipuna a 
atração para a cidade era parte constitutiva da atração para as margens do Ja-
cy-Parana. A interlocutora Karipuna lembra sob gargalhadas que certa vez fora 
amarrada para ser levada à CI/PVH, sem sucesso. Debatendo-se, resistiu, já que 
temia a cidade e os métodos curativos dos brancos. Com o tempo, entretanto, 
acostumou-se e hoje frequenta bimensalmente a CI/PVH para tratativas na ci-
dade.

A pacificação entre etnias indígenas é também parte do processo mais amplo 
de atração e territorialização. Pitanga, intermediário do contato, foi habitar uma 
das aldeias Karitiana. Uma família Karitiana inteira, por seu turno, habitou por 
mais de uma década a aldeia Karipuna, como parte do processo de amansamen-
to. Outrora inimigos, repisa-se, passaram a conviver. O ponto logisticamente pro-
pício à territorialização no Jacy-Paraná se tornou centro de relações interétnicas, 
de modo que ali vivem atualmente tanto Karipunas, como Uru-Eu-Wau-Wau. Do 
mesmo modo, a CI/PVH se tornou o sítio da territorialidade indígena na cidade.

Os Karitiana se recordam que mesmo antes da construção das edificações alguns 
parentes colocavam redes no seringal da CI/PVH. Outros afirmam que ali se cons-
truiu uma maloca onde realizavam festejos interétnicos, somente possíveis por-
que sabiamente Apoena reservou recintos separados para as muitas etnias que 
para lá vertiam. Conhecedor das potenciais inimizades, organizou a arquitetura 
dos “índios em trânsito” de modo a promover o convívio pacífico. A dinâmica, na 
ótica Karitiana consistiu no seguinte: Francisco Meirelles amansou, Coronel Bloise 
cercou e tirou um casal de idosos do terreno, Apoena construiu e cuidou, consoli-
dando a pacificação. Tal processo, assim como o narrado pelos Karipuna teria sal-
vado a vida de seus parentes. (RESENDE DE ASSIS, 2018, p. 41-43).

A pandemia associada ao sucateamento do órgão indigenista recoloca com linhas 
nítidas o problema da existência Karipuna. Não parece haver quem queira “salvar a 
vida dos parentes”. Consideram-se em vias de extinção, afirmando o genocídio quase 
certo, caso o Estado não tome as providências pautadas na Carta Constitucional.



46

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

KRP(b)

Afirma uma liderança Karipuna:

[Os Karipuna da aldeia] estão com medo de sair para caçar, pois encontram os 
posseiros limpando o local, invadindo como sempre, agora mais. Todo mundo 
na aldeia tem medo de sair e encontrar os posseiros. Sábado [20/04/2020] ma-
taram um Uru-Eu-Wau-Wau. Então o pessoal está todo com medo, porque lá 
na aldeia é pouca gente demais [sic] não tem como resistir. A Funai de Ji-Paraná 
diz que tem ação de fiscalização, mas os parentes da aldeia nunca viram... não 
estão vendo fiscalização nenhuma. Depois que mudou [Coordenação Regional 
da Funai] para Ji-Paraná a gente não sabe de nada [...] As invasões aumentaram 
porque a polícia ambiental e a Funai não estão fazendo a fiscalização por causa 
da [pandemia]. Porque a fiscalização para, mas o crime não para, né, só aumenta 
[...]

Por conseguinte, as principais medidas de contenção da pandemia correspondem 
a demandas pré-pandemia:

I. a urgente desintrusão da terra indígena Karipuna;

II. a responsabilização judicial dos invasores e identificação de eventual atuação 
de poderes remotos interessados na grilagem do território;

III. o estabelecimento de fiscalização permanente pelos órgãos competentes em 
posto já instalado – embora parcialmente destruído, como relatado acima;

IV. o reparo emergencial na estrada do interior da terra indígena Karipuna (retirar 
troncos, relvas, galhos e armadilhas colocadas por invasores; cascalhar, conser-
tar pontes);

V. assegurar meios para manutenção, fiscalização e proteção da estrada no inte-
rior da terra indígena;

VI. a observância da resposta aos quesitos iii) e iv) do “Laudo CI/PVH” conforme 
excerto supracitado (supra, p. 33-34).

Complementarmente:
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VII. identificação dos Karipuna citadinos com apoio da Associação e disponibili-
zação de EPI e álcool em gel, bem como a prestação de todas as informações 
presentes nas normatizações para combate à Covid-19 a povos indígenas, in-
dependentemente da classificação como “desaldeados”;

VIII. atendimento na Casai/DSEI de Porto Velho de quaisquer Karipuna que se en-
quadrem nas normativas vigentes, concernentes a quadros graves de saúde, 
independentemente de suas classificações como “desaldeados”;

IX. disponibilização de embarcação e garantia de pelo menos duas visitações hi-
droviárias a cada trinta dias na aldeia para abastecimento alimentar e atendi-
mento de saúde enquanto o acesso terrestre estiver obstruído, sendo neces-
sário, para tanto, a aquisição de trezentos (300) litros de gasolina e vinte (20) 
litros de óleo de dois tempos;

X. garantia de transporte terrestre entre Porto Velho e o porto de Jaci-Paraná pelo 
menos duas vezes a cada trinta dias, acorde a logística do item VII) (supra), 
com acompanhamento de profissionais da saúde indígena visando à seguran-
ça para conter a Covid-19, ao mesmo tempo que se promova o abastecimento 
alimentar e a percepção de benefícios sociais e renda dos indígenas em iso-
lamento na aldeia, amplamente dependentes da cidade. Sem prejuízo para 
os combustíveis do trecho hidroviário do item VII) e a partir de critérios claros 
definidos pelas lideranças perante os órgãos de sáude indígena;

XI. apresentação das recomendações médicas para terapia e garantia de continui-
dade terapêutica à anciã Karipuna removida da Casai/DSEI que se recupera de 
AVC (incluindo a observação da periodicidade determinada pelo profissional 
de saúde). Anciã que fora contatada e atraída para formação da aldeia pelo 
próprio Estado-nacional e representa para os Karipuna a última mulher “pura” 
e de fala fluente da etnia no estado – classificação nativa;

XII. garantia de vigilância e controle permanente de entrada e saída de pessoas 
na CI/PVH, bem como instituição de plano de contingência, educação para 
contingência e distribuição de EPIs e álcool em gel a todos os indígenas que 
estejam utilizando o espaço ou que venham a utilizar caso a pressão para ida à 
cidade se torne insustentável aos indígenas. A presente orientação não impõe 
prejuízo ao item IV), acima;
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XIII. aporte de alimentos à aldeia ou manutenção do abastecimento acordes ao Ex-
trato de Execução Descentralizada, do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos / Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial; conforme DOU de 9 de abril de 2020, edição 69, seção 3, página 72 – ou 
outros meios de aquisição/doação;

XIV. levantamento da existência de insegurança alimentar entre os Karipuna ha-
bitantes da cidade e, em havendo, fazer chegar até eles os alimentos acordes 
ao Extrato de Execução Descentralizada, do Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos / Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial; conforme DOU de 9 de abril de 2020, edição 69, seção 3, página 
72 – ou outros meios de aquisição/doação;

XV. reiteração aos não indígenas, especialmente de Porto Velho, acerca da necessi-
dade de observar o isolamento social, pois, segundo os Karipuna, a população 
não indígena não está respeitando as orientações da OMS, de modo a colocar 
em risco os indígenas tanto da cidade quanto da aldeia.

KRP(c)

Sim, devem, podem e, de fato, exigem, via Associação e demais lideranças.

KRP(d)

Os Karipuna isolaram os membros da aldeia, contando, para isso, com a própria 
barreira logística do inverno amazônico. Uma vez que o acesso por terra pelas condi-
ções da estrada e perigos envolvidos, acaso encontrem posseiros no caminho, inibe o 
interesse pelo deslocamento; a decisão pelo isolamento em face da pandemia surgiu 
ambiguamente como opção e impossibilidade de que fosse diferente. Não há EPI, ál-
cool em gel ou uso de máscaras disponíveis na aldeia.

Os Karipuna habitantes da cidade não moram agrupados, razão pela qual é impos-
sível à associação, que se encontra irregular por falta de recursos, acompanhar o dia a 
dia de seus parentes citadinos. Não há conhecimento sobre atividades de prevenção 
aos Karipuna da cidade. Sabe-se que frequentemente a eles é negado ou dificultado 
atendimento no âmbito da estrutura da saúde indígena, por serem “desaldeados”.
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KRP(e)

Como está claro em KRP(a) a aldeia Karipuna resulta da estratégia da atração e de-
marcação ideada pelo Estado nos anos 70/80 do século XX. Na mesma veia, demons-
tra o “Laudo CI/PVH”, a CI/PVH fora construída, tornando-se parte constitutiva – e dife-
renciada – da territorialidade indígena. O que à época se apresentou como vantagem 
logística para “salvar” os indígenas do extermínio de invasores, hoje se posta ambigua-
mente.

A aldeia às margens do Jaci-Paraná possui estrada de acesso, mas, no inverno, sem 
qualquer manutenção, torna-se intransitável. O aumento significativo de invasores 
acuou os habitantes da aldeia. Há armadilhas para que viaturas oficiais de apoio à 
“questão” indígena não cheguem ao local – mesmo no verão. Duas são as opções para 
abastecimento alimentar dos Caripunas “aldeados” – onde também habitam duas pes-
soas Uru-Eu-Wau-Wau: dar manutenção na estrada e garantir a segurança necessária 
para o trânsito de agentes do Estado; ou, de outro lado, chegar por meio hidroviário, o 
que é bastante custoso.

Para a operação hidroviária, é necessário partir de Porto Velho e seguir por 98 km de 
estrada até o “porto de Jaci” – termo nativo. Daí em diante alguma embarcação não es-
pecificada demoraria cinco horas para chegar à aldeia, consumindo 150 litros de com-
bustível e 10 litros de óleo “de dois tempos” – para ida e volta. Ocorre, entretanto, que, 
de acordo com as lideranças, a Funai não possui viaturas e fornece combustível para 
a Sesai/DSEI/Casai somente para o trecho terrestre. Em relação ao trecho hidroviário, 
não há apoio planejado. Há equacionamento de emprego de embarcações pela Sesai/
DSEI, de modo que é informado aos indígenas Karipuna que “se tirar um barco para ir 
lá [à aldeia Karipuna] vai faltar para outras coisas”.

Nesse quadro é que alimentos doados pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) 
e por outras instituições aguardam meios para alcançar a aldeia. No entanto, afirma-se 
que “a Casai fez o favor para carregar comida, até agora só mesmo uma vez em 14 ou 
15 de abril”. Os alimentos então doados foram recebidos após a data referida. Alguns 
indígenas da cidade que têm recursos conseguem destiná-los. A renda da aldeia está 
congelada pelas mesmas razões. “Ninguém está sacando os benefícios, só quem pode 
vir por conta [própria]. A saúde [Sesai/DSEI/Casai] disse que não vai trazer ninguém de 
lá de dentro” – provavelmente como medida de contenção da Covid-19 que se soma à 
problemática logística de recursos x embarcações. Gargalo explicitado.
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Até o último diálogo com as lideranças não haviam chegado cestas básicas prome-
tidas pela Funai, embora se soubesse de distribuição na Funai/CR-Vilhena. Aos Kari-
puna não aldeados não se obteve informações em relação à situação de insegurança/
abastecimento alimentar.

KRP(f)

De acordo com liderança Karipuna, as famílias que fazem jus ao benefício se cadas-
traram previamente, sendo os demais aposentados ou funcionários públicos. Cumpre 
apontar, entretanto, que o trabalho da Associação Karipuna se volta quase exclusiva-
mente para as aproximadamente cinco famílias habitantes permanentes da terra indí-
gena. Nesse aspecto, é de fundamental importância que os órgãos responsáveis veri-
fiquem a situação das outras aproximadamente oito famílias Karipuna que habitam a 
cidade no tocante à situação cadastral.

KRP(g)

A Casai de Porto Velho está adotando as medidas do “Plano de Contingência [...]”. 
A percepção dos Karipuna a respeito é negativa em um caso específico. A mais antiga e 
“pura” indígena Karipuna, “amansada” nos tempos da atração, sofreu um acidente vas-
cular cerebral e estava em tratamento quando eclodiu a pandemia. Por tal razão, foi 
removida para a aldeia. Referência central aos Karipuna de Rondônia, Katica, estava 
estável até o último diálogo com as lideranças. No entanto, “ela precisa de terapia para 
voltar os movimentos nas pernas”. De acordo com o relato, a terapia foi interrompida 
pelos mesmos problemas logísticos de acesso à aldeia expostos em KRP(e).

Os Karipuna compreendem a necessidade de tratamento da Covid-19, mas não con-
sideram menos importante a terapia de Katica. Outra liderança informa que na Casai 
falta EPI, assim como nas aldeias. Não há testes para a Covid-19. Reitera a necessidade 
de encontrar meios para transportar alimentação para a aldeia.
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Cassupá – CSP

CSP(a)

Dada a escassa literatura etnológica dos Cassupá, cumpre reproduzir excerto signi-
ficativo do Laudo CI/PVH visando iniciar a resposta ao presente quesito:

Os Cassupá consideram que atualmente “A Funai nos abandonou. Todos se tra-
tavam ali [na CI/PVH]”. Lamentam-se: “é uma tristeza ver o lugar como está hoje”. 
“Os parentes estão lá hoje como se fosse uma lixeira”. Alegam que outrora “Apo-
ena visitava sempre lá [...] os médicos eram muito bons”. Esperançosos afirmam: 
“[...] queria que voltasse como antigamente que a gente era bem tratado”.

Em consonância com as opiniões das demais etnias investigadas, uma liderança 
Cassupá remarca o aspecto cosmopolita das relações interétnicas travadas no 
período áureo da CI/PVH: “Fiquei conhecendo muita gente lá”.

Uma afirmação em particular chama atenção, por remeter à situação de consti-
tuição étnica dos Cassupá e seu histórico de permanente deslocamento como 
trabalhadores “caboclos” do SPI, ou servidores do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento – Mapa. Entre um ponto e outro da trajetória algo os 
leva a entender que “A gente era os zeladores de lá [CI/PVH]”. Quanto à afirmati-
va cumpre tecer algumas considerações relevantes sobre potencial equiparação 
do processo Cassupá com as reformulações étnicas no Nordeste – etnogêneses 
–; bem como seu reconhecimento pelas demais etnias enquanto “parentes” e 
parceiros nos projetos futuros (Cf. Oliveira Filho, 1999b). Nota para o interesse 
exclusivo dos Cassupá em fazer parte da Casa de Cultura, e, não, da Casa do Es-
tudante ou uso do espaço para trânsito – já que sua aldeia se localiza em Porto 
Velho.

A etnologia dos Cassupá é bastante restrita, sendo suficiente para este laudo, 
informar que se trata de um grupo destacado de diferentes origens étnicas pelo 
indigenismo para a lida institucional no amansamento e construção de obras, 
bem como fixação pelo trabalho, seja com gado ou borracha. A montagem e 
desmontagem da linha de trem Madeira-Mamoré é central e a relação com a 
borracha também, visto que o sítio da CI/PVH era parte de seringais na emer-
gente capital (Cf. Cuha, 2017 e 2016).
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Apenas para fins didáticos se expõem alguns dos deslocamentos, no âmbito da 
territorialização estatal: Projeto Urucumacuam, nos anos 40 do século passado; 
Posto Indígena Ricardo Franco; km 294 da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; 
Ribeirão, já no fim dos anos 50 do século passado; Posto Tenente Lira no Rio 
Lage, em 1967, sob comando da Funai. Com a conclusão da participação Cassu-
pá nos projetos nacionais de desenvolvimento e pacificação, foram deslocados 
para Porto Velho, servindo ao Mapa. Foram assentados atrás da então Embrapa, 
sendo impedidos de botar roça e ter criações. Quatro anos depois veio a ordem 
de despejo e a aposentadoria dos indígenas. Passaram a perambular por Porto 
Velho, encontrando outros indígenas que ali frequentavam, como os Karitiana e 
Karipuna. O antigo chefe do Mapa encontrou com um deles em situação de rua 
e, sabendo do despejo interferiu para que fossem finalmente assentados na área 
da Embrapa, onde estão até hoje.

O histórico da fixação Cassupá é acompanhado pela luta por reconhecimento 
étnico, já que a Funai não os consideravam indígenas. Não sem razão Cunha (Op. 
cit) encontra como principais fontes de dados as cartas da associação Cassupá. 
Ali o grupo reconstitui seu passado, elabora sobre sua descendência indígena e 
requer demarcação de terras. Seguidamente a Funai nega os pedidos. Somente 
com a inserção dos Cassupá no âmbito das compensações sociais da Usina Hi-
drelétrica de Santo Antônio é que a área é regularizada de uma vez por todas, 
sendo reconhecida pelo órgão indigenista.

Na oportunidade de campo os Cassupá optaram por realizar uma reunião dentro 
de sua ampla igreja protestante. Informaram que sempre estiveram na CI/PVH, 
como zeladores e ajudantes. Jamais a utilizaram para dormitório ou moradia. 
Sua territorialidade face ao lugar se desenvolveu aos moldes de trabalhadores 
do indigenismo estatal. O conjunto de atas de assembleia da associação – que 
também contempla os Salamãe – documentos e fotografias antigas, juntadas 
no processo de reconhecimento étnico, conduziu ao desejo contemporâneo de 
terem um Centro de Cultura e Memória, de modo que possam evidenciar sua 
etnicidade em simetria às demais. A demanda é reconhecida pelos Karitiana e 
Karipuna, que, ao iniciarem a luta pela permanência na CI/PVH e sua futura re-
estruturação, os convidou para montar aí, e não na área demarcada, seu espaço 
memorial. Prontamente os Cassupá aceitaram, por reconhecer que a CI/PVH é 
também sua e o memorial não deveria ficar no espaço doméstico da etnia, mas 
no lugar cosmopolita da interetnicidade urbana (RESENDE DE ASSIS, 2018, p. 
33-35).
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Trata-se de assentamento indígena urbano apenas reconhecido pela Funai me-
diante compensação ou mitigação de impactos de projetos de desenvolvimento. Ao 
que parece, um reconhecimento étnico – e, portanto, territorial – propiciado pela au-
sência de custos políticos – para se dizer o mínimo. Aos Cassupá e Salamãe, dilacera-
dos pelas ideologias estatais indigenistas associadas a projetos progressistas e, depois, 
desenvolvimentistas, o destino e a autodeterminação devolveu a (etno)gênese e um 
pequeno terreno à beira de rodovia.

Protestantes, conformam uma pequena vila com onze famílias Cassupá e quatro 
Salamãe. Ao centro do lugar, a nave da igreja de fundação própria. Não pertence a ou-
tros segmentos. Um protestantismo que, como as etnias, brotou indígena: “Assembleia 
Vivendo os Milagres”. Da Funai afirmam inexistir quaisquer atividades, senão promes-
sas de doação de cestas básicas para o mês de maio. “A Funai disse que talvez consiga 
cestas”, é a mensagem repassada à perícia. Têm o reconhecimento de outras etnias 
desde o princípio da ressurgência étnica. A Sesai/Casai/DSEI os atende in loco, como 
também nas estruturas públicas da saúde indígena.

A aldeia urbana tem certa estrutura e inserção na periferia da capital rondoniense. 
Indício da inserção social é a conversão de não indígenas à igreja protestante indígena, 
tema antropológico de valor ainda por estimar. Os indícios a esse respeito são anima-
dores: sugerem bom rendimento investigativo pela disciplina, caso aí se debruce. Os 
“irmãos” não indígenas, termo “nativo” para pessoas protestantes da mesma comuni-
dade religiosa, são quem atualmente doam alimentos e outros itens essenciais à so-
brevivência na pandemia.

As casas distam umas das outras o suficiente para promoção do isolamento social 
aos moldes sugeridos nas políticas em todas as escalas. O isolamento está sendo ob-
servado sob orientação dos órgãos de saúde indígena e lideranças. Cessaram as visitas 
aos parentes dentro da “vila”. A lida diária para o reconhecimento étnico é o desafio 
imposto em tempos de pandemia, não se diferenciando política e cosmologicamente 
do experimentado previamente. De fato, a pandemia agrava problemas basilares pre-
existentes. A referência ou identidade étnica travada remete à vida cotidiana, vez que 
o direito à diferença já está assentado simbólica e territorialmente.
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CSP(b)

Jamais livres de obras de desenvolvimento, em tempos recentes os Cassupá e Sala-
mãe assistiram à derrubada de parte do muro de seu território, às margens da BR-364, 
em Porto Velho. Ato contínuo, o reconhecimento étnico é desafiado por invasores – de-
savisados ou não – que adentram a área indígena. Além da insegurança pela violência 
convencional, a abertura provocada pela reforma de “modernização” do asfalto exigiu 
terraplanagem, causando dano ao sentido indígena da delimitação concreta. O muro 
jamais fora reparado – nos dois sentidos de “reparar”. Tudo se passa como se Cassupá 
e Salamãe fossem invisíveis aos responsáveis pela manutenção da estrutura da área 
indígena e, por isso, não reparam a necessidade de reparo [sic]. Mais: na pandemia es-
tão expostos a quem quer que deseje entrar na área, repisa-se, postada na periferia de 
Porto Velho. Pelo exposto, é urgente:

I. a recomposição de muro ou cerca para conter a entrada de estranhos e da Co-
vid-19. A expressão de uma liderança perguntada sobre os riscos da Covid-19 
na comunidade não deixa dúvida do elo entre o combate à pandemia e o re-
conhecimento étnico: “[...] entra gente, às vezes [os indígenas] vão comentar e 
as pessoas acham até ruim. Não sabem que é terra indígena. Não tem placa da 
Funai indicando terra indígena, tiraram e nunca mais colocaram”;

II. os alimentos também estão faltando, assim como gás de cozinha. É urgente 
fazer chegar alimentos e/ou manter o abastecimento, acorde ao Extrato de 
Execução Descentralizada do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos / Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; 
conforme DOU de 9 de abril de 2020, edição 69, seção 3, página 72 – ou outros 
meios;

III. disponibilização de EPI e álcool em gel para uso na área indígena e fora dela;

IV. realização de campanhas de cadastramento de indígenas no CadÚnico na área 
indígena e não somente no CRAS de Porto Velho;

V. reiteração aos não indígenas de Porto Velho sobre a necessidade de observar o 
isolamento social, pois, diferente das práticas Cassupá e Salamãe – e conforme 
sua perspectiva – a adesão ao isolamento na capital é muito baixa.
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CSP(c)

Sim, devem, podem e, de fato, exigem, via Associação e demais lideranças.

CSP(d)

Os Cassupá e Salamãe estão seguindo as regras de isolamento da OMS instruídos, no 
Brasil, pela Sesai/DSEI/Casai. Selecionaram duas pessoas da comunidade para realizar 
compras e afazeres burocráticos no centro da cidade. Não admitem recepção de visitas. 
Confeccionam máscaras, embora não seja possível aferir sua adequabilidade para o en-
frentamento da situação sanitária, nem a suficiência quantitativa da produção. Os cultos 
na igreja estão suspensos por tempo indeterminado desde 14 de março de 2020.

CSP(e)

A situação alimentar depende do saque dos benefícios, seja aposentadorias, seja 
salários. Os mais jovens de cada família sacam dinheiro e entregam aos mais velhos, 
que ficam em casa. Desse modo, pelo menos um membro de cada residência está 
constantemente em trânsito indireto para aquisição alimentar. Situação que soa in-
contornável, tendo em vista as lideranças não desejarem coletivizar a mobilidade para 
transações bancárias.

A comunidade possui carroceria acoplável a motocicletas, o que permite o abaste-
cimento e independência de viaturas estatais, embora fosse desejável o suporte com 
combustível. Não se descarta a atualização de tal situação logística, tendo em vista a 
crescente escassez, que pode gerar a necessidade de compra mais vultosa.

A Funai afirmou que talvez consiga cestas básicas para maio. Há conhecimento dos in-
dígenas de distribuição corrente na Funai/CR-Cacoal. Falta gás de cozinha, indispensável à 
comunidade. Faz-se urgente a chegada de alimentos, pois as doações estão diminuindo.

CSP(f)

Cada família fez o cadastro por si mesma no CRAS-PVH. Há que se averiguar pes-
soas beneficiárias não cadastradas e realizar o cadastro na própria área indígena. Para 
buscar os benefícios, os filhos mais jovens saem e, ao regressar, convivem com os mais 
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velhos. Não se vislumbra saída para tal situação, senão a continuidade dos cuidados no 
uso de EPI, lavagem de mãos e álcool em gel – que, entretanto, está em falta.

CSP(g)

As etnias são atendidas pela Casai/DSEI. Receberam palestras e atendimento de 
doentes, única circunstância em que usaram a nave da igreja, desde a interrupção das 
atividades rituais. Afirmam que está sendo cumprido o “Plano de Contingência Nacio-
nal [...]” e não percebem empecilhos no uso dos espaços de atendimento exclusiva-
mente para casos graves.
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INDÍGENAS VÍTIMAS DA COVID-19 E O DIREITO AO SEPULTAMENTO NO TERRITÓRIO TRADICIONAL: O CASO KARITIANA EM RONDÔNIA

Rebeca Campos Ferreira1

1 INTRODUÇÃO

Em 25/5/2020 registrou-se a primeira morte de um indígena pelo novo coronavírus 
no estado de Rondônia. O Sr. Gumercindo da Silva Karitiana, de 66 anos, liderança do 
povo e morador da Aldeia Central, na Terra Indígena Karitiana, veio a óbito por volta 
das 20h na UTI do Hospital Samar.

O Sr. Gumercindo Karitiana estava internado desde o dia 20/5/2020, inicialmente 
no UPA Sul (unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul), em Porto Velho/RO, en-
caminhado no dia seguinte para o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Ceme-
tron), ainda sem o resultado do exame da Covid-19. O diagnóstico ocorreu somente 
em 22/5/2020, por um teste rápido, na ocasião da piora de seu quadro clínico e da ne-
cessidade de uso de respirador artificial, sendo encaminhado à UTI do Cemetron. Em 
24/5/2020 foi transferido à UTI do Samar, onde faleceu.

A notícia do óbito do Sr. Gumercindo chegou a esta signatária pela procuradora da 
República Gisele Dias de Oliveira Bleggi, cerca de 22h do dia 22/5/2020 e também pe-
los indígenas, via WhatsApp, os quais solicitaram providências para garantir o sepulta-
mento no território tradicional Karitiana, observadas todas as medidas de prevenção.

A partir de então, iniciaram-se as articulações para assegurar o translado até a al-
deia e o sepultamento de acordo com os costumes e tradições do povo Karitiana. Fo-
ram diversas mensagens trocadas via WhatsApp e ligações, com a procuradora Gisele, 
com a liderança indígena Karitiana Cledson e Elivar, e com a liderança indígena Adria-
no Karipuna. Solicitou-se contato com o Dr. Alisson Almeida Gualberto (DSEI/PVH), o 
que foi feito também por essa signatária, por telefone, às 22h47.

Em suma, por volta das 23h todos os atores já haviam sido acionados e restou acor-
dado que, a partir das 6h de 26/5/2020, poderia ser realizado o translado do Sr. Gumer-
cindo Karitiana para a Aldeia Central, em caixão lacrado, e que seriam disponibilizados 
veículos do DSEI para transporte dos familiares de outras aldeias.

1   Doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisadora do Núcleo de Antropologia do Direito (Nadir/USP). Perita em 
Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).
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Em conversa com a procuradora Gisele, e trocando informações da OMS e do Mi-
nistério da Saúde,2 concluímos no sentido do que o Dr. Alisson Almeida Gualberto dis-
sera – que haveria a possibilidade, desde que tomadas as devidas medidas e seguidas 
as recomendações da Organização Mundial de Saúde,3 de realizar o sepultamento de 
forma segura à comunidade, respeitando a cultura Karitiana. No entanto, por volta de 
meia-noite recebi a informação por Elivar Karitiana de que não seria realizado o trans-
lado para a aldeia e que o Sr. Gumercindo seria sepultado no cemitério municipal de 
Porto Velho/RO. Isso teria sido dito pela Sra. Isa, da Central de Óbitos.

À 1h da manhã já de 26/5/2020, realizei contato telefônico com a Sra. Isa, da Central 
de Óbitos, que me explicou o que, segundo ela, teria dito aos indígenas e aos profissio-
nais do DSEI: o procedimento de translado à aldeia não poderia ser realizado e, de fato, 
a orientação era para sepultamento no cemitério municipal por força da Portaria 035/
GABSEMUSB, de 8 de maio de 2020 (em anexo). No entanto, a Sra. Isa sugeriu que fos-
se feito contato novamente com o diretor Cristian e/ou com o secretário Rainey Mota, a 
partir das 8h da manhã, o que vem sendo encaminhado pela procuradora da República 
Gisele desde então, seguindo esta signatária em contato com os indígenas.

Colocada brevemente a situação, segue-se esclarecendo, a partir da Ciência Antro-
pológica, os padrões culturais dos rituais funerários do povo Karitiana e as graves con-
sequências cosmológicas que podem ocorrer a todo o grupo indígena caso não sejam 
respeitados tais padrões, ou seja, caso o Sr. Gumercindo Karitiana seja sepultado no 
cemitério municipal e não no território tradicional Karitiana.

2 DESENVOLVIMENTO

O não sepultamento de um indígena Karitiana em seu território tradicional repre-
sentaria uma gravíssima violação à cosmologia Karitiana, o que poderia acarretar do-
enças e desgraças a toda a etnia. Trata-se, portanto, de um fenômeno coletivo. Um fator 
elementar a ser considerado é o processo histórico dos Karitiana, suas crenças e formas 

2   Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-52395178. Acesso em: 26 maio 2020.

3   BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Recomendações “Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavirus – COVID-19”. Brasília: MS/SVS, 2020.  
Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. Acesso em: 26 maio 2020.
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de entendimento do mundo, seus aspectos gerais e históricos, sociais e políticos, cul-
turais e cosmológicos.4

Portanto, é à luz de sua cultura que deve ser pensado o fato: se o Sr. Gumercindo 
Karitiana não for sepultado em sua aldeia, será uma grave ofensa aos costumes tradi-
cionais, uma violação à cosmologia e à cultura Karitiana, com consequências coletivas: 
“Segundo a cosmologia, existem ritos funerários específicos e tradicionais, e quando 
não são realizados, desgraças recaem sobre todo o grupo” (FERREIRA, 2015, p. 5).

Temas correlatos foram tratados por esta signatária em perícia realizada no ano de 
2015, cujos trechos embasarão também este caso. Trata-se do Laudo Antropológico 03/2015, 
de 28 de abril de 2015 (FERREIRA, 2015),5 elaborado no âmbito do Inquérito Civil Público 
1.31.000.000976/2009-05, ensejando a propositura de uma Ação Civil Pública contra a 
Jocum, Jovens com uma Missão, e ONG Atini, pelo vídeo Hakani, voz pela vida.

Conforme exposto no presente, o documentário produzido pela JOCUM / ATINI 
no qual indígenas Karitiana representam como atores, figura uma violação que 
vai além do uso indevido da imagem. Trata-se de uma violação cultural e coleti-
va, haja visto que, de acordo com a cosmologia Karitiana, uma série de elemen-
tos que permitem caracterizar a problemática imposta pela simulação do enter-
ro das crianças vivas, para toda a comunidade e especialmente para a linhagem 
do pajé. A simulação do enterro foi, portanto, uma afronta às concepções sim-
bólicas Karitiana acerca do corpo, da alma e do ciclo regular da vida e da morte. 
E mais do que isso, tratou-se de uma ofensa moral grave em três níveis, de uma 
inferência na cosmovisão Karitiana, que pensa o universo é como composto de 
uma série de camadas superpostas. […] O fato fixou a comunidade em uma des-
tas camadas, que é marcada por um período de infortúnios. […] De forma resu-
mida, pode-se pensar a violação cultural da seguinte forma: • 1º nível – individual 
– nas crianças enterradas vivas – a terra levou suas almas, ficaram sem vida e 
sem alma neste cosmo – consequência concreta: doença • 2º nível – linhagem 
familiar – parentes das crianças enterradas vivas – devem entregar almas para 

4   “Os Karitiana, falantes de língua homônima, representam o único tronco linguístico remanescente da família Arikém/Tupi. Hoje são aproximadamente 
450 indivíduos, que vivem em cinco aldeias, na Terra Indígena Karitiana, cuja homologação foi concluída em 1986. Vale ser posto que desde os trabalhos da 
definição destes limites atuais, os indígenas reivindicavam o território tradicional do Vale do Rio Candeias. No entanto, fora desconsiderado pelo trabalho 
dos técnicos do órgão indigenista, ficando de fora da área para eles reservada. Atualmente iniciaram a retomada do território tradicional e solicitam a revisão 
dos limites da TI. A Terra Indígena Karitiana tem praticamente o formato de um quadrilátero com 89.682,1380 hectares de superfície e 124.607,79 metros de 
perímetro. Está integralmente situada no município de Porto Velho, capital de Rondônia, no norte do estado. A principal aldeia Karitiana – Kyõwã – localiza-
se no centro-norte do território. A maior aldeia, Aldeia Central ou Kyõwã, é a mais antiga e há poucos anos era a única, congregando todos os indígenas, que 
há pouco anos iniciaram um movimento de reterritorialização pelo interior do território tradicional, rumo ao Vale do Rio Candeias. Além de Kyõwã (Aldeia 
Central), existem a Bom Samaritano, Jojbit Ominimo (Igarapé Preto ou Semo), Byyjyty Osop Aky (Rio Candeias), Caracol” (FERREIRA, 2015, p. 49-50).

5   FERREIRA, Rebeca Campos. Laudo Pericial Antropológico 03/205. Documento – PRM-JPR-RO-00002723/2015, Ministério Público Federal.
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outro cosmo – consequência concreta: mortes • 3º nível – coletividade – no povo 
Karitiana – estagnados/ fixados neste cosmo, sem evoluir, podendo as almas 
retrocederem – consequência: desgraças e infortúnios. (FERREIRA, 2015, p. 73)

Tanto no caso supracitado de 2015 quanto diante do caso em tela, da necessidade 
de sepultamento na Terra Indígena, deve-se considerar que a morte é acontecimen-
to de extrema relevância para a cosmologia Karitiana, tendo mesmo status ritual que 
nascimento, adolescência, comemorações/festas tradicionais, casamento. A noção de 
pessoa e de alma são fundamentais para a compreensão da cosmovisão dessa etnia: 
nascimento e vida, enterro e morte são ritos de passagem, cerimônias que marcam a 
passagem de um indivíduo e grupo de uma fase do ciclo para a outra.

Interessa pensar a concepção de alma. Para os Karitiana, as pessoas vivas têm qua-
tro almas, chamadas de “sombras” (psam’em): é possível vê-las quando se caminha à 
noite, à luz da lua. Quando a pessoa morre, essas quatro almas se separam e tomam 
rumos distintos: quatro direções. Duas dessas almas, psam’em opoko e psam’em pyyt, per-
manecem na terra representam riscos.

Os primeiros são espíritos muito brancos, de cabelos alvos, que vagam pelo mato 
com os braços abertos e grandes dentes de onça arreganhados. O encontro com 
estas criaturas ameaçadoras na floresta é perigoso, pois elas devoram as pessoas 
incautas: os psam’em opoko são “bichos” que não reconhecem nem mesmo os pa-
rentes vivos; esses espíritos, dizem os Karitiana, “não falam, andam aos solavan-
cos e não têm sangue”. Os psam’em pyyt também andam pelo mundo dos vivos: 
eles são a imagem da pessoa falecida, sofrem as mesmas dores que ela sofreu 
quando viva, e procuram o contato de seus antigos companheiros. Contudo, este 
é um contato maléfico, posto que o avesso das boas relações mantidas em vida. 
(FERREIRA, 2015, p. 69-70)

É preciso, pois, garantir que as almas sigam seus caminhos e não interfiram na vida 
daqueles que permanecem vivos. As almas perdem-se, ou vagam, quando algum tabu 
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é quebrado,6 o que tem implicações simbólicas para toda uma comunidade. Há regras 
(tabus) diante da morte. Todo o procedimento ritual, desde o momento que um Kari-
tiana falece, é normatizado e de extrema relevância para a comunidade como um todo 
e para sua continuidade. Por exemplo,

Os Karitiana enterram seus mortos com a face voltada para o leste. […] lá, pois 
na direção do sol está o caminho das almas, que as conduzem ao criador, Botyj 
[deus]. (FERREIRA, 2015, p. 61-62)

Deve-se compreender que a morte de um Karitiana é um acontecimento coletivo e 
socialmente relevante para a comunidade. São normatizados os atos que os vivos de-
vem realizar nos períodos que procedem ao sepultamento, e que têm vital importância 
ao espírito daquele que faleceu.

São tabus prescritos, há a regulamentação cultural do ritual fúnebre, desde a prepa-
ração do morto (o que já não será possível diante da pandemia do novo coronavírus), 
que envolve colocar um colar com dente de onça em seu pescoço para sua proteção, o 
enterro (nunca em contato direto com a terra, sempre em sua rede, e esta envolta com 
madeira), os procedimentos de entrega do morto a “outro mundo” (que não são feitos 
pela família nuclear), passando ao complexo modo de preparação do túmulo, ato este 
que é comunitário e fundamental para que a alma do falecido possa seguir (cobre-se 
com a terra – nunca em contato com o corpo, constrói uma “oquinha” em cima do tú-
mulo, para a proteção do falecido).

A parte final desse rito se dá com as ofertas de alimentos, como caça e chicha, pre-
parados – de forma especial e cercada por tabus, novamente para o bem daquela alma 
– e deixados sobre o túmulo, na “oquinha”, para o espírito se alimentar quando sair 

6   “Estas duas classes de espíritos ou almas permanecem na terra ou, melhor dizendo, na camada do cosmo em que vivem os Karitiana (o universo 
é pensado como composto de uma série de camadas superpostas): dos psam’em pyyt diz-se que acabam por morrer e se transformar em velhos cacos de 
cerâmica encontrados em abundância na floresta; não é recomendável falar dos psam’em opoko, mas, ao que tudo indica, eles se transformam em onças 
sobrenaturais que rondam a aldeia por algum tempo. Dos psam’em birit, uma terceira classe de alma, pouco falam os Karitiana: elas são associadas ao vento, 
aos redemoinhos e aos temporais; diz-se que “vivem no ar” ou “nas nuvens” (que corresponderia ao “primeiro céu” – mùhint pampi – do cosmo Karitiana) e que 
são estas almas que interagem com o xamã (que é denominado, em português, pajé; há apenas um pajé em atividade hoje), que as vê e as pode controlar; 
desconheço se se trata de “espíritos auxiliares” do xamã, mas o que ouvi sobre esta classe de seres com os quais ele interage nos rituais de resgate de almas 
raptadas por espíritos maléficos (causa, como se sabe, de múltiplas doenças) deixa entrever que conservam algo de sua “personalidade”, pois o pajé pode 
reconhecer nelas antigos companheiros e mesmo parentes já falecidos há muito tempo. Uma quarta classe de almas, ao deixar o corpo, sobe para o céu, para 
a companhia de Boty, e estas parecem ser as almas efetivamente vinculadas ao sangue que “se espalha” após a morte: delas, a única denominação oferecida 
foi psam’em bysy. As duas categorias de espíritos que permanecem na terra, de que falamos acima, não têm sangue e, como consequência, suas relações 
com os vivos são expressões mutiladas das relações que mantinham em vida: não falam, não caminham direito, matam e devoram os que encontram. Do 
contrário, os espíritos que sobem ao céu com o sangue “chupado” ou “comido” pelas esferas celestiais reencontram relações antigamente desfeitas: junto 
da divindade eles têm, novamente, parentes. É em termos do sangue, portanto, que as relações são construídas: laços de sangue/substância amarram os 
vivos entre si. Mas é também sobre ele que se expressa a manutenção dessas mesmas relações. É preciso destacar, ainda, a formação desta “comunidade 
de substância” que envolve todos os Karitiana, de modo que atingir um significa atingir a todos, a desgraça para um representa a desgraça para todos” 
(FERREIRA, 2015, p. 71-72).
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do corpo e seguir para o “outro mundo”. Tudo isso feito com muito cuidado, como se 
a pessoa estivesse viva. Pois ela está, só não neste mundo. Naquele corpo ainda está a 
alma/o espírito, e no outro mundo onde ela vive ainda pode sentir o seu corpo, até o 
total desligamento, depois de passadas algumas luas.

Os interlocutores todos, mesmo os que hoje professam da fé evangélica, enfati-
zam que os ritos com relação à morte ainda são feitos com muito respeito, com 
muito cuidado para não deixar o espírito do falecido chateado ou para que sua 
alma não se perca. Para eles, se não houver tal respeito às normas culturalmen-
te construídas e socialmente impostas, fatalmente o castigo virá, prejudicando 
aquela alma e de sua linhagem familiar, e outra pessoa da comunidade pode vir 
a falecer, além de outras desgraças. (FERREIRA, 2015, p. 66)

Portanto, os ritos funerários devem ser realizados de forma correta para garantir 
que as almas sigam ao céu, que reencontrem seus parentes já mortos, pois estes que 
descem até o túmulo para buscar os recém-falecidos, ainda confusos e “amolecidos”, 
“como crianças que acabam de nascer”. O corpo precisa ser sepultado no território indí-
gena também por isso, para que os antepassados possam vir buscar aquele que acaba 
de falecer.

Se não realizados os rituais, há a perda da alma, e isso ocasiona diversas conse-
quências ao povo Karitiana, o que é nocivo não somente ao indivíduo que a perdeu, 
mas atinge sua linhagem familiar e, a depender da forma como se dera essa perda, 
atinge toda a coletividade. Isso pode acontecer no caso concreto, vê-se que a extensão 
do dano é maior e é coletiva, atingindo corpo, almas, o ciclo regular da vida e da morte 
de todo o povo Karitiana.

3 CONCLUSÃO

O falecimento do Sr. Gumercindo Karitiana, vítima do novo coronavírus, coloca uma 
série de questões sobre vida/morte e funções dos rituais nesses casos. O sepultamento 
na aldeia é mais do que um ato mecânico, deve ser assegurado por seu valor simbólico 
e pelas consequências negativas e coletivas que pode acarretar se não realizado.
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São condutas coletivas e codificadas culturalmente que devem ser seguidas, sob 
pena de recaírem desgraças sobre todo o povo Karitiana. É o que explica, resumida-
mente, o Sr. Elivar Karitiana, sobrinho da vítima e liderança:

se enterrar na cidade vai vir mais morte, porque o espírito, a alma dele [Gumer-
cindo] vai se sentir sozinho, abandonado lá, sozinho demais, não vai encontrar 
os parentes que já foram e nem nós, e ai ele vai começar a pegar outros parentes 
para ficar lá com ele.

Ou seja, se o Sr. Gumercindo Karitiana for sepultado na cidade, sua alma não seguirá o 
caminho do encontro com seus antepassados, não irá ao cosmo onde continua a se viver 
em alegria. Se sepultado em Porto Velho/RO, o espírito do Sr. Gumercindo ficará vagando 
sozinho e buscará a companhia dos seus familiares, levando-os também a óbito.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de assegurar ao povo Karitiana o direito à rea-
lização do sepultamento no território indígena. Acrescenta-se, por fim, que as lideranças 
indígenas asseguraram o cumprimento das recomendações para evitar o contágio: não 
haverá velório, os presentes serão poucos e não tocarão no caixão, que estará lacrado, to-
dos manterão distanciamento uns dos outros, a cova é distante da aldeia e fora do cemi-
tério utilizado pela comunidade, já está pronta e, assim que o corpo do Sr. Gumercindo 
chegar à aldeia, será imediatamente sepultado. Após o enterro, a comunidade realizará 
os ritos funerários, seguindo as medidas de prevenção e distanciamento social.
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IMPACTOS INICIAIS DA COVID-19 PARA O CONTEXTO DAS ETNIAS MACUXI, WAPICHANA E YANOMAMI, EM RORAIMA

Eduardo Tarragó1

1 INTRODUÇÃO

Este texto foi elaborado em caráter emergencial para atender à demanda relacio-
nada ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no contexto dos povos indígenas, 
por meio de quesitos formulados pelo Ministério Público Federal. Em relação às etnias 
indígenas presentes no estado de Roraima, destacam-se os Macuxi, os Wapichana e os 
Yanomami pois, conjuntamente, somam a maior parte do total de indígenas no esta-
do, razão pela qual foi dada maior atenção neste trabalho.

Deve-se destacar, no entanto, que todas as etnias indígenas estão suscetíveis a ris-
cos de saúde decorrentes da expansão desta pandemia, e seus impactos são equiva-
lentemente danosos. Cabe registrar também a presença das etnias Warao e E’ñepá, 
oriundas da Venezuela e presentes em Roraima, em virtude da crise econômica que 
assola aquele país desde 2013. Destaca-se ainda que, segundo o Instituto Socioam-
biental (ISA), entre as dez terras indígenas com maior vulnerabilidade para a Covid-19, 
encontram-se a TI Yanomami e a TI Raposa/Serra do Sol.

O objetivo deste trabalho consistiu em responder, a partir da experiência profissio-
nal com a diversidade étnica indígena local, aos seguintes quesitos formulados:

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou das 
comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em consideração 
diante dos riscos representados pela pandemia da Covid-19?

b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou plano de contingência para mi-
tigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades tradicionais?

c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes indí-
genas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração e execução 
dessas ações?

d) Quais ações e medidas os povos indígenas ou as comunidades estão tomando 
para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19?

1   Doutor em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Doutor em Ecologia pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em 
Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Perito em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).
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e) Avaliação das medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em 
vista a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte 
dos grupos afetados. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na área 
do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) mais próximo de sua área de lotação? Em 
especial, a permanência nas Casai (Casa de Saúde Indígena) de apenas casos absolu-
tamente necessários tem-se verificado a efetivação dessa medida? Caso estejam sendo 
implementadas tais medidas, como estas têm sido recebidas pelos respectivos povos 
indígenas?

2 RESPOSTAS AOS QUESITOS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para a realização deste trabalho, por limitações de tempo, a atenção foi concentra-
da, de um lado, nos Yanomami, e de outro, nos Macuxi e os Wapichana. Esta separação 
metodológica se fez necessária porque, além das diferenças étnicas, são duas realida-
des históricas, ambientais e sanitárias distintas.

Os Macuxi e os Wapichana, com muitas semelhanças culturais devido à ocupação 
colonial comum da Bacia do Rio Branco a partir do século XVII, povoam a porção leste-
-nordeste do estado, caracterizada majoritariamente por savanas e por possuírem grau 
mais acentuado de contato intermitente com a parcela não indígena da sociedade. Os 
Yanomami e seus subgrupos, por sua vez, possuem contato mais recente e em menor 
grau com a parcela não indígena da sociedade nacional. Suas aldeias ocupam a porção 
oeste-noroeste do estado, caracterizada por florestas. Essas variáveis podem produzir 
efeitos distintos no que se refere aos riscos e problemas a serem enfrentados no con-
texto de expansão da Covid-19.

2.1 Yanomami

Em relação aos Yanomami, quanto aos quesitos propostos, a situação se apresenta-
va da seguinte forma:



69

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

IMPACTOS INICIAIS DA COVID-19 PARA O CONTEXTO DAS ETNIAS MACUXI, WAPICHANA E YANOMAMI, EM RORAIMA

a) Sim, os Yanomami, de modo geral, vivem um problema crônico de invasão de 
suas terras por garimpeiros, o que os coloca em situação de constante risco sanitário 
e social. A tendência ao afrouxamento das fiscalizações de atividades de garimpo, no 
contexto atual, somada à crise econômica que está sendo desencadeada pela pande-
mia, tenderá a produzir um influxo maior de exploradores sobre a TI Yanomami, com 
risco de aumento de contágio por Covid-19 ou outras doenças;

b) Medidas emergenciais ou um plano de contingência para mitigar os efeitos da 
Covid-19 envolvem basicamente estratégias de manutenção dos indígenas em suas co-
munidades e territórios, o que está sendo observado pelas lideranças locais, segundo 
orientações recebidas nas comunidades tanto pela Hutukara Associação Yanomami 
(HAY), quanto pelo DSEI-Yanomami (DSEI-Y);

c) Sim, os agentes citados estão empenhados na execução de ações voltadas a pre-
venir o contágio e amenizar os impactos da pandemia, especialmente no que se refere 
à subsistência das famílias e à difusão de orientações;

d) Atualmente está sendo feito o monitoramento das condições de saúde das al-
deias por recurso de radiofonia entre os polos de saúde e a HAY, que então vem acom-
panhando a situação das famílias, principalmente das que apresentam indivíduos 
mais vulneráveis a desenvolver a doença;

e) O abastecimento alimentar está sendo feito por meio da economia de subsis-
tência das próprias comunidades no território Yanomami, de forma colaborativa e inte-
grada, com recomendação de suspensão temporária de trânsito em direção às cidades 
para saques de benefícios sociais ou compras de alimentos;

f) Sim, estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacio-
nal para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na 
área de abrangência do DSEI-Y, incluindo-se a permanência nas Casai dos casos abso-
lutamente necessários, em permanente diálogo com a HAY. 

O DSEI-Y realizou, em abril, capacitação de suas Equipes Multidisciplinares de Saú-
de Indígena (EMSI) para o uso de testes rápidos para a Covid-19. Os vinte e cinco pro-
fissionais de saúde que atuam nas aldeias do Distrito receberam orientações sobre a 
coleta e o transporte de amostras (Swab), além de instruções de atendimento diante 
de possíveis resultados positivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
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Segundo boletim produzido pelo Instituto Socioambiental, que monitora a ativida-
de na região, houve aumento de 3% na área degradada por garimpeiros no território 
Yanomami em março, em comparação com fevereiro. Esse aumento é especialmente 
preocupante neste momento de ameaça de contágio de Covid-19, pois na região estão 
localizadas comunidades com menos contato com demais segmentos sociedade na-
cional, onde as pessoas, possivelmente, possuem sistemas imunológicos mais vulne-
ráveis a esse tipo de enfermidade (BBC, 2020).

Em relação aos Yanomami, deve-se destacar o óbito de um menino de quinze anos 
de idade, chamado Alvanei Xirixana. O jovem era natural da aldeia Rehebe, localizada 
na Terra Indígena Yanomami, mas poucos meses antes passou a residir na Terra Indíge-
na Boqueirão, com maioria étnica Macuxi e Wapichana, no município de Alto Alegre, a 
oitenta e sete quilômetros de Boa Vista. O motivo da mudança foi dar continuidade aos 
estudos (EXAME, 2020). Segundo o DSEI-Y, o adolescente morava com uma liderança 
indígena local. Ao apresentar os primeiros sintomas da Covid-19, o jovem foi atendido 
no Hospital Municipal de Alto Alegre. Posteriormente, foi encaminhado ao Hospital 
Geral de Roraima (HGR), já com um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). Foi então refeito o teste para diagnóstico de coronavírus, e a contraprova de-
tectou a infecção (EXAME, 2020). O óbito ocorreu em 9 de abril. Há mais três casos 
confirmados, até o momento da coleta destas informações.

Entre os Yanomami há, em virtude do alastramento do vírus causador da Covid-19, 
um movimento de isolamento para o interior das florestas, mas muitas famílias se fi-
xaram perto de locais onde há posto de saúde. Há, portanto, uma divisão entre os que 
estão mais internamente ao território e os que permanecem nas aldeias, estas com 
recomendações de isolamento pelas equipes de saúde. A HAY acompanha a movi-
mentação dos Yanomami para dentro da floresta, recebendo informações via radiofo-
nia, e relata que a interiorização vem acontecendo no Marauiá (região do rio Marauiá); 
Parawa-u e Demini, todos estes no Amazonas. Em Roraima, é o subgrupo Ninam que 
segue a mesma estratégia. A família de Dario Yanomami – inclusive seu pai, Davi Kope-
nawa – está na região Demini, em proteção na floresta. Também via rádio, o vice-presi-
dente da HAY tem notícias de que os xamãs vêm trabalhando na tentativa de conhecer 
esta doença e atuar segundo suas práticas espirituais (AMAZÔNIA REAL, 2020).

Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou um comunicado informado que 
cinco indígenas e dezesseis profissionais do DSEI-Y testaram positivo para a Covid-19. 
A HAY divulgou nota em que alerta para o avanço do coronavírus entre os índios e co-
brou medidas do Governo para conter a disseminação da doença nas comunidades. Na 
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nota, a HAY explica que “é preciso fazer uma testagem sistemática nas áreas de onde 
vêm os casos positivos, e onde mais houver suspeita de contaminação, para evitar que 
a Xawara [epidemia] se espalhe” (G1, 2020a).

A Sesai confirmou que quatro indígenas e dezesseis profissionais do DSEI-Y testa-
ram positivo para Covid-19. Todos os indígenas e profissionais positivados seguem sob 
monitoramento. Ainda de acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), 
estão sob observação e cumprindo a quarentena na Casai por pelo menos duas sema-
nas. O Conselho Distrital de Saúde Yanomami e Yekuana informou quem tem acompa-
nhado as medidas que o DSEI-Y tem tomado a respeito da contaminação de Covid-19 
na TI e na Casai. Na TI Yanomami, são cerca de 380 comunidades e uma população de 
aproximadamente 28.000 pessoas (G1, 2020a).

2.2 Macuxi e Wapichana

Em relação aos Macuxi e Wapichana, a situação se apresenta da seguinte forma:

a) Sim, os Macuxi e Wapichana, como quase todas as etnias indígenas, possuem 
características culturais relacionadas à necessidade de contato comunitário frequente. 
Assuntos de interesse coletivo, por exemplo, são deliberados em reuniões comunitá-
rias, o que envolve certo grau de aglomeração e maior trânsito entre comunidade e 
centros urbanos, para a resolução de problemas tanto individuais quanto coletivos jun-
to a instituições do Poder Público;

b) As medidas emergenciais ou um plano de contingência para mitigar os efeitos 
da Covid-19 têm envolvido basicamente estratégias de manutenção dos índios em suas 
comunidades, o que está sendo acompanhado pelas lideranças locais;

c) Sim, os agentes citados estão empenhados na execução de ações voltadas a pre-
venir o contágio e a amenizar os impactos da pandemia, com orientações e distribui-
ção de alimentos para as famílias que mais necessitam;

d) Atualmente está sendo feito o monitoramento por serviço de radiofonia entre 
os polos de saúde e o Conselho Indígena de Roraima (CIR), que acompanham a situa-
ção das comunidades;
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e) O abastecimento alimentar está sendo feito, principalmente, por meio do apoio 
intercomunitário baseado na economia de subsistência das próprias comunidades e 
campanhas de arrecadação de alimentos, mas com recomendação de restrição de des-
locamentos para cidades, mesmo para saques de benefícios ou compras de alimentos;

f) Sim, estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacio-
nal para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na 
área do DSEI-Leste, incluindo-se a permanência na Casai dos casos absolutamente ne-
cessários, em permanente diálogo com o CIR.

O DSEI-Leste instalou um comitê de crise multidisciplinar para analisar a evolução 
da pandemia e traçar metas e ações para o enfrentamento de demandas ocasionadas 
pela Covid-19. O comitê reúne-se diariamente para tratar de ações voltadas para o me-
lhor atendimento das necessidades da população indígena. Uma dessas ações já está 
em vigor: trata-se do funcionamento de uma Sala de Situação, localizada na sede do 
DSEI-Leste, com a colaboração de profissionais da saúde habilitados, divididos por re-
giões do estado e responsáveis por atender às comunidades por meio de um serviço de 
teleatendimento, para as EMSI, monitorando e orientando as comunidades de acordo 
com os casos suspeitos de cada região (FOLHABV, 2020a).

O plano de contingenciamento da Covid-19, em execução, é voltado para a equipe 
técnica de saúde, composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que 
atuam nas áreas indígenas com ações de prevenção e educação em saúde a fim de que 
as comunidades obtenham informações corretas de como proceder diante da pande-
mia. O DSEI-Leste orientou a população indígena a permanecer em suas comunida-
des por tempo indeterminado a fim de controlar a contaminação do vírus (FOLHABV, 
2020a).

A decisão do bloqueio das entradas que dão acesso a algumas terras indígenas é 
uma medida que vem sendo tomada entre as comunidades, mediante reuniões com 
suas lideranças e membros. O Distrito atua somente na educação em saúde, com re-
comendações sobre as melhores formas de se prevenir contra a doença e evitar a sua 
disseminação. As barreiras sanitárias são iniciativas das próprias comunidades, que 
trabalham de modo permanente para minimizar o contágio, por meio de monitora-
mento nas entradas das terras indígenas (FOLHABV, 2020a).

Em março, o CIR iniciou uma campanha para arrecadar mantimentos que serão do-
ados às famílias mais necessitadas. O apoio às comunidades se dá em parceria com 
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a Fundação Ford, a Coordenação das Organizações Indígenas do Brasil (Coiab) e com 
pessoas físicas que fizeram doações. Um veículo foi disponibilizado pelo DSEI-Leste 
exclusivamente para atender a essa demanda. Estão sendo distribuídos kits de higiene 
aos agentes e lideranças que fazem o controle e monitoramento nas barreiras nas co-
munidades. A orientação da Sesai é para que as comunidades se mantenham isoladas 
e evitem contato com pessoas das cidades. A campanha de arrecadação de recursos 
segue por tempo indeterminado no contexto da pandemia (FOLHABV, 2020b).

O primeiro óbito ocasionado por coronavírus em Roraima foi o de um colaborador 
da Casai. Ele deu entrada no HGR no dia 28 de março e ficou internado por sete dias na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Essa situação é preocupante em virtude do possível 
contágio de muitos indígenas. Em 13 de abril, um segundo servidor testou positivo. A 
instituição afirmou, no entanto, que o servidor já havia sido afastado antes de apresen-
tar sintomas suspeitos (FOLHABV, 2020c).

De acordo com o DSEI-Leste, o prédio da Casai passou por um processo de desin-
fecção em 8 de abril nos setores de almoxarifado e logística, e duas vezes na semana 
passa por um processo de desinfecção geral, que é regularmente executado no quadro 
de atividades da instituição. A Casai tem contado com a colaboração dos usuários e 
prestadores de serviços quanto aos procedimentos realizados, de modo a garantir a 
segurança em saúde, tanto para a equipe de profissionais, quanto para a população in-
dígena usuária. O Distrito afirmou que a Casai está fazendo o monitoramento de todos 
os contatos que houve com estes colaboradores e até o momento nenhuma pessoa já 
internada apresentou sintomas da Covid-19 (FOLHABV, 2020c).

Para os povos indígenas de Roraima, uma importante iniciativa foi desenvolvida 
pela Universidade Federal de Roraima. Uma série de vídeos foi produzida com o obje-
tivo de informar, por meio das línguas das etnias Macuxi, Taurepang, Wapichana, Wai, 
Yanomami e Ye’kwana, sobre os sintomas e as formas de evitar o contágio da Covid-19. 
Os vídeos são mais uma ação da campanha Vamos Todos Cuidar de Todos, realizada 
pela UFRR para ajudar a diminuir a curva de propagação de casos desta doença. O ma-
terial está sendo veiculado por redes sociais e no canal do YouTube da instituição. A 
produção contou com o apoio do Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena, 
unidade administrativa e acadêmica vinculada à UFRR. O instituto pretende continuar 
incentivando a produção de informações nas línguas dos povos originários. Os partici-
pantes dos vídeos são integrantes de organizações indígenas que estão em Boa Vista. 
Eles traduziram os textos produzidos pela UFRR e gravaram os vídeos em língua indí-
gena. A UFRR se tornou parceira importante na disseminação de informações entre 
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indígenas, porque conta com diversos alunos indígenas, falantes destas línguas (FO-
LHABV, 2020d).

Em 9 de maio houve o segundo óbito de indígena, vítima da Covid-19, em Roraima: 
uma jovem de 17 anos, da etnia Macuxi, chamada Raquel Raposo da Silva, que morava 
na comunidade Bom Jesus, na Terra Indígena São Marcos. A adolescente foi atendida 
pela equipe de saúde indígena do Distrito. A Sesai informou que Raquel chegou a ser 
transferida para o Pronto-Socorro Cosme e Silva, em Boa Vista, no dia 4 de maio, mas 
recebeu alta da unidade no mesmo dia e foi encaminhada para a Casai. Lá, a equipe, 
suspeitando de infecção pelo novo coronavírus, colheu material para o teste e enca-
minhou a paciente para isolamento. No dia 6, o resultado do teste confirmou positivo 
para a Covid-19. O estado de saúde da paciente se agravou na Casai e Raquel foi levada 
para o HGR no dia 7 de maio, porém, ela não resistiu às complicações e morreu (G1, 
2020b).

2.3 Warao e E’ñepá

No que se refere aos Warao e E’ñepá, oriundos da Venezuela, até recentemente mui-
tos mantinham-se deslocando para outros estados, especialmente Amazonas, Rondô-
nia e Pará. Dos que permanecem em Roraima, estão incluídas três crianças indígenas 
que testaram positivo para a Covid-19, segundo a Coordenação da Operação Acolhida: 
um garoto de 12 anos, de Pacaraima, uma criança do sexo feminino de seis meses, em 
Boa Vista, e um menino de um ano, também de um abrigo de Boa Vista (FOLHABV, 
2020e). Nesses casos, foram tratados pelas equipes de saúde com isolamento em local 
apropriado da Operação, com acompanhamento médico. As crianças se encontram no 
Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), onde recebem assistência médica, sanitária 
e logística da Operação Acolhida. As pessoas que tiveram contato com essas crianças 
estão sendo monitoradas e se encontram isoladas e em segurança nos abrigos da Ope-
ração Acolhida. Sobre os oitenta e seis militares diagnosticados com Covid-19 no mês 
de abril, todos vêm cumprindo as medidas recomendadas de isolamento, em área de 
segurança, com visitas médicas e suporte de saúde necessário (FOLHABV, 2020f).

Os cuidados de saúde prestados a estas etnias se dão no conjunto de ações de ins-
tituições e parceiros, para os imigrantes venezuelanos, sejam eles indígenas ou não. 
A parte de infraestrutura da Área de Proteção e Cuidados em Hospital de Campanha 
(APC), em Boa Vista, está em fase final de construção e a intenção é que comece nesta 
semana próxima a ser ocupado com pessoas atingidas pela Covid-19, ou que estejam 
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com sintomas sugestivos da doença. A próxima etapa será a expansão para mais de 
quatrocentos leitos. Sobre os procedimentos em casos de suspeita, todas as pessoas 
que manifestam sintomas serão encaminhadas para exames e os casos confirmados 
recebem cuidados e são monitorados. Os casos suspeitos, tanto em Pacaraima quanto 
em Boa Vista, são encaminhados para a APC, onde é feita a coleta de material para exa-
mes e resultados. Quando há confirmação, recebem proteção e cuidados, na própria 
APC (FOLHABV, 2020g).

Ações de prevenção e enfrentamento da pandemia do coronavírus estão sendo 
adotadas pela Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e seus parceiros no Brasil. En-
tre as atividades estão o compartilhamento de informações sobre como se prevenir 
contra a Covid-19, a distribuição de kits de higiene e limpeza para grupos mais vulnerá-
veis e o fortalecimento da capacidade de atendimento em saúde à população. A Acnur 
está prestando assessoria técnica para autoridades públicas na preparação de planos 
de contingência, visando maior segurança para a população refugiada, bem como re-
alizando sessões informativas para a população abrigada em Roraima. Conteúdos em 
espanhol e em idiomas de etnias indígenas são distribuídos por meio de grupos de 
WhatsApp. Os materiais de informação têm como base conteúdos produzidos pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e são disponibilizados nos abrigos, em Roraima, 
assim como em comunidades indígenas brasileiras fronteiriças (ACNUR, 2020).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As etnias indígenas presentes em Roraima estão ainda mais vulneráveis sob o as-
pecto sanitário enquanto houver a tendência de crescimento da curva de contágio do 
vírus causador da Covid-19, não apenas pelo risco de morte e demais complicações que 
doença pode causar, como também pelo fato de que essa doença compromete ainda 
mais a frágil estrutura de oferta de serviços de saúde oferecida aos povos indígenas.
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EMERGÊNCIA SANITÁRIA NO VALE DO JAVARI: UM CASO DE NEGLIGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Walter Coutinho1

Tendo em vista a disseminação do novo coronavírus entre os povos indígenas no 
Brasil, a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (6ª CCR) do Ministério Público Federal 
instaurou o Procedimento Administrativo nº 1.00.000.006766/2020-02, para análise 
das medidas adotadas no enfrentamento da pandemia de Covid-19 entre os indígenas 
do país, e o Procedimento Administrativo nº 1.00.000.006362/2020-19, para acompa-
nhar o cumprimento da política indigenista voltada para a proteção da saúde dos po-
vos indígenas isolados e de recente contato no contexto da mesma pandemia.

Tendo este último procedimento por referência, foi cadastrada pela 6ª CCR a Soli-
citação de Perícia nº 979/2020 requerendo a elaboração de parecer técnico acerca da 
incidência da Covid-19 entre as populações indígenas do Distrito Sanitário Especial In-
dígena (DSEI) Vale do Javari, com especial menção às medidas de proteção de povos 
indígenas isolados e de recente contato.

A referida solicitação de perícia foi distribuída ao subscritor da presente informa-
ção, que desde então vem colhendo as informações necessárias para o correspondente 
parecer técnico, ainda em elaboração. Considerando, porém, a configuração de uma 
situação de emergência sanitária no DSEI Vale do Javari, nos últimos dias, a reclamar, 
por razões humanitárias, uma pronta atuação deste órgão ministerial, passo a expor e 
sugerir o que segue:

I. Ao longo da coleta de informações para a elaboração do parecer técnico re-
ferente à SP 979/2020, ficou claro a este perito a pouca transparência e falta 
de articulação interna em relação ao reconhecimento sobre o número de indí-
genas infectados pelo novo coronavírus por parte do DSEI Vale do Javari e da 
Secretaria de Atenção à Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde. O site 
da Sesai, ainda nesta data (5 de junho de 2020), registra tão somente quatro 
casos confirmados e nenhum óbito por Covid-19 no DSEI Vale do Javari.

O mesmo DSEI, por sua vez, encaminhou documento à Procuradoria da Repúbli-
ca no Município de Tabatinga (PRM/TBT), no dia 3 de junho de 2020, informando a 
existência de sete casos confirmados de Covid-19 em indígenas de sua jurisdição, não 
apontando a ocorrência de nenhum óbito. Ocorre que, no mesmo dia 3 de junho de 

1  Perito em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).
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2020, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Atalaia do Norte indicava a existên-
cia de 12 casos confirmados em indígenas no município, em cujo território se localiza a 
maior parte da Terra Indígena (TI) Vale do Javari.

O mesmo boletim emitido pela Semsa informa, nessa data, a existência de 13 casos 
confirmados em indígenas e nenhum óbito por Covid-19. Apesar disso, há informações 
concretas, respaldadas inclusive por atestado de óbito, sobre a ocorrência do decesso 
de uma indígena do DSEI Vale do Javari, no dia 26 de maio de 2020, que se encontrava 
em Manaus para tratamento de outro agravo à saúde, a qual veio a falecer por “insufi-
ciência respiratória/coronavírus SARS”.

II. Releva observar que todos os sete primeiros casos de contaminação pelo co-
ronavírus admitidos pelo DSEI Vale do Javari ocorreram fora dos limites da TI 
Vale do Javari, processando-se em indígenas que se encontravam referencia-
dos, sob a responsabilidade dos serviços de saúde da própria Sesai, em fun-
cionários do próprio Distrito Sanitário ou em indígenas em trânsito: três deles, 
envolvendo indígenas Matsés e Marubo (que positivaram nos dias 11 e 27 de 
maio e 2 de junho de 2020) teriam ocorrido na Casa de Saúde Indígena (Casai) 
do DSEI Manaus; um ocorreu em indígena Matis que se encontrava na Casa 
de Apoio do DSEI Vale do Javari na cidade de Tabatinga (dia 25 de maio de 
2020); um em indígena Marubo que se encontrava em trânsito por essa cida-
de (dia 13 de maio de 2020); e dois envolveram um agente de endemias do 
DSEI e seu sobrinho, ambos Matsés, em Atalaia do Norte (dias 21 e 22 de maio 
de 2020). Dentre os casos notificados na Casai do DSEI Manaus, destaca-se 
aquele ocorrido com uma criança Korubo, integrante de um povo indígena de 
recente contato.

III. Embora não tenha sido constatado nenhum caso no interior da TI Vale do Java-
ri, há fortes evidências de que a doença possa ser (ou já tenha sido) introduzida 
entre os povos indígenas do DSEI Vale do Javari – assim como ocorreu, de fato, 
no DSEI Alto Rio Solimões – pelos profissionais de saúde e/ou funcionários do 
próprio Distrito Sanitário.

No dia 3 de junho de 2020, a Semsa foi comunicada de que três funcionários do 
DSEI Vale do Javari que se encontravam no polo-base da aldeia São Luiz, habitada por 
índios Kanamari, haviam sentido os sintomas da Covid-19 e, após realizarem o teste 
rápido, constataram o resultado positivo. As informações obtidas de indígenas mo-
radores de Atalaia do Norte indicam que tais profissionais de saúde teriam saído da 
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Atalaia do Norte, no dia 26 de maio de 2020, em direção ao Polo-Base Médio Javari 
(que atende os índios Kanamari, Kulina e Matsés). No mesmo barco, seguiram outros 
profissionais de saúde que se dirigiam para o Polo-Base Médio Curuçá (que atende os 
Marubo, Matsés e Kulina).

Na Nota à Imprensa lançada pela Sesai sobre o episódio, no dia 4 de junho de 2020, 
menciona-se que quatro profissionais do DSEI testaram positivo para a Covid-19: um 
enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e um agente de endemias. Segundo a refe-
rida nota, os três primeiros teriam adentrado na terra indígena no dia 29 de abril de 
2020 e o último no dia 22 de maio de 2020, “após passarem por rigoroso cumprimento 
de quarentena”. A nota lança a suspeita de que a contaminação teria ocorrido por meio 
de um pescador do município de Benjamin Constant que, “com sintomas de Covid-19, 
teria adentrado na região”. Ademais, a nota aduz que teria havido, no último mês, “co-
mercialização e permuta de gêneros alimentícios entre indígenas e não indígenas bra-
sileiros e peruanos, no perímetro do Polo-Base”.

Segundo as lideranças Kanamari, contudo, teriam sido os próprios profissionais de 
saúde do DSEI que entraram em contato com um grupo de peruanos que chegou ao 
porto da aldeia São Luiz para vender banana, alegando que estavam “bem equipados 
para se proteger da Covid”. Os indígenas acreditam que o transmissor do coronavírus 
tenha sido o agente de endemias que se juntou aos demais profissionais no final do 
mês de maio, o qual teria comentado que “o primeiro teste dele deu negativo, ainda 
em Atalaia”. Os profissionais de saúde em questão foram, ao que parece, efetivamente 
retirados da aldeia São Luiz no dia 4 de junho de 2020.

Porém, apesar da Nota à Imprensa lançada pela Sesai afirmar que o DSEI Vale do 
Javari, em sua substituição, teria designado uma Equipe de Resposta Rápida para o 
monitoramento e controle da Covid-19 no Polo-Base Médio Javari, não consta que os 
integrantes da mencionada equipe tenham já chegado à aldeia, permanecendo os Ka-
namari, momentaneamente, sem qualquer assistência.

IV. Ocorre que a embarcação que conduziu provavelmente o referido agente de 
endemias ao Polo-Base Médio Javari também levava outros profissionais de 
saúde para entrar em serviço no Polo-Base Médio Curuçá. Ao chegar à boca do 
rio Pardo, já próximo à aldeia Nova Esperança, habitada pelos índios Matsés, 
os outros profissionais de saúde que seguiam na embarcação também come-
çaram a sentir os sintomas da Covid-19 (uma “gripe forte”).
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Devido aos sintomas, é incerto se os índios Matsés não permitiram sua entrada na 
aldeia ou se eles mesmos deliberaram aguardar por precaução. O que parece incon-
testável é que, em vez de retornar imediatamente para Atalaia do Norte, eles perma-
neceram com o barco atracado na boca do rio Pardo por orientação da sede do DSEI, 
aguardando o dia 6 de junho de 2020 para realizar a testagem sorológica rápida. Apa-
rentemente, a intenção, caso a testagem apresentasse resultado negativo, era que os 
profissionais entrassem em serviço na aldeia Matsés.

É cediço, no entanto, que o teste rápido para detecção do novo coronavírus tem uma 
proporção que alcança 75% de “falsos negativos”. Assustados com a situação, grande 
parte dos Matsés deixou temporariamente a aldeia Nova Esperança e “foram para o 
mato”, ficando na localidade algumas poucas famílias com o líder da comunidade. 
Segundo moradores da cidade de Atalaia do Norte, o marido de uma das técnicas de 
enfermagem que estava nesse barco também havia testado positivo para o novo coro-
navírus.

V. Há informações de que o barco que conduzia os profissionais de saúde aos po-
los-base Médio Javari e Médio Curuçá deteve-se em outras aldeias dos rios Ja-
vari e Curuçá, a exemplo da aldeia Flores, dos índios Matsés, e da aldeia Pedro 
Lopes, dos índios Kulina.

Portanto, há possibilidade concreta de ter ocorrido a contaminação de uma quan-
tidade não determinada de outras comunidades indígenas no Vale do Javari, além 
daquela, altamente provável, dos Kanamari da aldeia São Luiz. Com efeito, já se tem 
notícia de que o profissional de saúde que se encontrava na aldeia Lago Grande, dos 
índios Matsés, também pediu para ser retirado de área por apresentar igualmente os 
sintomas da Covid-19.

VI. Tanto quanto se saiba, a orientação do DSEI Vale do Javari em relação ao in-
gresso em área indígena tem sido a de que os profissionais de saúde e outros 
funcionários de apoio devem cumprir quarentena (de sete ou quatorze dias) 
em suas residências na área urbana de Atalaia do Norte. Vários indígenas que 
residem nessa cidade, contudo, têm testemunhado que tal quarentena no am-
biente supostamente doméstico da área urbana é completamente ineficaz, 
sendo (des)cumprida diuturnamente sem a mínima observância do resguardo 
necessário por parte dos agentes do DSEI.
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O reconhecimento tácito desse fato pode ser aferido pela intenção, anunciada lo-
calmente, relativa à construção de uma estrutura para o cumprimento da quarentena 
no interior do rio Quixito, que serviria para os profissionais de saúde e para os indíge-
nas que estejam em trânsito entre as aldeias e as cidades do baixo Javari e Solimões.

VII. A irresponsabilidade com a qual o DSEI Vale do Javari vem conduzindo a ob-
servância da quarentena por parte de seus profissionais de saúde refletiu-se 
certamente na queixa externada pela coordenadora da Frente de Proteção 
Etnoambiental Vale do Javari (FPEVJ), da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Segundo a coordenadora, houve consenso entre as representações locais da Funai 
e da Sesai no sentido da necessidade de observância da quarentena no interior dos 
limites da TI Vale do Javari – especificamente na antiga sede da Base de Proteção Etno-
ambiental (Bape) do rio Quixito – tanto no que diz respeito aos profissionais a serviço 
da Funai e da Sesai quanto em relação aos integrantes da Força Nacional de Segurança 
Pública que têm dado proteção às ações de fiscalização e vigilância na Bape Ituí.

Contrariamente ao acordado entre os órgãos federais, porém, o DSEI Vale do Javari 
teria encaminhado, no dia 30 de maio de 2020, uma enfermeira e um técnico de en-
fermagem para a Bape Ituí que teriam cumprido a quarentena, em tese, na cidade de 
Atalaia do Norte. As possíveis implicações de tal atitude se evidenciam ao se considerar 
que tais profissionais, literalmente “deixados” na Bape Ituí, estavam entrando em ser-
viço para atender os indígenas Korubo, de recente contato, que habitam quatro aldeias 
pouco acima dessa base no curso do rio Ituí.

Considerando-se a altíssima vulnerabilidade imunológica dos indígenas de recente 
contato, pode-se perceber a flagrante negligência em relação ao risco epidemiológico 
envolvido em tal episódio.

VIII. O episódio ocorrido na Bape Ituí reveste-se ainda de maior relevância devido 
à circunstância de ser o único local, em todo o Vale do Javari, que teria condi-
ções de ser considerado uma espécie de barreira sanitária, neste momento, na 
região.

De fato, mais de dois meses após a confirmação do primeiro caso de contamina-
ção de indígenas por Covid-19 no Brasil – ocorrido justamente no vizinho DSEI Alto Rio 
Solimões –, e a despeito da recomendação da sede da Sesai nesse sentido, não há, até 
agora, nenhuma barreira sanitária instalada pelo DSEI Vale do Javari como parte das 
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medidas de contenção do contágio pelo novo coronavírus nas comunidades indígenas 
que lhes são jurisdicionadas.

Até mesmo na região da fronteira com o Peru, onde sabidamente há indígenas 
Matsés infectados pelo novo coronavírus, não foram ainda implementadas barreiras 
sanitárias que pudessem filtrar o acesso de pessoas e guarnecer as comunidades in-
dígenas. A própria alegação contida na Nota à Imprensa divulgada pela Sesai sobre 
a chegada de pescadores peruanos no porto da aldeia São Luiz é uma comprovação 
fática dessa condição.

IX. Por fim, cabe ressaltar a ausência de uma comunicação efetiva entre a sede 
do DSEI e as mais de 60 comunidades indígenas existentes em sua jurisdi-
ção, maiormente realizada por meio de radiofonia, que pudesse ser tomada, 
de forma consistente, como parte de um plano de educação em saúde para o 
esclarecimento e a orientação dos indígenas da área em relação à Covid-19. A 
sensação que se tem, segundo se pode depreender dos testemunhos obtidos, 
é a de omissão por parte das autoridades sanitárias e de temor e perplexidade 
por parte dos indígenas.

X. Tendo em vista a reiterada ocorrência, no passado recente, de relações fortui-
tas ou continuadas entre integrantes dos povos indígenas em contato e dos 
povos indígenas isolados no Vale do Javari, a contaminação dos primeiros re-
presenta, efetivamente, a possibilidade da ocorrência da infecção dos segun-
dos pela Covid-19.

A possibilidade de contaminação dos povos indígenas em isolamento voluntário 
também se coloca em tela devido à renitente invasão dos limites da TI Vale do Java-
ri por caçadores, pescadores e garimpeiros, que se torna mais deletéria em função da 
patente deterioração da capacidade de fiscalização e vigilância por parte do órgão in-
digenista federal.

Considerando as informações acima apresentadas, que delineiam a aproximação 
de uma grave crise sanitária no DSEI Vale do Javari em decorrência da possível contami-
nação das comunidades indígenas da região pelo novo coronavírus, e tendo em vista a 
desídia demonstrada até agora pelo Distrito Sanitário e pela Sesai, sugere-se a adoção 
das medidas cabíveis por este órgão ministerial, com a urgência que o caso requer, no 
sentido de compelir o órgão responsável pela atenção à saúde indígena e o órgão indi-
genista federal às seguintes providências:
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a) Sustação temporária de qualquer entrada em área indígena de profissionais de 
saúde ou de apoio – exceto se estritamente indispensável em remoções de urgência ou 
emergência – que não tenham, comprovadamente, cumprido a quarentena de quator-
ze dias no interior dos limites da TI Vale do Javari;

b) Prorrogação motivada da permanência dos profissionais de saúde que hoje se 
encontrem em área, e que não tenham testado positivo para o novo coronavírus, para 
que as ações não se interrompam até que novas equipes de saúde tenham cumprindo 
a quarentena em dependências no interior da terra indígena;

c) Retirada premente dos profissionais de saúde que apresentem sintomas da Co-
vid-19 e possuam suspeita de contato com comunicantes, independentemente do re-
sultado da testagem rápida, para o resguardo sanitário da população indígena;

d) Rastreamento e testagem imediata da população indígena de todas as aldeias 
que possam ter sido objeto de contaminação nos últimos dias por parte dos profissio-
nais de saúde a serviço do DSEI Vale do Javari, de preferência com a utilização do teste 
molecular (RT-PCR), por sua capacidade de detectar os indivíduos pré-sintomáticos e 
assintomáticos, procedendo ao imediato isolamento, em locais previamente estipula-
dos, daqueles que venham a ter o resultado positivo;

e) Instalação imediata de barreiras sanitárias em pontos estratégicos de acesso a 
todos os polos-base do DSEI Vale do Javari, treinando e equipando adequadamente 
todos os profissionais responsáveis por sua efetivação;

f) Intensificação das ações de educação em saúde, com ênfase nas medidas pre-
ventivas e orientações gerais à população indígena por parte dos profissionais de saúde 
do DSEI Vale do Javari, não sendo recomendada a delegação de tal atribuição exclusi-
vamente aos agentes indígenas de saúde;

g) Robustecimento das ações de fiscalização e vigilância territorial em áreas ocu-
padas por índios isolados de modo a evitar a presença de pessoas não autorizadas, com 
destaque para os responsáveis pela depleção de recursos naturais (principalmente ca-
çadores, pescadores, madeireiros e garimpeiros);

h) Pactuação com as organizações, comunidades e lideranças dos povos indígenas 
em contato no sentido de refrear conscientemente qualquer contato com integrantes 
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dos povos indígenas isolados, neste momento, para evitar a contaminação destes pelo 
novo coronavírus.

Informo, por fim, estar intensificando os esforços para a conclusão do parecer técni-
co substantivo, requerido pela SP 979/2020, a fim de melhor fundamentar e contextua-
lizar a necessidade de adoção das medidas sugeridas, cuja consumação se recomenda, 
em caráter de urgência, para a defesa dos direitos e da integridade das comunidades 
indígenas do Vale do Javari nesta conjuntura periclitante.
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Walter Coutinho1

1 ESCOPO DO TRABALHO

Tendo em vista a disseminação da Covid-19 entre os povos indígenas no Brasil, a 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão (6ª CCR) do Ministério Público Federal (MPF) ins-
taurou o Procedimento Administrativo nº 1.00.000.006766/2020-02 a fim de “acom-
panhar o cumprimento da política indigenista destinada à proteção da saúde dos 
povos indígenas, em razão da pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus 
(Covid-19)”.

Com o fito de subsidiar a atuação do MPF em relação à temática, foi cadastrada a 
Solicitação de Perícia nº 746/2020 visando à realização de “análise antropológica de 
medidas adotadas no enfrentamento da pandemia de Covid-19 frente aos povos in-
dígenas e comunidades tradicionais”. A referida SP nº 746/2020 requisitou aos peritos 
em antropologia do MPF a elaboração de peças técnicas referentes a grupos étnicos 
efetiva ou potencialmente afetados pela expansão da Covid-19, elencando os seguintes 
quesitos a serem respondidos:

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou 
das comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em 
consideração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19?

b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades 
tradicionais?

c) Lideranças, os agentes de saúde, os agentes sanitários e demais representan-
tes indígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elabora-
ção e execução dessas ações?

d) Quais ações e medidas os povos indígenas ou as comunidades tradicionais 
estão tomando para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19?

1   Perito em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).
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e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vis-
ta a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por 
parte dos grupos afetados. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na 
área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanên-
cia nas Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado 
a efetivação dessa medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, 
como estas têm sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

Considerando a altíssima incidência da Covid-19 entre os indígenas da região do 
Alto Rio Solimões, no estado do Amazonas, este parecer técnico intenta descrever bre-
vemente o quadro atual de sua disseminação entre os grupos étnicos que ali habitam 
(particularmente entre os Tikuna, Kokama e Kambeba) e as medidas que vêm sendo 
tomadas para a prevenção e o enfrentamento da pandemia pelos órgãos públicos com 
responsabilidade sobre a questão, em especial pela Secretaria de Atenção à Saúde In-
dígena (Sesai) e pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Considerando as medidas de resguardo sanitário atualmente recomendadas em 
face da disseminação da doença, que inviabilizam a consecução de trabalho de campo 
nas comunidades indígenas em causa, este parecer faz largo uso dos dados contidos 
nos procedimentos administrativos do MPF, reportagens e outras fontes de informação 
secundárias.

Relevantes subsídios foram fornecidos pelo conjunto de documentos integrantes 
do Procedimento Administrativo nº 1.13.001.000032/2020-43, instaurado pela Procu-
radoria da República no Município (PRM) de Tabatinga para 

acompanhar o cumprimento da legislação e das políticas públicas dos serviços 
de saúde, serviços de vigilância sanitária e controle do transporte, por meio de 
ação coordenada e de urgência entre o estado do Amazonas e órgãos e entida-
des de fiscalização ao combate da pandemia ocasionada pela Covid-19, na re-
gião do Alto e Médio (Jutaí) Solimões e Vale do Javari (Atalaia do Norte).

Apesar de o rio Javari e seus afluentes serem abrangidos no objeto do referido pro-
cedimento administrativo, devido à exiguidade de tempo, a influenciar o escopo do 
trabalho, somente serão analisadas neste parecer as informações relativas à área do 
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Alto Solimões. Sobretudo, a análise da periclitante situação vivenciada pela numero-
sa população indígena aí encontrada busca demonstrar a importância da adoção de 
medidas de maior abrangência e eficácia por parte dos órgãos e entes públicos, efeti-
vamente condizentes com a prevenção, o tratamento e o monitoramento da Covid-19 
nessa região.

2 INCIDÊNCIA DA COVID-19 ENTRE INDÍGENAS DO ALTO SOLIMÕES

A doença respiratória aguda chamada Covid-19 (Corona Virus Disease), que eclodiu 
inicialmente na China, no final de 2019, é causada por um novo coronavírus denomi-
nado SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). As estimativas sobre 
o período de incubação da doença, que é o tempo entre ser infectado pelo vírus e o 
início dos sintomas, variam entre um e quatorze dias, sendo mais frequente ao redor 
de cinco dias. A transmissibilidade dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 é, em 
média, de sete dias após o início dos sintomas. Dados preliminares de estudos sobre o 
novo coronavírus, no entanto, sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o 
aparecimento de sinais e sintomas.

Até o momento, não há informação suficiente que defina quantos dias anteriores 
ao início dos sinais e sintomas (especialmente febre, tosse e dispneia) uma pessoa in-
fectada passa a transmitir o vírus. A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo. Ain-
da não se sabe de forma cabal se indivíduos infectados pelo novo coronavírus e recu-
perados chegarão a desenvolver imunidade contra novas infecções pelo mesmo vírus e 
qual a duração dessa imunidade.

As categorias mais vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus, que compõem os 
chamados “grupos de risco”, são os idosos, as gestantes e os portadores de comorbi-
dades como diabetes, hipertensão, asma etc. Também se reconhece que a população 
indígena apresenta historicamente maior vulnerabilidade ao contágio por infecções 
respiratórias, de modo geral, devido à falta de imunidade (no caso dos índios isolados 
e de recente contato) e às particularidades de seu modus vivendi.

De todo modo, considerando a projeção em relação ao número de casos devido às 
características de transmissibilidade e suscetibilidade, a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) reconheceu, no dia 30 de janeiro de 2020, a situação de Emergência de Saú-
de Pública de Importância Internacional, caracterizando-a, no dia 11 de março de 2020, 
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como uma pandemia. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, haja vista a necessidade de uma resposta coordenada das ações de vigilância 
e atenção à saúde.

O primeiro caso confirmado da Covid-19 no território nacional foi noticiado em 26 
de fevereiro de 2020. Dois meses e meio depois, já existem cerca de 163 mil casos con-
firmados no Brasil, tendo sido registrados mais de onze mil óbitos em decorrência da 
doença. O primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no estado do Amazonas foi 
confirmado no dia 13 de março de 2020. Hoje (11 de maio de 2020), existe o acúmulo 
de quase treze mil casos confirmados no estado, com um número superior a mil óbitos. 
Além dos casos confirmados, há centenas de casos suspeitos que permanecem inter-
nados.

A distribuição das ocorrências no Amazonas, segundo a classificação de “cor ou raça” 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica que, até agora, 3,5% do 
total de casos e 1,6 do total de óbitos incidem sobre a população indígena do estado. 
O número de casos confirmados na população geral nos municípios do Alto Solimões 
soma 970, sendo 311 casos em Tabatinga, 245 casos em Santo Antônio do Içá, 160 ca-
sos em São Paulo de Olivença, 89 casos em Amaturá, 80 casos em Tonantins, 67 casos 
em Benjamin Constant e 18 casos em Jutaí. Foram registrados 35 óbitos pela Covid-19 
em Tabatinga, 5 em Santo Antônio do Içá, 3 em São Paulo de Olivença, 7 em Benjamin 
Constant, 5 em Tonantins, 2 em Amaturá e 1 em Jutaí.2

Em relação à incidência na população indígena brasileira, o boletim epidemioló-
gico da Sesai informa (em 11 de maio de 2020) a existência de 91 casos suspeitos, 222 
casos confirmados, 329 casos descartados, 128 casos de cura clínica, 70 infectados e 19 
óbitos. Especificamente no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Alto 
Rio Solimões, o mesmo boletim epidemiológico informa a existência de 4 casos sus-
peitos, 100 casos confirmados, 97 casos descartados, 70 casos de cura clínica, 19 infec-
tados e 10 óbitos.3

Devido às restrições no acesso ao banco de dados do Sistema de Informações da 
Atenção à Saúde Indígena (Siasi), estabelecidas pela Sesai, não é possível detalhar a 
distribuição – por município, por aldeia ou por grupo étnico – do número de casos da 

2   Disponível em: http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/. Acesso em: 27 abr. 2020.

3   Disponível em: http://www.saudeindigena.net.br/coronavirus/mapaEp.php. Acesso em: 28 abr. 2020.
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Covid-19 na população indígena desse Distrito Sanitário. Seja como for, de acordo com 
os dados acima, o DSEI Alto Rio Solimões concentra, no momento, 45% dos casos con-
firmados e 53% dos óbitos provocados por Covid-19 entre indígenas no Brasil. Nota-se, 
incidentalmente, certa tendência de estabilidade nesses percentuais ao longo da últi-
ma quinzena.

O primeiro caso confirmado de Covid-19 entre os indígenas brasileiros, divulgado 
no dia 1º de abril de 2020, ocorreu em uma jovem Kokama da aldeia São José, locali-
zada no município de Santo Antônio do Içá.4 Tratava-se de uma agente indígena de 
Saúde (AIS), de 20 anos, que foi infectada por um médico a serviço do DSEI Alto Rio 
Solimões o qual acabara de retornar de uma viagem de férias aos estados do Paraná e 
de Santa Catarina.

No dia 25 de março de 2020, quando se confirmou o resultado positivo do exame 
do médico para coronavírus – e antes mesmo de tomar conhecimento de que a indí-
gena Kokama havia sido infectada – a PRM Tabatinga expediu uma recomendação ao 
DSEI Alto Rio Solimões e ao município de Santo Antônio do Içá instando para que fos-
sem tomadas medidas a fim de (a) “garantir o isolamento e o atendimento de saúde” 
ao profissional médico; (b) “identificar e colocar em quarentena as pessoas que foram 
atendidas [...] ou tiveram contato direto com ele, especialmente, os profissionais de 
saúde”; (c) “monitorar as pessoas que estiveram em contato com o médico que testou 
positivo para a Covid-19”; (d) “identificar e monitorar indígenas que foram atendidos 
pelo médico que testou positivo”; (e) instalar “barreiras sanitárias para tentar impedir 
que o vírus entre nas aldeias”; (f) realizar ou intensificar “ações informativas de divulga-
ção dos cuidados preventivos, sintomas e necessidade de procura imediata dos servi-
ços de saúde caso eles se manifestem”; (g) “reunir e informar a população indígena da 
região sobre os riscos do coronavírus e ações de prevenção e detecção da doença”; (h) 
informar ao MPF “todos os casos suspeitos, confirmados ou descartados”; (i) e outras 
providências adequadas “para evitar que o vírus se propague em Santo Antônio do Içá e 
nas áreas atendidas pelo DSEI Alto Solimões”.

Com efeito, uma equipe do DSEI e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazo-
nas foi deslocada para Santo Antônio do Içá, no dia 26 de março, onde coletou cerca de 
sessenta ou setenta amostras para testagem em relação ao coronavírus. Parte dessas 

4   Indígena de 20 anos testa positivo para coronavírus, e aldeias do AM entram em isolamento. Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/
noticia/2020/04/01/indigena-de-20-anos-testa-positivo-para-coronavirus-e-aldeias-do-am-entram-em-isolamento.ghtml; Agente de saúde é a primeira 
indígena a ter coronavírus confirmado. Disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/agente-de-saude-e-primeira-indigena-ter-
coronavirus-confirmado. Sesai monitora aldeia indígena Tikuna para evitar casos de coronavírus na Amazônia. Disponível em https://amazoniareal.com.br/
sesai-monitora-aldeia-indigena-tikuna-para-evitar-casos-de-coronavirus-na-amazonia/. Todas as matérias foram acessadas em 28 abr. 2020.
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amostras foram colhidas nas aldeias São José e Lago Grande, esta última habitada pe-
los Tikuna, local em que o médico contaminado havia atendido os indígenas da comu-
nidade no retorno de sua viagem.

A agente de saúde Kokama por ele infectada, por sua vez, contagiou mais três fami-
liares com quem manteve contato: a mãe (de 39 anos), a filha (de 1 ano e 10 meses) e 
um primo (de 37 anos), todos da etnia Kokama. Os exames do pai e do marido da referi-
da agente de saúde deram negativo. Outros treze indígenas que haviam sido atendidos 
pelo médico passaram a ser monitorados pelos profissionais de saúde do DSEI.

Ainda no dia 26 de março de 2020, considerando o fato de o médico infectado pelo 
coronavírus ter se deslocado de Manaus para Santo Antônio do Içá por via fluvial em 
uma lancha na qual estavam embarcadas mais de cem pessoas numa viagem de apro-
ximadamente trinta horas, em ambiente fechado, com crianças, idosos e estrangeiros, 
a PRM Tabatinga encaminhou a Recomendação n° 02/2020 ao governador e ao secre-
tário de Saúde do Amazonas, bem como aos prefeitos e secretários de Saúde dos mu-
nicípios de Amaturá, Benjamin Constant, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Oli-
vença, Tabatinga e Tonantins, requerendo que, dentro de suas atribuições e por meio 
de ações conjuntas e coordenadas, fossem tomadas medidas para (a) “identificar e 
colocar em quarentena os passageiros que embarcaram e desembarcaram da lancha”, 
que havia saído de Manaus no dia 17 de março de 2020; (b) “identificar e monitorar 
as pessoas que tiveram contato mais próximo com os passageiros” da mesma lancha; 
(c) promover “testes nas pessoas citadas que apresentarem algum tipo de sintoma”; 
(d) realizar ou intensificar “ações informativas de divulgação dos cuidados preventivos, 
sintomas e necessidade de procura imediata dos serviços de saúde caso eles se mani-
festem”; (e) informar ao MPF “todos os casos suspeitos, confirmados ou descartados”; e 
(f) adotar outras providências adequadas “para evitar que o vírus se propague”.

No mesmo dia 26, a Procuradoria Federal Especializada que atua perante a Coorde-
nação Regional (CR) da Funai de Manaus encaminhou ofício à PRM Tabatinga comuni-
cando que um indígena Tikuna, também servidor do órgão indigenista e pastor evan-
gélico, estava programando um grande culto religioso comemorativo do aniversário da 
Igreja Mundial do Poder de Deus na Aldeia Feijoal, com previsão de comparecimento 
de quatrocentas pessoas procedentes das diversas comunidades indígenas da região.

A despeito dos esforços envidados em sentido contrário pela CR Alto Solimões, da 
Funai, pelo DSEI Alto Rio Solimões, da Sesai, o indígena-pastor insistiu em realizar a 
confraternização afirmando que “era sua missão divina realizar o culto e que ninguém 
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pegaria a doença no local”. Tendo em vista as preocupações suscitadas pela previsão de 
comparecimento de inúmeras pessoas, incluindo estrangeiros e fiéis não indígenas, o 
MPF encaminhou os Ofícios n° 347 e n° 350/2020/2°Ofício/PRM/TBT, à CR Alto Solimões 
e ao DSEI Alto Rio Solimões, respectivamente, sugerindo a “insistência no diálogo com 
o pastor para tentar dissuadi-lo de realizar o culto” e a “manutenção das atividades de 
conscientização e informação da comunidade indígena para desincentivar a participa-
ção na festa”.

Entretanto, a Coordenação da Funai comunicou à PRM Tabatinga, no dia 29, que 
apesar da inspeção naval mantida pela Marinha, contribuindo para impedir o acesso 
de pessoas vindas do Peru e da Colômbia, o culto havia sido de fato realizado no dia 
anterior, de forma estratégica, em horário diferente daquele inicialmente planejado.

Em resposta à recomendação inicial da PRM Tabatinga, o DSEI Alto Rio Solimões 
encaminhou o Ofício n° 87/2020/ARS/DSEI/Sesai/MS, no dia 29 de março de 2020, 
por meio do qual informou que, em cumprimento às ações do plano de contingên-
cia elaborado uma semana antes, havia adotado medidas para (I) “reforçar as visitas 
domiciliares para realizar as orientações dos nossos usuários evitando aglomerações”; 
(II) utilizar “material na língua Ticuna para melhor entendimento”; (III) utilizar alto-fa-
lantes nas aldeias para “informar sobre os cuidados de prevenção”; (IV) oficiar “todas 
as lideranças das aldeias, como caciques, pastores, diretores de escola, conselheiros 
locais e distritais de saúde […] pedindo para que eles não saiam de suas aldeias, evitem 
aglomerações […] e não permitam a entrada de estrangeiros e pessoas que não são 
daquela respectiva aldeia”; (V) reforçar “todas as nossas unidades Polos-Base, UBSI e 
Casais com insumos como máscaras, avental, gorro, luvas, álcool 70% e medicamentos 
do item básico”; (VI) alterar a escala de trabalho dos profissionais de saúde a fim de 
“manter a equipe por um período maior em nossas regiões”; (VII) montar “uma barreira 
sanitária com o apoio da Polícia Militar a guarda-civil na terra indígena Umariaçu” a 
fim de “barrar a entrada de estrangeiros e de pessoas que não moram naquela região”; 
(VIII) montar uma “barreira sanitária no aeroporto internacional de Tabatinga para 
monitorar a chegada de estudantes indígenas” de outros estados; (IX) colocar equi-
pes volantes na área urbana de Tabatinga para orientar os indígenas que pretendiam 
comparecer a agências bancárias e casas lotéricas; além de (X) participar ativamente 
do “comitê de crise” na região do Alto Solimões. Enfatizou ainda haver encaminhado 
um ofício às lideranças indígenas, no dia 24 de março de 2020, no qual havia solicitado 
que procurassem não sair de suas aldeias, evitando aglomerações no interior destas e 
proibindo o ingresso de pessoas não residentes.
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No entanto, em face da confirmação de novos casos de pessoas infectadas (inclusi-
ve indígenas) pelo coronavírus em Santo Antônio do Içá5 e ante a inação daquela mu-
nicipalidade, o MPF encaminhou o Ofício n° 381/2020/2°Oficio/PRM/TBT, no dia 8 de 
abril de 2020, no qual requereu, com urgência, o envio dos boletins epidemiológicos 
emitidos acerca dos casos de suspeita, avaliação, contaminação e óbitos, devendo-se 
esclarecer se aqueles que haviam testado positivo tinham viajado na lancha com o mé-
dico do DSEI primeiramente infectado, se foram atendidos por ele ou se haviam traba-
lho com ele na assistência às comunidades indígenas.

Noticiaram-se paralelamente dois casos de óbitos por Covid-19 em indígenas pro-
cedentes do Alto Solimões que se encontravam em tratamento de saúde na cidade de 
Manaus. O primeiro, ocorrido no dia 9 de abril de 2020, de uma indígena Kokama (de 
44 anos) oriunda da comunidade Monte Santo, no município de São Paulo de Oliven-
ça, que se encontrava internada na capital para tratamento de anemia hemolítica au-
toimune; o segundo, ocorrido no dia 11 de abril de 2020, de um indígena Tikuna (de 
78 anos), oriundo da comunidade Belém de Solimões, que havia sido internado em 
hospitais da capital para tratar de problemas cardíacos. Em ambos os casos, como tudo 
indica, a infecção havia ocorrido no interior do ambiente hospitalar.6 

No dia 24 de abril de 2020, noticiou-se que um almoço de confraternização na casa 
de um indígena infectado pelo novo coronavírus levou à contaminação de outros 31 
Kokama, moradores da aldeia São José, em Santo Antônio do Içá. De acordo com o se-
cretário de Saúde do município, durante a testagem da população realizada nos dias 
anteriores, foram coletadas 64 novas amostras, das quais 43 deram positivo, 31 delas 
entre indígenas. Além dos 31 novos infectados, o anfitrião da festa e uma mulher Koka-
ma já haviam testado positivo anteriormente para a Covid-19.7

Diante da informação de que índios Kambeba moradores da comunidade Santa 
Terezinha, no município de São Paulo de Olivença, estariam infectados pelo novo coro-
navírus e não vinham sendo atendidos pela Sesai, tampouco sendo registrados como 
casos ocorridos entre a população indígena nos dados oficiais do Ministério da Saúde, 

5   Sobe para quatro o número de indígenas Kokama com Covid-19, entre eles 1 bebê, no Amazonas. Disponível em: https://amazoniareal.com.br/sobe-para-
quatro-o-numero-de-indigenas-kokama-com-covid-19-entre-eles-1-bebe-no-amazonas/. Acesso em: 28 abr. 2020.

6   Funai lamenta morte de indígenas com coronavírus em Manaus. Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6007-nota-
funai-lamenta-morte-de-indigenas-com-coronavirus-em-manaus-am. Mais dois indígenas morrem por Covid-19 e Ministério da Saúde alerta para contágio 
dentro de hospitais de Manaus. Disponível em https://amazoniareal.com.br/mais-dois-indigenas-morrem-por-covid-19-e-ministerio-da-saude-alerta-para-
contagio-dentro-de-hospitais-de-manaus/. Acesso em: 28 abr. 2020.

7   Número de casos de indígenas infectados por coronavírus triplica a cada 5 dias no país; aldeia no Amazonas tem 33 novos registros. Disponível em: https://
oglobo.globo.com/brasil/numero-de-casos-de-indigenas-infectados-por-coronavirus-triplicacada-5-dias-no-pais-aldeia-no-amazonas-tem-33-novos-
registros-24390810. Acesso em: 28 abr. 2020.
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a PRM Tabatinga encaminhou o Ofício n° 397/2020/2°Ofício/PRM/TBT ao DSEI Alto Rio 
Solimões, no dia 17 de abril de 2020, requerendo informações sobre (a) os seis indíge-
nas que estariam em investigação/quarentena; (b) a existência de outros casos de in-
dígenas em investigação, isolados, internados e/ou contaminados pelo coronavírus em 
São Paulo de Olivença ou no Alto Solimões; (c) se a comunidade Santa Terezinha vinha 
sendo atendida pelos serviços de saúde da Sesai; e (d) quais medidas estavam sendo 
tomadas pelo DSEI para o enfrentamento da disseminação da Covid-19 na região.

Em resposta, foi enviado o Ofício n° 104/2020/ARS/DSEI/Sesai/MS informando que 
os casos apontados no boletim do DSEI representavam os 

seis contatos do segundo caso positivo da aldeia São José pertencente ao Muni-
cípio de Santo Antônio do Içá, no qual testamos todos os contatos domiciliares 
que o paciente tem, assim como o contato dos contados [sic] independentemen-
te de estar sintomático ou não, e aguardávamos resultado do exame RT-PCR.

O teste em questão havia revelado a contaminação de seis índios Kokama da Aldeia 
São José com idades variadas (42 anos, 32 anos, 11 anos, 9 anos, 4 anos e 2 meses). Ade-
mais, o mesmo expediente registrou a existência de um caso suspeito procedente do 
Polo-Base Umariaçu II, que se encontrava internado na Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) de Tabatinga, e o encaminhamento de um caso suspeito do sexo masculino, 
de 47 anos, do Polo-Base Feijoal.

Após a confirmação da Covid-19 neste último por testagem rápida, diz o expedien-
te, 

fizemos o isolamento dos seus contatos na aldeia Feijoal e estamos monitoran-
do todos. O paciente passa bem e receberá alta hoje (20/04/2020) ficando em 
isolamento na CASAI Tabatinga. Seguimos aguardando 38 resultados de coletas 
de PCR dos contatos de um dos casos confirmados de São José que seguem em 
investigação e quarentena. 

No que tange aos casos da comunidade Santa Teresinha, o ofício do DSEI traz as 
seguintes observações:

Como é de conhecimento o Subsistema de Saúde Indígena Sesai conforme Lei 
Arouca presta atendimentos aos indígenas aldeados. No caso relatado no ofí-
cio a “comunidade Santa Terezinha” trata-se de um bairro do Município de São 
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Paulo de Olivença, que há indígenas declarados Kambeba, porém, este bairro 
não é reconhecido como Terra Indígena pela Funai nem está inserido no Sistema 
de Informação da Saúde Indígena Siasi, mas sim são atendidos pelo município 
através de uma UBS que possuem profissionais específicos para este bairro, lem-
brando que na área urbana deste município possuem também indígenas das 
etnias Kocama e Ticuna, também acompanhados pelo município. Historica-
mente o Povo Kambeba da área urbana de São Paulo de Olivença defende que o 
município cresceu ao redor de Santa Terezinha, porém, desde a criação do SASI/
SUS em 1990 e instalação dos DSEI em 2000, que Santa Terezinha é um bairro 
do município e não uma aldeia em área rural. O DSEI atua somente nas áreas 
rurais onde o SUS do município não chega [...]. No momento no Polo-Base de 
São Paulo de Olivença e aldeias pertencentes a este não há casos confirmados e/
ou suspeitos de indígenas aldeados.

Ao tomar ciência do não atendimento dos pacientes indígenas por parte da Sesai, 
o MPF enviou o Ofício n° 425/2020/2°Ofício/PRM/TBT ao município de São Paulo de 
Olivença requerendo a confirmação (a) da existência do bairro Santa Terezinha na área 
urbana do município; (b) da presença de indígenas no local (em especial da etnia Kam-
beba) que estivessem em tratamento, quarentena ou infectados pelo novo coronaví-
rus; (c) caso positiva a resposta ao item anterior, qual a unidade de saúde responsável 
pelo atendimento e se haveria profissionais, leitos e insumos em quantidade suficiente 
para atender à demanda de saúde local.

Posteriormente, os indígenas de Santa Terezinha confirmaram à PRM Tabatinga a 
falta de assistência tanto pela rede municipal de saúde quanto pelo DSEI em relação 
aos possíveis casos de contaminação pelo novo coronavírus na comunidade. Em pa-
ralelo, a PRM Tabatinga recebeu uma nota pública dos índios Kokama denunciando 
a sobrecarga no sistema de saúde público na região e o fato de a Sesai insistir em di-
ferenciar o atendimento de indígenas aldeados daquele prestado aos residentes em 
áreas urbanas.

Segundo a nota, as unidades de saúde municipais estariam até mesmo negando a 
identidade dos indígenas nos prontuários médicos, definindo-os como “pardos” (inclu-
sive em declarações de óbito). Dessarte, por meio da Recomendação n° 03/2020/PRM/
Tabatinga, o MPF instou os municípios da região e o DSEI Alto Rio Solimões para que 
houvesse “o atendimento imediato, adequado e diferenciado em relação à Covid-19” 
aos indígenas da Comunidade Santa Terezinha. Ademais, a Recomendação em pauta 
demandou aos municípios do Alto Solimões que:



99

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

COMBATE À PANDEMIA NO ALTO SOLIMÕES: CONTINGÊNCIAS DA SAÚDE INDÍGENA EM MEIO AO DESGOVERNO

a.1) abstenham-se, sob qualquer hipótese, de negar atendimento aos indígenas 
– aldeados ou não – que demandem cuidados de atenção básica ou média e 
alta complexidade, em razão de suspeita ou confirmação de contágio pela Co-
vid-19, estejam eles referenciados ou não pelo Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena;

a.2) atendam, com prioridade, e de forma diferenciada os pacientes indígenas 
– aldeados ou não –, suspeitos da Covid-19, de modo a diminuir o tempo de con-
tato dos profissionais de saúde com os indígenas presentes no local de atendi-
mento;

a.3) providenciem a adequada comunicação com o paciente indígena, fazendo 
uso de intérprete com apoio da Funai, caso seja necessário para realizar a correta 
orientação, atendimento e tratamento;

a.4) registrem a identidade indígena e pertencimento étnico nos prontuários 
médicos, relatórios, certidões (inclusive de óbito), aos pacientes que apresenta-
rem documento que os considere indígenas, ou na ausência destes, pela exclu-
siva autodeclaração e consciência da identidade do indígena; [...]

a.5) reúnam-se com a respectiva Coordenação Regional da Funai e com o respec-
tivo Distrito Sanitário Especial Indígena, que possuem competência no respec-
tivo município, e, articulem políticas públicas, a fim de garantir a inclusão dos 
povos indígenas nos planos emergenciais dos respectivos municípios […].

De forma simultânea, a mesma Recomendação n° 03/2020 requereu aos DSEIs do 
Alto e Médio Solimões e do Vale do Javari que se abstivessem “de negar atendimento 
aos indígenas que demandem cuidados de atenção básica, em razão de suspeita ou 
confirmação de contágio pela Covid-19, estejam eles referenciados ou não pelo Subsis-
tema de Atenção à Saúde Indígena” (b.2).

Além disso, recomendou que os DSEIs promovessem uma articulação com as Se-
cretarias de Saúde Municipais e Estadual “a fim de garantir a inclusão dos povos indí-
genas nos planos emergenciais do Estado e dos Municípios”. Previamente, em face da 
confirmação do primeiro caso de pessoa não indígena infectada pelo coronavírus no 
município de Jutaí, o MPF já havia enviado os Ofícios n° 409 e n° 424/2020/2°Ofício/
PRM/TBT ao DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes solicitando: (a) o encaminhamen-
to do plano de contingência para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 entre os 
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indígenas daquela região; (b) informações sobre a realização da compra emergencial 
de equipamentos de proteção individual (EPI); e (c) informações sobre a logística e as 
condições dos equipamentos de transporte fluvial utilizados pelo DSEI para a remoção 
de pacientes indígenas necessitados de atendimento médico-hospitalar de média e/
ou alta complexidade, inclusive dos casos de eventual contaminação por coronavírus 
que precisassem de atendimento especializado.

Adicionalmente, tendo recebido informação sobre a eventual recusa em providen-
ciar a remoção aérea para Manaus de dois pacientes portadores da Covid-19, em estado 
grave, que havia sido solicitada pelo Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGUT), o 
MPF encaminhou à Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), no dia 24 de abril de 
2020, o Ofício n° 427/2020/2°Ofício/PRM/TBT requerendo diversas informações.

Questionou-se no ofício se havia (a) tratativas em andamento com os municípios do 
Alto Solimões, entre outras regiões, para o aumento no número de leitos e recebimen-
to de respiradores e insumos; (b) negociações com o Exército para transformar o HGUT 
em referência no combate à Covid-19; e (c) perspectiva de instalação de hospitais de 
campanha para tratamento de pacientes com Covid-19 no Alto Solimões, entre outras 
regiões, e se algum deles seria destinado ao atendimento específico de indígenas.

Por fim, além de apontar um caso de Covid-19 entre os indígenas da Aldeia Uma-
riaçu I, no município de Tabatinga, o Ofício n° 107/2020/ARS/DSEI/Sesai/MS, encami-
nhado à PRM Tabatinga no dia 22 de abril de 2020, comunicou que os indígenas das 
aldeias atendidas pelo Distrito Sanitário vinham se deslocando de “forma descontrola-
da” para as áreas urbanas da região “e se expondo em aglomerações em feiras, portos, 
lotéricas, bancos, supermercados e outros ambientes, podendo facilmente ser infecta-
dos e no retorno levar a contaminação para todos os familiares” e respectivas comuni-
dades indígenas.

Considerou tal fato “gravíssimo pelo atual momento de subida dos casos nesta re-
gião”, haja vista os indígenas constituírem um “público de risco” por serem “mais vul-
neráveis em sua imunidade para certas doenças e sobretudo para as doenças respira-
tórias”. Observando a existência de apenas dez respiradores no HGUT, o expediente 
solicitou o apoio do MPF “para que possamos colocar a população indígena em qua-
rentena/isolamento social por 15 dias, onde não seria permitido a entrada destes nas 
zonas urbanas dos municípios” da região.
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De acordo com o expediente, o controle e a fiscalização dessa “não entrada” fica-
ria sob a responsabilidade genérica de uma ampla gama de entes sociais (municípios, 
comitês de enfrentamento da pandemia, Sesai, Secretarias de Segurança Pública e Po-
lícias Civil e Militar), sendo efetivado por meio de barreiras sanitárias. Dessa forma, 
solicitou que o MPF pudesse recomendar aos municípios do Alto Solimões “a inclusão 
desta medida em seus decretos municipais para que possamos ter um achatamento na 
curva de infecção pelo coronavírus”.

Sem adentrar no mérito e nas implicações dessa medida para as comunidades in-
dígenas, cabe observar que, embora mencione sua condição de “autoridade sanitária”, 
o DSEI não informa a razão pela qual se encontraria impedido de solicitar diretamente 
tal medida aos municípios ou, como seria de se esperar, de instalar barreiras sanitárias, 
de motu proprio, naquelas terras indígenas que tivessem maior necessidade da adoção 
dessa medida. Aliás, a CR Alto Solimões informou por meio do Ofício n° 33/2020/CR-
-AS/Funai, de 24 de abril de 2020, estar apoiando:

a vigilância comunitária que vem sendo realizada na entrada de algumas terras 
indígenas pelos próprios indígenas, sendo que somente em algumas delas con-
tam com apoio da Polícia Militar, Sesai e Secretarias de Vigilância, como no caso 
da Terra Indígena Umariaçu, município de Tabatinga, [e] Santo Antônio, municí-
pio de Benjamin Constant.

3 O ALTO SOLIMÕES AMERÍNDIO CONTEMPORÂNEO: BREVE 
CARACTERIZAÇÃO

A região do Alto Solimões – compreendida, do ponto de vista etnológico, como o 
trecho entre a tríplice fronteira e a foz do rio Juruá – é habitada por uma expressiva po-
pulação indígena que integra, basicamente, quatro povos distintos: Tikuna, Kokama, 
Kambeba e Kaixana.

Os Tikuna falam uma língua isolada (não classificada em família) e constituem 
o povo indígena mais numeroso do país, segundo o censo de 2010, possuindo uma 
destacada inserção nas áreas rurais (e até mesmo urbanas, em alguns casos) do Alto 
Solimões.
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Os Kokama pertencem à família linguística Tupi-Guarani e vêm passando por um 
ativo processo de reassunção étnica nas últimas três décadas, acumulando uma quan-
tidade significativa de demandas fundiárias que não receberam até agora o devido en-
caminhamento por parte da Funai.

Comparada ao domínio absoluto de todo o Alto Solimões pelos antigos Omágua, 
de quem descendem, a presença dos atuais Kambeba na região poderia ser dita discre-
ta ou residual, registrando-se a maioria de suas reivindicações fundiárias no município 
de São Paulo de Olivença.

Pertencentes originalmente à família Aruak, os Kaixana fazem hoje uso corrente 
do português, ocupando duas terras indígenas, uma a jusante de Tonantins e outra no 
interflúvio com o rio Japurá.

Além dos povos indígenas acima citados, há uma comunidade dos Witoto (da fa-
mília Witoto), no município de Amaturá, e uma comunidade dos Kanamari (da família 
Katukina), no município de Tabatinga.8

Afora os grupos acima citados, há informações sobre a presença esparsa de famílias 
ou pessoas indígenas pertencentes a outros grupos étnicos que residem em comuni-
dades indígenas formadas majoritariamente pelos povos tradicionalmente ocupantes 
dessa área etnográfica.9

Um aspecto relevante da mobilidade populacional indígena na região do Alto Soli-
mões é o seu nítido caráter transfronteiriço, que decorre principalmente do fato de três 
destes povos – Tikuna, Kokama e Witoto – habitarem também numerosas comunida-
des localizadas nos territórios vizinhos da Colômbia e do Peru.

Há 31 terras indígenas reconhecidas oficialmente na região do Alto Solimões. Os 
Tikuna ocupam vinte delas, sendo cinco em Benjamin Constant, três em Amaturá, três 
em Jutaí, uma em São Paulo de Olivença, uma em Santo Antônio do Içá, e outras seis 
que abarcam de modo conjunto o território de municípios distintos (Amaturá, Ben-

8   Conquanto os Yuhupde (da família Maku) que habitam a aldeia São José do Rio Apaporis, no município de Japurá, sejam incluídos na jurisdição do DSEI 
Alto Rio Solimões (especificamente do Polo-Base Vila Bitencourt), fazem parte do ponto de vista geográfico, histórico e cultural da área etnográfica do alto 
rio Negro, e não são, por conta disso, considerados neste parecer.

9   Há registro sobre a presença atual, nas comunidades indígenas do Alto Solimões, de indivíduos alóctones pertencentes a outros dezessete povos: Aconã, 
Baré, Chiquitano (Kamba), Desana, Kulina, Makuna, Marubo, Mayoruna, Nambikwara (Kithaulu), Sateré-Mawé, Tabajara, Tariano, Terena, Timbira, Torá, 
Tukano e Yawanawá.
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jamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, 
além de Fonte Boa e Japurá).

Os Kokama vêm em seguida, ocupando nove terras indígenas (duas delas em con-
junto com os Tikuna), sendo três em Tonantins, uma em Tabatinga, uma em Santo 
Antônio do Içá, uma em Jutaí, e três que ocupam o território de municípios distintos 
(Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tonantins, Jutaí e Fonte Boa). Ademais, 
os Kaixana ocupam duas terras indígenas nos municípios de Tonantins, Fonte Boa e 
Japurá.

Além dessas 31 terras já reconhecidas, há ainda quatro terras indígenas que tiveram 
seu processo de identificação e delimitação iniciado pela Funai (duas Kokama e duas 
Tikuna) e outras 37 terras indígenas reivindicadas pelas comunidades indígenas, sendo 
dezenove Kokama (quatro delas em Jutaí e nove em Fonte Boa), sete Kambeba (seis de-
las em São Paulo de Olivença), sete Kaixana (seis delas em Tonantins), duas Kanamari, 
uma Kulina e uma Witoto.

Quadro 1. Terras Indígenas reconhecidas oficialmente no Alto Solimões10

Nº Terra indígena Povo(s) indígena(s) Município(s) Superfície (ha)

1 Acapuri de Cima Kokama Fonte Boa 19.885

2 Barro Alto Kokama Tonantins 1.964

3 Betânia Tikuna Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins 122.769

4 Bom Intento Tikuna Benjamin Constant 1.613

5 Espírito Santo Tikuna Jutaí 33.849

6 Estrela da Paz Tikuna Jutaí 12.876

7 Évare I Tikuna Santo Antônio Içá, S. Paulo Olivença, Tabatinga 548.177

8 Évare II Tikuna São Paulo de Olivença 176.205

9 Lago do Correio Kokama, Tikuna Santo Antônio do Içá 12.369

10 Lauro Sodré Tikuna Benjamin Constant 9.478

11 Macarrão Tikuna Jutaí 44.267

12 Mapari Kaixana Fonte Boa, Japurá e Tonantins 157.416

13 Maraitá Tikuna Amaturá 53.038

14 Matintin Tikuna Santo Antônio do Içá, Tonantins 20.400

15 N. Esperança Jandiatuba Tikuna Amaturá, São Paulo de Olivença 20.003

16 Porto Limoeiro Tikuna Santo Antônio do Içá 5.000

10   As informações inseridas na coluna “povo(s) indígena(s)” deste quadro referem-se apenas ao(s) grupo(s) encontrado(s) de forma preponderante na 
respectiva terra indígena.
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Nº Terra indígena Povo(s) indígena(s) Município(s) Superfície (ha)

17 Prosperidade Kokama Tonantins 4.806

18 Riozinho Kokama, Tikuna Jutaí e Juruá 362.495

19 S. Cruz de Nova Aliança Kokama Tonantins 5.759

20 S. Domingos do Jacapari Kokama Jutaí e Tonantins 133.630

21 S. Francisco do Canimari Tikuna Amaturá 3.331

22 São Leopoldo Tikuna Benjamin Constant 69.270

23 São Sebastião Kaixana Tonantins 61.058

24 Sapotal Kokama Tabatinga 1.265

25 Sururuá Kokama Benjamin Constant, São Paulo de Olivença 36.125

26 Tikuna de Santo Antônio Tikuna Benjamin Constant 1.065

27 Tikuna Feijoal Tikuna Benjamin Constant, São Paulo de Olivença 40.948

28 Tukuna Porto Espiritual Tikuna Benjamin Constant 2.839

29 Tukuna Umariaçu Tikuna Tabatinga 4.855

30 Uati-Paraná Tikuna Fonte Boa, Japurá e Tonantins 127.199

31 Vui-Uata-In Tikuna Amaturá 121.198

Em conformidade com os dados demográficos constantes no Sistema de Informa-
ções da Atenção à Saúde Indígena (Siasi), relativos ao exercício de 2019, a população 
indígena do DSEI Alto Rio Solimões (excluído o Polo-Base Vila Bitencourt) soma 70.605 
pessoas.11 Tal montante representa exclusivamente a população residente em terras 
indígenas, não havendo nenhum registro, por parte da Sesai, sobre os indígenas que 
residem em áreas urbanas.

Ademais, cumpre destacar não ser possível um detalhamento do atual panorama 
demográfico no interior das terras indígenas no Alto Solimões, em sua integralidade, 
pela ausência de acesso aos dados relativos às comunidades localizadas na jurisdição 
do DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes, especificamente daquelas estabelecidas nos 
municípios de Jutaí (na jurisdição da PRM Tabatinga) e Fonte Boa.

Tal restrição à análise decorre da moderna vedação, imposta pela Sesai, em rela-
ção ao acesso independente e autônomo ao banco de dados do Siasi, cujo conteúdo, 
evidentemente, deve ser considerado público por princípio, ressalvada a proteção aos 
dados de cunho pessoal ou sujeitos a restrições justificadas pela ética médica ou sen-
sibilidade sociossanitária.

11   As informações em causa foram extraídas do banco de dados do Siasi e remetidas em colaboração a este perito pela Coordenação de Apoio à Gestão de 
Bens, Serviços e Insumos Estratégicos de Saúde, integrante da estrutura do Departamento de Atenção à Saúde Indígena da Sesai.
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Quadro 2. População indígena do Alto Solimões, por grupo étnico e município (2019)

Município / Povo Kaixana Kambeba Kokama Tikuna Outros Não Índio Total %

Amaturá - 317 504 3.903 77 6 4.807 6,80

Benjamin Constant - 1 2.858 12.588 38 201 15.686 22,21

S. Antônio do Içá 749 9 3.086 4.985 1 23 8.853 12,53

S. Paulo de Olivença - 1.103 2.013 14.080 9 68 17.274 24,46

Tabatinga - - 2.178 17.295 107 106 19.686 27,88

Tonantins 576 2 2.885 826 6 4 4.299 6,08

Total 1.325 1.432 13.525 53.677 238 408 70.605 100,00

% 1,87 2,02 19,15 76,02 0,33 0,57 100,00

Pelas informações disponíveis à análise, constata-se que os municípios de Taba-
tinga, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença concentram quase 3/4 (ou 74,55%) 
da quantidade de indígenas na região. O contingente dos povos Tikuna e Kokama re-
presenta, em conjunto, a maioria (95,18%) da população indígena nos municípios do 
Alto Solimões. Já Tonantins é o único município em que a população Kokama apresen-
ta-se como superior à dos Tikuna. Os Kambeba e os Kaixana possuem um montante 
demográfico bastante inferior, concentrando-se o primeiro grupo nos municípios de 
São Paulo de Olivença e Amaturá, e o segundo nos municípios de Santo Antônio do Içá 
e Tonantins.

A despeito da ausência de informações concretas sobre a atual população indígena 
residente em áreas urbanas dos municípios da região, pode-se tomar como indicativo 
de sua magnitude os dados levantados pelo IBGE a respeito dos Tikuna e Kokama ci-
tadinos no censo de 2010. Do total da população Tikuna então recenseada pelo IBGE 
(46.045 pessoas), que incluiu habitantes de outras regiões além do Alto Solimões, 
85,45% (ou 39.349 pessoas) residiam no interior de terras indígenas e 14,54% (ou 6.696 
pessoas) fora delas. Do total Kokama (11.274 pessoas), 47% (ou 5.298 pessoas) residia 
dentro de terras indígenas e 53% (ou 5.976 pessoas) fora delas.

Quadro 3. Aldeias indígenas no Alto Solimões, por município (2019)

Município Polo-base N° de aldeias

Amaturá Nova Itália 26

Benjamin Constant
Feijoal 12

Filadélfia 22

Santo Antônio do Içá Betânia 30
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São Paulo de Olivença

Belém do Solimões 5

Campo Alegre 9

Feijoal 1

São Paulo de Olivença 44

Vendaval 12

Tabatinga

Belém do Solimões 23

Feijoal 2

Umariaçu I 7

Umariaçu II 3

Vendaval 8

Tonantins Tonantins 32

Total 236

De acordo com os dados do Siasi, há 236 aldeias indígenas, no presente, distribu-
ídas por 11 polos-base do DSEI Alto Rio Solimões (ressaltando mais uma vez não ser 
considerado aqui o Polo-Base Vila Bitencourt). Uma peculiaridade marcante no cená-
rio indígena contemporâneo do Alto Solimões é a multietnicidade de grande parte das 
aldeias.

De fato, cerca da metade (54,23%) das comunidades indígenas existentes na região 
são habitadas por mais de um grupo étnico. Do total de aldeias, 30,93% são habitadas 
por dois grupos étnicos, 20,33% são habitadas por três grupos étnicos e 2,96% são ha-
bitadas por quatro grupos étnicos.12 A proporção de aldeias multiétnicas seria ainda 
maior caso os Tikuna não mantivessem um domínio absoluto em rigorosamente todas 
as aldeias localizadas no Polo-Base Vendaval.

Uma característica importante em relação à localização das comunidades indíge-
nas na área de abrangência deste Distrito Sanitário é o fato de seu acesso se dar, na sua 
maioria, por via fluvial. Exceto por aquelas aldeias que praticamente estão interligadas 
às áreas urbanas dos municípios da região – de que são exemplo aquelas existentes 
em terras indígenas demarcadas nas imediações de Tabatinga e Benjamin Constant e 
que poderiam, certamente, ser consideradas como bairros dessas cidades – as demais 
são acessíveis, em regra, pelos cursos d’água da região, na maior parte das vezes pelo 
próprio rio Solimões.

12   Para efeito de cálculo do número de etnias nas aldeias, foram considerados conjuntamente como um único grupo étnico todos os indivíduos 
relacionados na coluna referente a “Outros” povos indígenas nos quadros integrantes do Anexo Demográfico.
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Tal característica é de fundamental importância no sentido de indicar um dos meios 
preferenciais de propagação do coronavírus na população indígena do Alto Solimões, a 
saber, as embarcações utilizadas como meio de transporte regional.

Mapa 1. Localização dos polos-base do DSEI Alto Rio Solimões

Quadro 4. Multietnicidade nas aldeias indígenas do Alto Solimões, por município (2019)

Município  /  Nº de etnias Uma Duas Três Quatro Total

Amaturá 14 1 9 2 26

Benjamin Constant 3 19 12 - 34

Santo Antônio do Içá 6 15 7 2 30

São Paulo de Olivença 43 15 10 3 71

Tabatinga 26 11 6 - 43

Tonantins 16 12 4 - 32

Total 108 73 48 7 236

Outra característica muito relevante do ponto de vista epidemiológico no contexto 
de disseminação da Covid-19 é o expressivo contingente populacional encontrado em 
diversas comunidades indígenas do Alto Solimões.
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Por conta dessa particularidade, algumas delas se distanciam da imagem “clássi-
ca” de uma aldeia, e são consideradas por alguns autores como “vilas indígenas”.13 No 
presente, existem doze aldeias na região que ultrapassaram a marca de mil habitantes, 
onze delas habitadas pelos Tikuna e uma pelos Kokama.

As comunidades Tikuna que integram esse grupo de “aldeias gigantes” são Umaria-
çu I (2.315 pessoas), Umariaçu II (5.090 pessoas) e Belém do Solimões (5.189 pessoas), 
no município de Tabatinga; Feijoal (3.112 pessoas), Bom Caminho (1.162 pessoas), Fila-
délfia (1.369 pessoas) e Porto Cordeirinho (1.309 pessoas), no município de Benjamin 
Constant; Campo Alegre (3.219 pessoas) e Vendaval (2.499 pessoas), no município de 
São Paulo de Olivença; Vila Betânia (3.363 pessoas), no município de Santo Antônio do 
Içá; e Nova Itália, no município de Amaturá.

A comunidade Kokama integrante do mesmo grupo é São José (1.644 pessoas), no 
município de Santo Antônio do Içá. Em conjunto, essas comunidades reúnem 42,87% 
da população indígena atualmente encontrada no Alto Solimões. O expressivo con-
tingente demográfico encontrado nessas localidades coloca problemas específicos em 
relação ao enfrentamento da pandemia no contexto de sociedades indígenas e precisa 
ser devidamente considerado pela Sesai.

4 PLANOS DE CONTINGÊNCIA: UMA AVALIAÇÃO PONTUAL

Segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 
(Covid-19) em Povos Indígenas14 divulgado pela Sesai em 17 de março de 2020, entre os 
aspectos que devem ser considerados em relação às populações indígenas para a ela-
boração ou adequação dos planos de contingência estaduais e municipais, estão “a vul-
nerabilidade epidemiológica, a atenção diferenciada à saúde, inerente à atuação em 
contexto intercultural, e a influência de aspectos socioculturais no fluxo de referência 
no Sistema Único de Saúde (SUS)”.

O documento observa que existe, historicamente, maior vulnerabilidade dos povos 
indígenas a viroses, em especial às infecções respiratórias, e que as doenças do apare-

13   CIDADE, Fernanda; SCHOR, Tatiana. O acesso à água para consumo em vilas indígenas do Alto Solimões Amazonas – Brasil. Políticas Públicas & 
Cidades, v. 5, n. 2, p. 106-124, 2017.

14   Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh. Acesso em: 4 maio 2020.
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lho respiratório continuam sendo a principal causa de mortalidade infantil na popula-
ção indígena.

Reproduzindo a estruturação do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 
pelo Novo Coronavírus (Covid-19), o Plano de Contingência da Sesai é composto por três 
níveis de resposta (“Alerta”, “Perigo Iminente” e “Emergência em Saúde Pública”) que 
se desdobram em oito eixos de ações (“Vigilância”, “Suporte Laboratorial”, “Medidas de 
Controle de Infecção”, “Assistência”, “Assistência Farmacêutica”, “Vigilância Sanitária”, 
“Comunicação de Risco” e “Gestão”).

O nível de Alerta “corresponde a uma situação em que o risco de introdução do 
SARS-CoV-2 seja elevado e não apresente casos suspeitos”; o nível de Perigo Iminente 
“corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito”; e o nível de 
Emergência de Saúde Pública “corresponde a uma situação em que há confirmação de 
transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (Covid-19)”. Os eixos relativos à Vi-
gilância, Assistência e Assistência Farmacêutica subdividem as ações propostas en-
tre aquelas de competência do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) e 
aquelas de competência de estados e municípios.

No nível inicial de Alerta, o Plano de Contingência propõe, no eixo da Assistência nos 
Municípios e Estados, as seguintes medidas, entre outras, para os indígenas atendidos nas 
unidades de referência: (I) “viabilizar o direito do paciente indígena a acompanhante 
e a intérprete, quando este se fizer necessário, respeitadas as condições clínicas do pa-
ciente”; (II) “viabilizar a adaptação de protocolos clínicos, bem como critérios especiais 
de acesso e acolhimento, considerando a vulnerabilidade sociocultural”; (III) “priorizar 
o acesso diferenciado aos indígenas de recente contato, incluindo a disponibilização 
de alojamento de internação individualizado”; e (IV) “assegurar o compartilhamento 
de diagnósticos e condutas de saúde de forma compreensível aos pacientes indígenas”.

No nível de resposta Perigo Iminente, o Plano de Contingência prevê no eixo Vigi-
lância no SasiSUS, entre outras medidas, as ações de “monitorar o comportamento dos 
casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na popu-
lação indígena no Siasi e demais sistemas oficiais de informação da rede para permi-
tir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão” e “notificar, investigar e monitorar 
prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19) em 
população indígena que vive em terras e territórios indígenas, conforme a definição de 
caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado pelo MS [Ministério da 
Saúde]”.
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No nível de Emergência de Saúde Pública – que é aquele no qual se encontra o DSEI 
Alto Rio Solimões – o Plano de Contingência propõe no eixo Vigilância no SasiSUS, en-
tre outras ações, “realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana pelo 
novo coronavírus (Covid-19) em indígenas que vivem em terras e territórios indígenas” 
e “conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e confir-
mados da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19) em indígenas que vivem 
em terras e territórios indígenas”.

Em relação à Vigilância nos Municípios e Estados, o documento preconiza as ações de 
“garantir que os serviços de referência notifiquem, investiguem e monitorem os casos 
confirmados de indígenas para o vírus SARS-CoV-2 oportunamente”, “realizar investiga-
ção do caso confirmado pela infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19) em in-
dígenas em contexto urbano e apoiar os DSEI na investigação em indígenas que vivem 
em terras e territórios indígenas”, e “conduzir investigação epidemiológica e rastrear 
contatos de casos suspeitos e confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus 
(Covid-19) em indígenas em contexto urbano e apoiar os DSEI na investigação em indí-
genas que vivem em terras e territórios indígenas”.

Quanto ao eixo Suporte Laboratorial, o Plano de Contingência da Sesai propõe, entre 
outras ações, “garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detec-
ção de infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19), junto a rede laboratorial de 
referência para os vírus respiratórios, em especial para os indígenas referenciados do 
SasiSUS”.

No que tange ao Controle de Infecção, a única medida proposta pelo documento é 
“orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção 
para casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), con-
forme orientações da Anvisa”.

Em relação à Assistência no SasiSUS, o Plano indica a necessidade de “garantir pro-
teção aos profissionais atuantes no atendimento aos casos suspeitos ou confirmados 
da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19), conforme recomendações da 
Anvisa”.

No que toca à Assistência farmacêutica no SasiSUS, o documento sugere “disponibili-
zar medicamento específico para os casos de SG [Síndrome Gripal] e SRAG [Síndrome 
Respiratória Aguda Grave] que compreendem a definição clínica para uso do fosfato de 
oseltamivir” e, em relação à Assistência Farmacêutica nos Municípios e Estados, recomenda 
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“considerar nos Planos de Contingência municipais e estaduais os indígenas advindos 
do SasiSUS nos estabelecimentos de referência e a população indígena em contexto 
urbano”.

Com respeito à Comunicação de Risco, o Plano de Contingência propõe “informar as 
medidas a serem adotadas pelos trabalhadores do SasiSUS e a população indígena”, 
“intensificar as atividades educativas para a população indígena com divulgação das 
informações atualizadas sobre a doença e medidas de prevenção sobre a infecção hu-
mana pelo novo coronavírus (Covid-19), inclusive por meio de materiais informativos” 
e “traduzir para língua indígena, sempre que possível, materiais informativos sobre a 
doença e medidas de prevenção”.

No eixo da Gestão, o documento preconiza “garantir estoque estratégico de insumos 
laboratoriais para diagnóstico do vírus SARS-CoV-2 e de medicamento para o atendi-
mento de casos suspeitos e confirmados para o novo coronavírus (Covid-19), incluindo 
para indígenas advindos do SasiSUS e população indígena em contexto urbano” e “pro-
mover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle do 
vírus SARS-CoV-2”.

Buscando adaptar às particularidades da saúde indígena o disposto pelo Protocolo 
de Manejo Clínico da Infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à 
Saúde, o Informe Técnico n⁰ 04/2020 da Sesai15 menciona três “cenários de transmis-
são”.

O primeiro é a Ausência de transmissão da Covid-19 na aldeia, caracterizado pela “au-
sência de casos suspeitos na aldeia”; o segundo é a Transmissão local da Covid-19 na al-
deia, que se observa quando há “ocorrência de caso confirmado (laboratorialmente 
ou por vínculo epidemiológico) em residente que não saiu da aldeia (autóctone), com 
vínculo epidemiológico com caso importado confirmado (laboratorialmente ou por 
vínculo clínico-epidemiológico)”.

O terceiro cenário é a Transmissão comunitária da Covid-19 na aldeia, que se constata 
pela “ocorrência de caso confirmado laboratorialmente em residente que não saiu da 
aldeia nos últimos 14 dias (autóctone) sem vínculo epidemiológico com caso confirma-
do ou suspeito” ou “Se for identificado um resultado laboratorial positivo em indígena 

15   Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh. Acesso em: 4 maio 2020.
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assistido pelo SasiSUS (sintomático ou assintomático), sem relação com outros casos 
confirmados ou suspeitos”.

Segundo o Informe Técnico, é imprescindível que Equipes Multidisciplinares de 
Saúde Indígena (EMSI) trabalhem com abordagem clínica da Síndrome Gripal (SG) e 
da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), pois a “estratificação de intensidade 
da SG é a ferramenta primordial para definir a conduta adequada para cada caso, seja 
para manter o paciente na atenção primária à saúde indígena, seja para encaminhá-lo 
para rede de referência do SUS”.

A orientação, portanto, é de que as EMSI “devem priorizar o trabalho de busca ativa 
domiciliar de casos de SG e SRAG, realizando a triagem dos casos, evitando a circulação 
de pessoas com sintomas respiratórios”. Para isso, os agentes indígenas de Saúde (AIS) 
devem informar ao enfermeiro e/ou ao médico os casos sintomáticos respiratórios para 
que ocorra o atendimento domiciliar. Segundo o Informe Técnico, a atuação das EMSI 
perante diferentes cenários da pandemia deve seguir as seguintes recomendações:

CENÁRIO 1: Ausência de transmissão da Covid-19 na aldeia

Nesse cenário, onde não há transmissão da Covid-19 na aldeia, recomenda-se 
vigilância ativa diária da SG e SRAG em todos os domicílios. Se for detectado 
um paciente com sintomas respiratórios, deve-se realizar o manejo do caso e 
indicar o isolamento por 14 dias, tanto para o paciente quanto para os contatos 
próximos. Nessa situação, a EMSI deverá realizar monitoramento permanente 
do caso. Recomenda-se, se possível, realizar coleta de swab nasofaríngeo para 
confirmar o caso. Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e apresenta-
rem sintomas, a recomendação é que os mesmos não devam entrar nas aldeias. 
Eles devem permanecer, preferencialmente, fora da aldeia, até que a suspeita da 
doença seja descartada por exame ou se conclua, por alta médica, o isolamento 
de 14 dias. Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e não apresentarem 
sintomas, a recomendação é que os mesmos devam permanecer em isolamento 
domiciliar por 7 dias.
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CENÁRIO 2: Transmissão local da Covid-19 na aldeia

Nesse cenário, onde há transmissão local da Covid-19 na aldeia, recomenda-se 
isolamento imediato do caso importado e do novo caso confirmado, bem como 
de todos os moradores assintomáticos do domicílio. Os casos devem manter 
distância dos demais moradores da aldeia. Recomenda-se, se possível, o uso de 
máscara para evitar a transmissão. Reforça-se a necessidade de intensificação 
das medidas de proteção individual, como etiqueta respiratória, distanciamen-
to de pelo menos 2 metros e higienização das mãos. A EMSI deve manter a vigi-
lância ativa e busca de casos de SG e SRAG na aldeia.

CENÁRIO 3: Transmissão comunitária da Covid-19 na aldeia

Nesse cenário, onde há transmissão comunitária da Covid-19 na aldeia, assim 
como no cenário 2, recomenda-se isolamento imediato do caso confirmado, 
bem como de todos os moradores assintomáticos do domicílio. Os casos devem 
manter distância dos demais moradores da aldeia. Recomenda-se, se possível, 
o uso de máscara para evitar a transmissão. Reforça-se a necessidade de intensi-
ficação das medidas de proteção individual, como etiqueta respiratória, distan-
ciamento de pelo menos 2 metros e higienização das mãos.

Entre as definições manejadas pela Sesai no Informe Técnico n⁰ 04/2020 assumem 
importância as de caso suspeito, caso confirmado e caso curado. Segundo a Sesai, a suspeita 
de contaminação pelo coronavírus pode se dar quando um indígena retornou para a 
aldeia (ou teve contato próximo com um caso suspeito ou confirmado) e, no prazo de 
quatorze dias, apresentou febre ou sinais/sintomas respiratórios como “tosse, dificul-
dade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade 
para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, bati-
mento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia”.

De acordo com o documento, a confirmação de um caso de Covid-19 pode ser efe-
tuada de forma laboratorial, quando há um “caso suspeito ou provável com resultado 
positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité”, ou de forma clínico-epide-
miológica, quando há um 

caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar com 
caso confirmado laboratorialmente para Covid-19, que apresente febre OU pelo 
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menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o con-
tato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

Por sua vez, a definição de cura da Covid-19 depende de o paciente estar em inter-
nação hospitalar, quando se sujeita à avaliação médica, ou em isolamento domiciliar, 
quando é conceituado como aquele caso confirmado que passou por quatorze dias em 
isolamento domiciliar, a contar do início dos sintomas, e que esteja assintomático.

Com respeito ao isolamento de casos suspeitos ou confirmados, as recomendações 
contidas no Informe Técnico nº 04/2020 procuram aplicar ao contexto indígena o dis-
posto pela Lei nº 13.979/2020 e pela Portaria MS nº 356/2020. Assim, para os casos sus-
peitos ou confirmados que, após avaliação médica, não necessitem de hospitalização, 
o preconizado é que o paciente indígena permaneça em isolamento domiciliar.

Caso o indígena com sintomas respiratórios esteja fora da aldeia, recomenda-se 
manter o isolamento fora da aldeia até se confirmar ou descartar a suspeita; caso con-
firmado, o paciente deve permanecer fora da aldeia até a cura. Por sua vez, caso o indí-
gena com sintomas respiratórios esteja na aldeia, 

a equipe deve buscar estratégias de isolamento eficiente até se confirmar ou 
descartar o caso; caso confirmado, manter o paciente em isolamento até 14 dias, 
e todos os moradores do domicílio do caso confirmado devem permanecer tam-
bém em isolamento domiciliar, para evitar transmitir o vírus para outros mora-
dores da aldeia.

Nesse contexto, o AIS tem um papel fundamental para monitorar o caso, já que, na 
presença de qualquer sinal de alerta, deverá orientar a remoção imediata do pacien-
te indígena para unidade de referência hospitalar. Segundo o Informe Técnico, tendo 
em vista as “especificidades étnicas, culturais e de modos de vida dos povos indígenas, 
faz-se necessário que a EMSI realize a avaliação caso a caso, devendo observar se o am-
biente domiciliar é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precau-
ção recomendadas”.

Nos casos suspeitos ou confirmados em que o paciente indígena esteja na Casa de 
Saúde Indígena (Casai), “faz-se necessário que a equipe da unidade adéque seus espa-
ços para que o paciente fique em isolamento”. De todo modo, ao considerar a hipótese 
de indígenas que desejam retornar para suas comunidades sem apresentar sinais ou 
sintomas respiratórios, o Informe Técnico recomenda 
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avaliar a necessidade e viabilidade de permanecerem em isolamento fora da al-
deia por 7 dias, antes de retornarem para a aldeia, caso não seja possível testar 
para SARS-CoV-2. Se a testagem ou o isolamento fora da aldeia não forem viá-
veis, e o indígena tenha que retornar à aldeia, recomenda-se que ele permaneça 
em isolamento domiciliar por 7 dias, para observar o possível surgimento de si-
nais e sintomas respiratórios.

Por sua vez, o documento que corresponde ao plano de contingência no contexto 
local do DSEI Alto Rio Solimões é intitulado Ações de Contingência DSEI ARS – Coronavírus 
– Covid-19. Contrariamente ao esperado, porém, o texto apresentado pelo DSEI consti-
tui, em grande medida, uma repetição ipsis literis do plano de contingência nacional 
elaborado pela Sesai (o qual, seja dito, reproduz em larga medida o Plano de Contingên-
cia Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus Covid-19, proposto pelo Centro de 
Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde).

Deveras, o documento do DSEI não traz sequer uma mínima descrição dos povos 
indígenas atendidos pelo Distrito Sanitário, cuja localização, montante populacional 
e características socioculturais são simplesmente ignoradas. Qualquer profissional de 
saúde sediado em outra região do país que venha a ser deslocado, na eventualidade, 
para auxiliar no enfrentamento de uma emergência sanitária no âmbito desse Distrito 
Sanitário por conta da Covid-19 estará desprovido de informações básicas imprescindí-
veis para a preparação de seu trabalho se contar unicamente com o conteúdo das Ações 
de Contingência alinhavadas pelo DSEI.

Uma caracterização adequada da população indígena atendida pelo Distrito Sani-
tário, na realidade, é imprescindível para construir estratégias que impeçam a propa-
gação do vírus e permitam o atendimento qualificado por parte dos serviços de saúde. 
A falta de informações básicas sobre os indígenas na área do DSEI pode ser ilustrada 
pela inexistência, no plano de contingência local, de uma avaliação acerca do grau de 
bilinguismo no seio da população Tikuna, o que impede, por exemplo, o planejamento 
embasado sobre a necessidade de elaboração de materiais informativos sobre a Co-
vid-19 na língua nativa.

Até mesmo nas seções relativas aos procedimentos de notificação, exames labora-
toriais e referência, nas quais se observam tímidas tentativas de adaptação à realidade 
específica do DSEI no âmbito do SUS Amazonense, o conteúdo do plano de contingên-
cia distrital deixa muito a desejar por sua acentuada generalidade.
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De mais a mais, é evidente que o DSEI não vem atendendo à Recomendação nº 
11/2020-MPF no que diz respeito à “articulação com as Secretarias Estaduais e Munici-
pais de Saúde, a fim de garantir a inclusão dos povos indígenas nos planos emergen-
ciais de Estados e Municípios” (item d.8).

Com efeito, enquanto o plano de contingência estadual faz apenas duas menções 
inespecíficas aos indígenas, verifica-se que estes são completamente “invisíveis” às 
ações previstas em todos os planos de contingência dos municípios do Alto Solimões 
cujas cópias foram acostadas aos autos do PA nº 1.13.001.000032/2020-43. Segundo 
denúncia veiculada por lideranças Kokama, os óbitos por Covid-19 na população in-
dígena residente em áreas urbanas no Alto Solimões vêm sendo notificados como se 
houvessem ocorrido entre “pardos” (segundo a classificação de “cor ou raça” do IBGE).16

Em todo caso, o principal problema de o plano de contingência distrital reproduzir, 
em larga medida, aquele proposto em âmbito nacional está justamente na recorrência 
das fragilidades que se observam neste último. Considerando não ser possível realizar, 
neste momento, uma análise detalhada do conteúdo do plano de contingência pro-
posto pela Sesai, cabe mencionar aqui quatro aspectos críticos, que versam sobre (I) a 
artificialidade na distinção entre “indígenas aldeados”, atendidos pela Sesai (isto é, pelo 
SasiSUS), e “indígenas urbanos”, atendidos pelos municípios e/ou estado (isto é, pelo 
SUS); (II) a eficácia das medidas de isolamento social recomendadas para os indíge-
nas; (III) a eficácia das medidas de isolamento recomendadas para os profissionais de 
saúde; e (IV) o papel do conhecimento intercultural na detecção e no encaminhamento 
de casos suspeitos. Em relação ao primeiro aspecto, acima mencionado, cabe observar 
que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1.064.009-
SC (2008/0122737-7), decidiu não ser possível instituir uma distinção entre índios alde-
ados e urbanos nas questões que tratam de saúde indígena.

A decisão em pauta – em consonância com o entendimento interno do próprio 
MPF17 – sustenta que “o status de índio não depende do local em que se vive”, reve-
lando-se “ilegal e ilegítimo, pois, o discrímen utilizado pelos entes públicos na opera-
cionalização do serviço de saúde, ou seja, a distinção entre índios aldeados e outros 

16   Nós, povo Kokama, pedimos socorro, estamos morrendo! Disponível em: http://apib.info/2020/05/03/nos-povo-kokama-pedimos-socorro-estamos-
morrendo/. Acesso em: 7 maio 2020.

17   A compreensão interna do MPF sobre o assunto foi consolidada pelos Enunciados nº 7 e nº 9, ambos da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. O 
primeiro deles versa sobre o “direito à saúde diferenciada aos índios que vivem fora das terras tradicionais”, afirmando que “o Poder Público deve promover 
a proteção e assistência aos índios que vivem fora das Terras Tradicionais, dando efetividade ao direito à saúde diferenciada”. O segundo dos referidos 
enunciados expressa que “a Sesai e os DSEIs têm a responsabilidade de, nos casos em que se constate a presença de populações indígenas, situadas em 
áreas regularizadas ou não, adotar todas medidas possíveis visando ao seu pleno atendimento, no campo da saúde e do saneamento básico, inclusive com a 
execução de obras de caráter permanente ou temporário”.
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que vivam fora da reserva”. Afora essa apreciação judicial sobre a temática, a distinção 
entre índios aldeados e urbanos, defendida pela Sesai, escamoteia a inserção fática das 
comunidades indígenas na cadeia de transmissão comunitária do novo coronavírus:

A negação da situação de transmissão comunitária da Covid-19 no contexto das 
aldeias indígenas parece operar com a noção de que as fronteiras das comuni-
dades indígenas com a sociedade nacional são bem delimitadas, de modo a 
mantê-las distantes e isoladas dos centros urbanos onde a transmissão comu-
nitária do novo coronavírus está ocorrendo. Pautadas nessa ideia encontra-se 
a recomendação de que, para se protegerem, os indígenas não devem sair de 
suas aldeias, bem como devem controlar a entrada de pessoas estranhas em 
seus territórios. Se essa medida diminui, certamente, os riscos de exposição das 
comunidades indígenas ao contágio pelo novo coronavírus, ela não dá conta de 
proteger e manter em segurança as comunidades indígenas por si só, uma vez 
que as fronteiras que existem entre as comunidades indígenas e os contextos de 
transmissão comunitária – sejam eles urbanos ou rurais – são muito permeáveis 
e o trânsito de indígenas entre as aldeias e as grandes cidades é um modo de 
viver dos povos originários, que funda novas configurações sociais […]. O fato é 
que os indígenas que residem nas cidades, em regra, mantém vínculos estreitos 
com a sua terra natal e com a aldeia de sua procedência, onde moram seus fa-
miliares e parentes. Isso faz com que o fluxo entre as aldeias e a cidades e entre 
as cidades e as aldeias seja permanente. A circulação de pessoa por essas redes 
de parentesco que se expandem no espaço geográfico é intensa. As pessoas se 
deslocam seja para visitar parentes, atualizar alianças, buscar acolhida em situa-
ções de busca de tratamento ou mesmo para estudar e/ou trabalhar. Pensar uma 
estratégia de proteção às comunidades originárias frente ao avanço da Covid-19 
requer considerar as dinâmicas contemporâneas e as atuais configurações das 
sociedades indígenas. Para tanto, a Sesai necessita superar a visão estereotipada 
que entende que as comunidades indígenas estão separadas dos contextos ur-
banos, que informa ainda a atuação do seu quadro técnico responsável pela ela-
boração das políticas públicas implementadas pela atual gestão do SasiSUS.18

Com relação ao segundo aspecto, que diz respeito às medidas de isolamento re-
comendadas para os indígenas no plano de contingência da Sesai, e reproduzidas em 
âmbito distrital pelo DSEI Alto Rio Solimões, é preciso atentar para as patentes dificul-

18   FERREIRA, Luciane. Relatório técnico contendo análise dos Protocolos e Normativas do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Atenção à 
Saúde Indígena (SESAI/MS) para o enfrentamento da Covid-19 junto aos povos indígenas. Operação Amazônia Nativa, abril de 2020, p. 23-25.



118

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

dades de se promover uma efetiva “segregação sanitária”, por assim dizer, no ambiente 
doméstico indígena entre infectados e não infectados pelo coronavírus.

Exatamente por conta disso, a Recomendação nº 11/2020-MPF, subscrita por 32 pro-
curadores da República, requereu aos DSEIs que seus respectivos planos de contingên-
cia contemplassem a “organização e monitoramento, junto aos indígenas, de espaços 
para garantir o isolamento social dos indígenas nas próprias aldeias, para os casos de 
suspeita ou confirmação de contágio pelo novo coronavírus, nas hipóteses em que não 
haja necessidade de internação” (item d.10).

Aos sobejos riscos envolvidos na implementação do isolamento domiciliar em co-
munidades indígenas, deve-se acrescentar a vulnerabilidade causada pela orientação 
da Sesai relativa ao reingresso de moradores nas aldeias, visto não considerar a existên-
cia de casos assintomáticos:

Nesse caso, a orientação da Sesai para permitir que um indígena assintomático 
entre na aldeia e permaneça em isolamento domiciliar por sete dias encerra o 
risco de contágio da comunidade pelo novo coronavírus. Para evitar esse risco 
é recomendável que todos aqueles que venham de fora da aldeia observem as 
medidas de quarentena antes de entrarem na comunidade e as adentrem so-
mente após haver descartado a possibilidade de estarem infectados pelo novo 
coronavírus. Além disso, a questão de implementar o isolamento domiciliar em 
contextos comunitários, onde a partilha de substâncias corporais, de alimentos 
e de objetos faz parte das formas de convivência e da sociabilidade indígena, 
constitui um grande desafio. Para que essa medida seja eficaz e cumpra o seu 
objetivo – impedir que a pessoa infectada transmita o coronavírus para os seus 
familiares e parentes que residem em uma mesma aldeia – faz-se necessário 
construir estratégias interculturais junto com as comunidades indígenas. Para 
tanto as ações que promovam o engajamento comunitário das aldeias para o 
enfrentamento da Covid-19 devem seguir o princípio epistemológico de articu-
lação de saberes em saúde indígena que recorre aos dispositivos metodológicos 
do diálogo e da tradução intercultural para a criação de medidas eficazes de pre-
venção e controle da Covid-19. As comunidades precisam participar do processo 
de elaboração dos planos de proteção e cuidado de seus integrantes. Tais planos 
devem ser construídos de modo particular, considerando a singularidade de 
cada localidade19.

19   Idem, ibidem, p. 26-27.
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O problema acarretado pelos casos assintomáticos também se manifesta em rela-
ção às medidas de isolamento recomendadas nos planos de contingência nacional e 
distrital para os profissionais que atuam nos serviços de saúde indígena. A importância 
do cuidado em relação ao assunto está bem assentada em razão das circunstâncias do 
primeiro caso de contaminação de indígenas pelo coronavírus no Brasil, como antes 
pontuado.

Outra situação que requer um controle rigoroso por parte da Sesai diz respeito à 
criação de medidas para garantir que os profissionais de saúde das EMSI não transmi-
tam o SARS-CoV-2 para as comunidades que atendem. Há casos em que, mesmo não 
se apresentando sintomas, pode-se estar infectado. O Informe Técnico nº 4 da Sesai 
recomenda que os profissionais de saúde das EMSI não façam atendimentos à popula-
ção indígena no caso de apresentarem sintomas respiratórios.

Da mesma forma, se esses profissionais residirem em municípios com transmis-
são comunitária e se apresentarem sintomas respiratórios, não deverão entrar em área 
para atender as comunidades indígenas. Ora, mais uma vez as medidas de contenção 
da propagação do coronavírus nas comunidades indígenas propostas pela Sesai estão 
centradas nos casos que apresentam sintomas, quando sabemos que os assintomáti-
cos também são transmissores do SARS-CoV-2.

Diante disso, é fundamental criar medidas para garantir que os profissionais das 
EMSI não sejam os agentes da transmissão do coronavírus para as comunidades que 
atendem, como aconteceu no final do mês de março de 2020, quando um médico do 
DSEI Alto Solimões, infectado pelo SARS-CoV-2, atendeu indígenas no município de 
Santo Antônio do Içá, no Amazonas. O médico havia acabado de voltar de suas férias 
e não apresentava sintomas de Covid-19, apesar de seu teste ter sido positivo. É reco-
mendável que os profissionais das EMSI observem a quarentena antes de entrarem em 
aldeia.

Da mesma forma, é importante que seja garantido a eles o acesso aos testes rápi-
dos para Covid-19 – medida que não dispensa a estratégia da quarentena, já que, para 
alcançar maior precisão, a testagem precisa ser feita após 7 dias do surgimento dos 
sintomas. Também é essencial que sejam garantidos os equipamentos de proteção in-
dividual (EPI) para todos os profissionais que entrarem em aldeia.20

20   Ibidem, p. 27-28.
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Por fim, parece óbvia a extrema importância do diálogo intercultural na construção 
de estratégias que possam viabilizar a “abordagem sindrômica” das infecções respira-
tórias no controle da disseminação da Covid-19 em comunidades indígenas. A despeito 
dessa constatação, observa-se a completa ausência de medidas propostas nos planos 
de contingência nacional e distrital tendentes a intensificar as ações de educação em saú-
de de modo a instrumentalizar os próprios indígenas no enfrentamento do processo 
epidêmico:

Mesmo recomendando que as EMSI atuem com abordagem sindrômica para 
identificar e tratar os casos suspeitos de Covid-19, no nível de alerta e contenção 
em que os DSEIs se encontram, os sinais e sintomas da SG e da SRAG não são 
contabilizadas como casos suspeitos. Os casos seriam notificados como suspei-
tos – casos de notificação compulsória – apenas quando apresentarem sintomas 
característicos da Covid-19. Ora, mas se os sintomas da Covid-19 são parecidos 
com os sinais e sintomas da SG e da SRAG, como diferenciá-los? Se os casos pas-
sam a ser considerados suspeitos somente quando existe o agravamento da si-
tuação de saúde do paciente, ou seja, no momento em que o mesmo deverá ser 
encaminhado à rede de referência de atenção de média e alta complexidade, os 
casos assintomáticos e os casos com sintomas leves poderão escapar à vigilância 
das EMSI, transmitindo o novo coronavírus para os demais parentes que residem 
nas aldeias […]. Os integrantes das EMSI que estão mais próximos às famílias 
e comunidades indígenas são os Agentes Indígenas de Saúde (AIS). Treiná-los 
para identificar sinais e sintomas de SG rapidamente e orientá-los a abordar com 
segurança os casos identificados nas visitas domiciliares que ele realiza pode ser 
a estratégia mais rápida de identificar os casos suspeitos. Após a identificação 
realizada, os AIS encaminham o indígena com suspeita de Covid-19 para a ava-
liação clínica dos profissionais que compõe as EMSI. Esses, por sua vez, fariam a 
estratificação dos casos para ver qual o procedimento adotar: se manteriam o 
paciente em isolamento domiciliar ou se o caso requer ser encaminhado para 
a rede de média e alta complexidade […]. Também é necessário instrumenta-
lizar os AIS para que construam com as suas comunidades estratégias eficazes 
de isolamento familiar, em contextos locais em que a partilha de substâncias 
corporais são formas de atualização dos vínculos de parentesco. Os povos indí-
genas conhecem a prática de resguardo utilizada por várias etnias para proteger 
a saúde em distintos momentos da vida. Recorrer à tradução intercultural pode 
ser uma forma de iniciar o diálogo sobre qual o isolamento domiciliar possível 
em contextos de convivência comunitária. Em síntese, os AIS podem contribuir 
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enormemente para mobilizar e engajar a comunidade na construção de um pla-
no de prevenção e controle da transmissão da Covid-19 nas aldeias.21

Em relação aos casos assintomáticos, cabe lembrar que uma das medidas recomen-
dadas pela OMS para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 é a realização massiva 
de testes para detecção do coronavírus na população, já que permite o isolamento dos 
portadores e o rastreamento de contatos.

Há três tipos principais de testes para a detecção do SARS-CoV-2. O primeiro é o teste 
molecular, em que o diagnóstico é feito por um ensaio de biologia molecular identifica-
do pela sigla RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction), cuja confirmação é 
obtida pela presença do RNA do vírus na amostra analisada, preferencialmente obtida 
por meio de raspagem da mucosa do fundo do nariz (ou da garganta) com uso de uma 
haste flexível (swab). O teste RT-PCR identifica o vírus no período em que está ativo no 
organismo, realizando-se a coleta, preferencialmente, entre o terceiro e o décimo dia 
após o início dos sintomas, pois a partir daí a quantidade de RNA tende a diminuir.

O exame é efetivo, ainda, em pessoas assintomáticas, disponibilizando-se os resul-
tados, idealmente, em menos de 24 horas. É uma técnica de alta especificidade e sensi-
bilidade, que dificilmente apresenta resultados falsos negativos, necessitando, porém, 
de aparelhos específicos, aquisição de material de consumo de alto custo e mão de 
obra qualificada. O segundo tipo é o teste de antígeno, que detecta a presença de pro-
teínas do vírus por meio dos métodos de imunofluorescência e imunocromatografia 
em amostras da mucosa do fundo do nariz ou da garganta. É um teste rápido, com 
resultados em até trinta minutos, que tem utilidade na fase aguda da doença, quando 
o vírus está se replicando no organismo e a pessoa já apresentou os primeiros sinto-
mas. Embora não confirme o diagnóstico, o teste de antígeno é válido para a triagem 
de pacientes, auxiliando na identificação de casos suspeitos com vistas à promoção do 
rápido isolamento.

O terceiro tipo é o teste sorológico, que analisa a presença dos anticorpos IgM e IgG 
em amostras de sangue, soro ou plasma, revelando a possível resposta imunológica 
do organismo em relação ao vírus pelo método de imunocromatografia. Para que o 
teste tenha maior sensibilidade, é recomendado que seja feito, pelo menos, após o sé-
timo dia do início dos sintomas. Apesar da rapidez do resultado, que gira em torno 
de quinze a trinta minutos, e da facilidade de aplicação, por dispensar infraestrutura 

21   Ibidem, p. 30-33.
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laboratorial, há uma taxa de erro de 75% para resultados negativos, o que pode gerar 
incerteza em determinar a necessidade do isolamento social. O resultado positivo, por 
sua vez, indica a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2, o que significa que houve 
exposição ao vírus, não sendo possível definir, porém, se há ou não infecção ativa no 
momento da testagem, sendo imprescindível a identificação de sinais e sintomas de 
síndrome gripal e uma avaliação clínica subsequente.

Considerando não existir um consenso sobre a melhor estratégia para aplicação 
de testes de rastreamento populacional para a Covid-19, o Ministério da Saúde definiu 
como “população específica para testagem” os profissionais de saúde e de segurança 
pública em atividade, as pessoas com quadro de síndrome gripal residentes no mes-
mo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança pública em atividade, e 
os idosos com sessenta anos ou mais que apresentem sintomas, sejam portadores de 
comorbidades de risco, sejam residentes em instituições de longa permanência.22

À medida que os testes venham a ser disponibilizados, a testagem será gradualmen-
te ampliada para outros grupos populacionais, como doentes crônicos e a população 
economicamente ativa, estando condicionada à obtenção de insumos em quantidade 
suficiente.23 Em conformidade com a Nota Técnica nº 21/2020-Cogasi/DASI/Sesai/MS, 
o Ministério da Saúde disponibilizou testes sorológicos rápidos para Covid-19 a fim de 
serem distribuídos aos DSEIs por intermédio da Sesai. A orientação é de que a realiza-
ção e a leitura dos resultados dos testes rápidos sejam realizadas por profissionais de 
saúde de nível superior ou médio, estes últimos com supervisão. De acordo com a refe-
rida Nota Técnica, “os testes devem ser utilizados somente em trabalhadores da saúde, 
indígenas assistidos pelo SasiSUS e trabalhadores do DSEI que possuam contato com 
a população diariamente (como motoristas), que se enquadrem na definição de caso 
suspeito estabelecida pelo Ministério da Saúde”, incluindo aqueles que:

a) tenham circulado em área de transmissão comunitária do vírus e apresentem 
sintomas de infecção respiratória aguda, antes do ingresso em terras e territórios 
indígenas; ou

b) tenham tido contato com caso confirmado de COVID-19 dentro do prazo de 14 
dias E apresentem sintomas de síndrome gripal; ou

22   Cf. Notas Técnicas nº 11/2020-DESF/SAPS/MS e nº 4/2020-SAPS/MS, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.

23   MINISTÉRIO DA SAÚDE.  Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico Especial n. 14. abr. 2020.
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c) apresentem condições clínicas para desenvolvimento de complicações por com-
porem o grupo de risco e apresentem sintomas de síndrome gripal.

O Ministério da Saúde noticiou ter enviado ao estado do Amazonas, até o dia 2 de 
maio de 2020, o total de 162.060 kits de teste rápido (sorológico) e 13.928 testes RT-P-
CR. De sua parte, a Sesai afirmou ter remetido 10.580 testes rápidos para os 34 DSEIs 
do país, dos quais 480 foram disponibilizados para o DSEI Alto Rio Solimões a fim de 
realizar a testagem da população assistida e dos profissionais do Distrito Sanitário, nos 
termos acima citados. Do total de testes enviados, o DSEI ainda possuía em estoque, 
no dia 30 de abril de 2020, 378 unidades.24

Com base nessa informação, pode-se concluir que a ínfima quantidade de testes 
rápidos enviados para o DSEI Alto Rio Solimões – correspondente a cerca de 0,7% do 
total da população atendida pelo Distrito Sanitário e a 4,5% da quantidade disponibili-
zada para todos os Distritos Sanitários – é claramente insuficiente frente às necessida-
des epidemiológicas do momento. Releva observar novamente que o DSEI Alto Rio So-
limões, no dia 11 de maio de 2020, concentrava 45% dos casos confirmados de Covid-19 
entre indígenas no Brasil e 53% dos óbitos pela doença no mesmo universo.

Contudo, tendo em vista que parte dos testes enviados deverá suprir igualmente 
a necessidade de testagem dos profissionais de saúde que atuam no DSEI, conclui-se 
que a proporção de testes em relação ao total da população indígena será ainda menor. 
Em todo caso, chama bastante a atenção que a testagem da população indígena para 
a detecção de portadores do SARS-CoV-2 (inclusive assintomáticos) e o rastreamento 
dos contatos não sejam abordados, em nenhum momento, nem no plano de contin-
gência nacional, elaborado pela Sesai, nem no plano de contingência distrital, elabo-
rado pelo DSEI Alto Rio Solimões.

Tal ausência é notável, visto que, para os especialistas em saúde coletiva, a testagem 
abrangente da população, incluindo casos sintomáticos e assintomáticos, constituiria 
uma das medidas mais relevantes – senão a de maior importância, por sua efetividade 
– para o enfrentamento da expansão da Covid-19 em terras indígenas. Vale lembrar 
que a Recomendação nº 11/2020-MPF, já citada, requereu à Sesai e aos DSEIs a imedia-
ta aquisição e disponibilização de “insumos laboratoriais para o diagnóstico do novo 
coronavírus (testes PCR e sorologia), em quantidade suficiente, que considere os riscos 
de contágio exponencial em curto intervalo temporal (curva aguda)” (itens “c.2” e “d.1”).

24   SESAI. Relatório das ações realizadas pela SESAI para enfrentamento da pandemia da Covid-19. (versão atualizada em 5 de maio de 2020).
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Outrossim, nota-se não haver informações sobre uma possível atualização, por par-
te do DSEI Alto Rio Solimões, que incorporasse ao fluxo das ações previstas no plano de 
contingência distrital a atuação do Comitê de Crise Distrital, criado pela Portaria Sesai nº 
36/2020, e da Equipe de Resposta Rápida, instituída pela Portaria Sesai nº 55/2020, para 
enfrentamento da pandemia de Covid-19 no âmbito de cada DSEI.

Segundo esta última portaria, considerando o estado de emergência de saúde pú-
blica decorrente da Covid-19, a Equipe de Resposta Rápida deverá permanecer con-
tratada pelo período de três meses (com possibilidade de prorrogação) por meio da 
aditivação dos convênios em vigência, permitindo a admissão emergencial de um 
médico, dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem (havendo possibilidade 
de ampliação desse quadro em consonância com a situação epidemiológica de cada 
DSEI). Caberá à Equipe de Resposta Rápida, segundo o art. 5º da mencionada portaria:

I - realizar, prioritariamente, ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia 
de Covid-19;

II - seguir o fluxo de notificação da Covid-19 recomendado pela Sesai e pelo Mi-
nistério da Saúde;

III - elaborar relatório técnico com os registros diários das ações realizadas nas 
aldeias indígenas;

IV - apresentar os relatórios técnicos à Divisão de Atenção à Saúde Indígena e ao 
Coordenador Distrital de Saúde Indígena;

V - apresentar os formulários necessários para inserção dos dados no Sistema de 
Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi);

VI - realizar, em caso de necessidade excepcional, outras ações programáticas de 
atenção primária durante o período em que estiver em área indígena realizando 
ações de enfrentamento da Covid-19.

Por fim, também seria de bom alvitre uma atualização do plano de contingência 
distrital para incorporar as orientações contidas na Nota Técnica nº 22/2020-Cogasi/
Dasi/Sesai/MS em relação às Casas de Saúde Indígena (Casai). O referido documento 
prevê (I) a realização de ações de educação em saúde para os usuários e trabalhadores 
das Casai; (II) a confecção de materiais informativos para os usuários, em linguagem 
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adequada, nas dependências das Casai; (III) a instalação de dispensadores de álcool 
em gel a 70% em todos os ambientes de uso comum das Casai; (IV) a desinfecção dos 
ambientes das Casai com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 5%, e das viaturas oficiais 
após cada viagem de transporte de pacientes; e (V) a oferta de refeições de forma indi-
vidualizada, preferencialmente em marmitas descartáveis, evitando-se filas e aglome-
rações nos refeitórios. Recomenda, ainda, (VI) a adequação do espaço físico das Casai 
para a realização de isolamento de indígenas suspeitos e/ou confirmados (especifican-
do a necessidade de haver dois ambientes, um para o isolamento de casos suspeitos e 
outro para os casos confirmados com manifestação leve de Covid-19, sem indicação de 
internação hospitalar).

A mencionada nota técnica também “reconhece a necessidade eventual de espaço 
específico para atender as demandas de isolamento de indígenas nas cidades, incluin-
do-se as necessidades das Casai”, recomendando aos coordenadores distritais 

I - Verificar a possibilidade da cessão de imóvel pelo município; II – Caso não seja 
possível a cessão, o DSEI poderá instruir processo para contratação de serviços 
de hotelaria; e III – Caso não seja possível o disposto nos itens I e II, o DSEI poderá 
instruir processo para locação de imóvel.

O mesmo documento orienta que as visitas de acompanhantes a pacientes indí-
genas internados na rede de referência do SUS sejam suspensas de modo a evitar o 
contato com possíveis casos suspeitos/confirmados em ambiente hospitalar, sugerin-
do ainda que a presença de intérprete em ambiente hospitalar seja restrita ou, quando 
necessária sua atuação, sejam seguidas as recomendações de uso de equipamentos de 
proteção individual, além de outras medidas de higiene e etiqueta respiratória.

5 RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Especificidades Culturais e Epidemiológicas

Diversas especificidades socioculturais dos povos indígenas do Alto Solimões de-
vem ser levadas em consideração diante dos riscos representados pela pandemia de 
Covid-19. Entre as características mais importantes nesse contexto, podem ser citadas 
as seguintes:
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I. as concepções indígenas de família e grupo doméstico são, em geral, mais 
abrangentes do que aquelas encontradas no restante da população, consta-
tando-se frequentemente uma elevada média de moradores por domicílio;

II. os laços familiares costumam ser mais estreitos, observando-se intensos con-
tatos interpessoais no dia a dia, com visitas rotineiras e encontros no espaço de 
residências focais de cada parentela;

III. as características arquitetônicas e locacionais dos domicílios acarretam, em 
muitos casos, dificuldades evidentes para a manutenção do isolamento sani-
tário, caso requerido, além de influenciar na capacidade de manter uma rotina 
de prevenção;

IV. as etiquetas de comensalidade e compartilhamento de utensílios prevalecen-
tes podem facilitar o contágio exponencial da doença nas aldeias;

V. a ocasional realização de rituais – como aqueles da “moça-nova”, entre os Tiku-
na – tem o condão de reunir grande número de pessoas em espaços restritos;

VI. a despeito do alto grau de bilinguismo no seio das comunidades Tikuna, a efe-
tividade das ações de educação em saúde voltadas para esse povo indígena, 
em particular para a parcela mais idosa da população,25 será naturalmente 
maior se houver a utilização da língua nativa (de forma oral e/ou escrita) na 
sua veiculação;

VII. os cuidados preventivos e as práticas curativas da medicina tradicional indíge-
na devem ser, necessariamente, contemplados na articulação dos serviços de 
saúde;

25   Para determinar o “percentual de pessoas idosas” na elaboração do Índice de Vulnerabilidade Demográfica e Infraestrutural das Terras Indígenas à 
Covid-19, considerou-se que “um dos principais fatores de risco reportados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde é a idade 
avançada, a população idosa. Embora a linha de corte de idoso para a população em geral seja de 60 anos de idade, as análises demográficas já feitas sobre 
povos indígenas residentes em TIs [Terras Indígenas] permite afirmar que é mais acertado fazer a linha de corte em 50 anos para o caso dos povos indígenas. 
Ou seja, estamos considerando que com 50 anos ou mais de idade as pessoas indígenas já são avós e consideradas como idosos do ponto de vista social e 
de vulnerabilidade para o Covid-19” (AZEVEDO, Marta et al. Análise de Vulnerabilidade Demográfica e Infraestrutural das Terras Indígenas à Covid 19. 
Caderno de insumos. [S. l.]: Abep, 2020. p. 77).



127

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

COMBATE À PANDEMIA NO ALTO SOLIMÕES: CONTINGÊNCIAS DA SAÚDE INDÍGENA EM MEIO AO DESGOVERNO

VIII. há, de forma genérica, maior vulnerabilidade dos povos indígenas às infecções 
respiratórias agudas;26

IX. verifica-se a permanência da precariedade no abastecimento de água e no sa-
neamento básico em muitas aldeias (ou certas localidades em seu interior);

X. o acesso a determinados itens de higiene (como sabonete e álcool em gel) está 
longe de ser considerado universal;

XI. em algumas situações, inexiste distanciamento entre as terras indígenas e a 
área urbana dos municípios, podendo-se tomar as aldeias como verdadeiros 
bairros ou, quando menos, parte integrante do entorno das cidades, às quais 
estão conectadas por vias de fácil acesso e grande circulação de pessoas;

XII. em várias comunidades, as dificuldades logísticas de acesso e transporte acar-
retam morosidade na eventual remoção de pacientes indígenas;

XIII. o grande contingente populacional e o depauperamento do solo em determi-
nadas terras indígenas provocam uma dependência do mercado regional para 
o asseguramento da subsistência alimentar; e

XIV. tendo em vista o caráter transnacional dos povos Tikuna, Kokama e Witoto, há 
grande mobilidade da população indígena no espaço fronteiriço.27

b) Medidas emergenciais

Entre as medidas emergenciais cuja adoção poderia mitigar os efeitos da pandemia 
de Covid-19 entre os indígenas do Alto Solimões podem ser mencionadas as seguintes:

I. testagem massiva da população (incluindo pessoas sintomáticas e assinto-
máticas) das aldeias indígenas para detecção de portadores do SARS-CoV-2, 

26   De acordo com um relatório elaborado conjuntamente pelo Núcleo de Métodos Analíticos para Vigilância Epidemiológica do PROCC/Fiocruz e EMAp/
FGV e do Grupo de Trabalho sobre Vulnerabilidade Sociodemográfica e Epidemiológica dos Povos Indígenas no Brasil à Pandemia de Covid-19 (“Risco de 
espalhamento da Covid-19 em populações indígenas: considerações preliminares sobre vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica”), certas “evidências recentes 
confirmam que a introdução de vírus respiratórios em comunidades indígenas suscetíveis apresenta elevado potencial de espalhamento, resultando em 
altas taxas de ataque e de internações, com potencial de causar óbitos, como foi o caso da Influenza A (H1N1) e do Vírus Sincicial Respiratório, em 2016 (Cardoso 
et al., 2019). Mesmo fora dos períodos epidêmicos, as infecções respiratórias agudas se situam entre as principais causas de morbidade e mortalidade em 
populações indígenas, afetando sobretudo o segmento infantil” (p. 4).

27   Recomenda-se que o cuidado com a circulação transfronteiriça desses povos indígenas seja redobrado devido à confirmação por parte da Dirección 
Regional de Salud do Departamento de Loreto, no dia 4 de maio de 2020, da ocorrência de um caso confirmado e dois óbitos provocados pela Covid-19 entre 
os Tikuna da comunidade Bellavista Callaru, no Amazonas peruano.
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promovendo o isolamento dos infectados e um monitoramento efetivo dos 
contatos;

II. intensificação imediata das ações de educação em saúde, com ênfase nas me-
didas preventivas e orientações gerais à população indígena por parte dos pro-
fissionais do DSEI Alto Rio Solimões, não sendo recomendada a delegação de 
tal atribuição exclusivamente aos AIS;

III. definição de possíveis espaços de isolamento de casos suspeitos e casos con-
firmados no âmbito das terras indígenas ou das aldeias a fim de superar a difi-
culdade de promover o isolamento domiciliar;

IV. instituição da obrigatoriedade de observância da quarentena antes do ingres-
so em comunidades indígenas por parte de todos os profissionais integrantes 
das EMSI;

V. disponibilização de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados e 
em quantidade suficiente para todos os profissionais da saúde indígena, in-
cluindo os AIS, com instruções de uso e descarte corretos;

VI. implementação de um modelo comunitário de vigilância em saúde para que 
sejam identificados e encaminhados rapidamente todos os casos de síndrome 
gripal e síndrome respiratória aguda grave suspeitos de Covid-19;28

VII. assunção por parte do DSEI Alto Rio Solimões da responsabilidade de articular 
com a rede do SUS a atenção aos indígenas que residem nos centros urbanos, 
garantindo que a notificação dos casos suspeitos, casos confirmados e óbitos 
contemple a identidade indígena e a etnia;

VIII. suspensão da entrada de não moradores (exceto agentes públicos de saúde, 
segurança e assistência) nas terras indígenas do Alto Solimões e da saída de 
moradores (exceto quando justificada), estabelecendo barreiras sanitárias nas 

28   Segundo o relatório intitulado Risco de espalhamento da Covid-19 em populações indígenas: considerações preliminares sobre vulnerabilidade geográfica e 
sociodemográfica, já citado (supra: 31), o DSEI Alto Rio Solimões “merece estratégias de vigilância local robustas para melhor caracterizar o padrão de 
transmissão local” (p. 19).
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aldeias mais populosas e procedimentos para a fiscalização das embarcações 
regionais que realizam o transporte fluvial de passageiros;29 e

IX. discussão de protocolos com as lideranças indígenas sobre os procedimentos 
incidentais de sepultamento em decorrência da pandemia.30

c) Participação indígena

A participação das comunidades e lideranças indígenas na elaboração e execução 
das ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19 na região do Alto Solimões deve 
ser assegurada conforme disposto nos dispositivos legais e supralegais em vigor. A Con-
venção 169 da Organização Internacional do Trabalho dispõe que os serviços de saúde 
ofertados aos indígenas devem ser “planejados e administrados em cooperação com 
os povos interessados” (art. 25, 2). O Decreto nº 3.156/1999, por sua vez, prevê a “par-
ticipação das comunidades indígenas envolvidas na elaboração da política de saúde 
indígena, de seus programas e projetos de implementação” (art. 2º, VIII).

d) Medidas tomadas pelas comunidades indígenas

Considerando a falta da realização de trabalho de campo, resta prejudicada a res-
posta a este quesito.

e) Abastecimento alimentar

Uma nota divulgada pelas Associações Brasileiras de Saúde Coletiva (Abrasco) e de 
Antropologia (ABA), no dia 17 de abril de 2020 (A Covid-19 e a situação alimentar entre po-
vos indígenas: recomendações para o enfrentamento da pandemia)31 observa que a limitação 
na entrada de não índios nas terras indígenas e a diminuição do trânsito aldeia-cidade, 
que têm sido recomendadas como medidas para conter a transmissão do novo coro-
navírus, também geram preocupação quanto à segurança alimentar das comunidades 

29   Por meio da Portaria nº 419/2020, a Funai estabeleceu medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do novo coronavírus suspendendo 
a concessão de novas autorizações de entrada nas terras indígenas, à exceção das necessárias à continuidade da prestação de serviços essenciais às 
comunidades. O referido ato ressalva que a entrada de agentes públicos de atendimento à saúde e segurança não será obstada pelo órgão indigenista, 
podendo as Coordenações Regionais do órgão conceder autorizações, em caráter excepcional, para a realização de atividades essenciais às comunidades 
indígenas. Consideram-se essenciais, segundo a portaria, “as atividades que fundamentem a sobrevivência da comunidade interessada, em especial o 
atendimento à saúde, a segurança, a entrega de gêneros alimentícios, de medicamentos e combustível” (art. 3º, § 5º).

30   Por meio da Recomendação n° 03/2020/PRM/TABATINGA, o MPF demandou à Coordenações Regionais da Funai que se articulassem com os municípios 
de suas respectivas jurisdições “para que reservem espaços, nos cemitérios municipais, aos indígenas que, eventualmente, venham a falecer por Covid-19 e/
ou similar, aldeados ou não, estabelecendo aos enterros, todas as medidas de segurança e saúde necessárias” (c.3).

31   Disponível em: https://www.abrasco.org.br/site/noticias/posicionamentos-oficiais-abrasco/a-covid-19-e-a-situacao-alimentar-entre-os-povos-
indigenas-recomendacoes-para-o-enfrentamento-da-pandemia/47017/. Acesso em: 7 maio 2020.
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indígenas, já que muitas delas dependem de atividades econômicas e/ou compra de 
produtos nas cidades para garantir sua alimentação.

Sabe-se, além disso, que os recursos proporcionados pelos programas de transfe-
rência de renda contribuem de forma relevante para a subsistência de muitas famílias 
indígenas, mas seu acesso depende também da ida aos centros urbanos. No caso, em 
resposta ao Ofício nº 385/2020-2ºOfício/PRM/TBT, a Coordenação Regional do Alto So-
limões informou que “há previsão desta CR fornecer cestas básicas para as comunida-
des indígenas mais vulneráveis a fim de que permaneçam em isolamento social nas 
aldeias”, ressalvando, porém, estar ainda providenciando “os trâmites administrativos 
necessários para compra de alimentos com recursos próprios”.

Segundo a previsão da CR, o fornecimento de cestas básicas pela Funai estava pro-
gramado para a segunda quinzena do mês de maio e o de cestas da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) para a segunda semana do mês de junho. O expediente 
da CR ressalta que, até então, nenhuma família indígena tinha sido “beneficiada com 
o recebimento de cestas básicas, pois estamos em vias de finalizar os trâmites de dis-
pensas de licitação”.

Ademais, o ofício informou que grande parte dos indígenas da região dirigem-se 
normalmente para a cidade de Tabatinga a fim de sacar os recursos dos benefícios so-
ciais, visto que nem todos os municípios da região dispõem de agências da Caixa Eco-
nômica Federal ou mesmo casas lotéricas. Em anexo ao Ofício nº 33/2020-CR-AS/Funai, 
há um quadro contendo o quantitativo de indígenas e de famílias indígenas cadastra-
das no Programa Bolsa Família na jurisdição da CR Alto Solimões, do qual extraímos as 
informações a seguir:

Quadro 5. Beneficiários do Programa Bolsa Família no Alto Solimões

Município Número de indígenas cadastrados Famílias indígenas cadastradas

Amaturá 6.472 1.626

Benjamin Constant 11.303 2.325

Jutaí 3.840 760

Santo Antônio do Içá 10.420 2.330

São Paulo de Olivença 19.202 4.260

Tabatinga 15.321 3.292

Tonantins 4.911 1.276

Total 71.469 15.869
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f) Implementação das medidas do Plano de Contingência da Sesai

Considerando a falta da realização de trabalho de campo, resta prejudicada a res-
posta a este quesito.

6 COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS

a) Entre todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas do Brasil, o do Alto So-
limões é aquele que acumula o maior número de casos confirmados e de óbitos por 
Covid-19 no país. Segundo noticiado recentemente, após participar de uma reunião no 
gabinete de gestão em Tabatinga, o coordenador do DSEI Alto Rio Solimões teria afir-
mado que “as coisas estão ficando fora do controle”: “o Hospital de Guarnição já entrou 
em colapso, todos os respiradores e leitos estão sendo utilizados, a UPA também está 
na sua capacidade máxima, não tem mais onde colocar paciente, os pacientes que fo-
rem encaminhados não vão ter onde ficar”.32

b) Há indícios de uma apreciável subnotificação nos casos confirmados e óbitos 
provocados por Covid-19 na população indígena.33 O informativo divulgado pela Co-
ordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, no dia 11 de maio de 
2020, aponta uma discrepância de 29 casos confirmados e 44 óbitos entre os índios da 
Amazônia para além daqueles reconhecidos pela Sesai na região (i.e., 183 casos con-
firmados e 16 óbitos).34 No que toca especificamente à região do Alto Solimões, en-
quanto o DSEI reconhece a existência de dez óbitos provocados por Covid-19 em toda a 
sua jurisdição, lideranças indígenas denunciaram a ocorrência de cinco óbitos por essa 
causa somente entre os Kokama da aldeia Sapotal.35

32   “As coisas estão fora do controle”, diz coordenador de saúde indígena do Alto Solimões, foco do coronavírus no Amazonas. Disponível em: https://
oglobo.globo.com/brasil/audio-as-coisas-estao-fora-do-controle-diz-coordenador-de-saude-indigena-do-alto-solimoes-foco-do-coronavirus-no-
amazonas-24400730. Acesso em: 8 maio 2020).

33   A provável subnotificação pode decorrer incidentalmente: (I) da inscrição de causa mortis diversa (como pneumonia, insuficiência respiratória aguda 
etc.) no atestado de óbito, já que a testagem da população indígena para comprovação da infecção pelo SARS-CoV-2 parece ter ocorrido, até agora, muito 
excepcionalmente; ou (II) do velamento da identidade étnica no ato de notificação por parte dos municípios e do estado, não havendo preocupação por parte 
da Sesai em proceder à totalização desses casos par a par com aqueles informados pelo DSEI.

34   Covid-19 e povos indígenas na Amazônia brasileira. Informativo Coiab, 11 maio 2020. Disponível em: https://coiab.org.br/
conteudo/1589213760098x373839764908933100. Acesso em: 11 abr. 2020.

35   Nós povo Kokama pedimos socorro, estamos morrendo! Disponível em: http://apib.info/2020/05/03/nos-povo-kokama-pedimos-socorro-estamos-
morrendo/. Acesso em: 11 abr. 2020.
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c) As parcas informações encaminhadas até o momento pelo DSEI Alto Rio So-
limões, com raras exceções, não permitem uma devida qualificação nem dos casos 
confirmados nem dos óbitos por Covid-19, permanecendo indisponíveis os respecti-
vos dados sistematizados sobre etnia, idade, aldeia, assistência etc. Pode-se ilustrar 
essa espécie de sonegação no detalhamento de informações pela recente introdução 
da categoria “infectado” no boletim epidemiológico da Sesai. Cunhada para indicar os 
casos confirmados de infecção pelo coronavírus que ainda não se recuperaram do pon-
to de vista clínico, tal categoria genérica omite precisamente um dos principais focos 
das medidas de atenção à saúde, escamoteando a situação de (des)assistência, pois 
uma pessoa infectada, como se espera, deveria estar internada ou sendo acompanhada 
de alguma forma por profissionais de saúde. A necessidade de aprimorar o acesso e a 
análise dos dados sanitários sobre a Covid-19, inclusive entre a população não indíge-
na, é notória.36

d) As doze comunidades indígenas do Alto Solimões que possuem uma popula-
ção superior a mil habitantes (a saber, Belém do Solimões, Bom Caminho, Campo Ale-
gre, Feijoal, Filadélfia, Nova Itália, Porto Cordeirinho, São José, Umariaçu I, Umariaçu 
II, Vendaval e Vila Betânia), que juntas reúnem cerca de 43% da população indígena 
residente, merecem uma atenção especial por parte do DSEI Alto Rio Solimões no que 
toca à necessidade, urgente, de promover e/ou coordenar (I) a instalação de barreiras 
sanitárias, (II) a realização de ações de educação em saúde e (III) a testagem massiva 
da população;

e) Em sua recente Resolução nº 1/2020 (Pandemia e direitos humanos nas Américas), 
adotada em 10 de abril de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos re-
comenda aos Estados-membros “fornecer informações sobre a pandemia [aos povos 
indígenas] em sua língua tradicional, estabelecendo, quando possível, facilitadores 
interculturais que lhes permitam entender claramente as medidas adotadas pelo Es-
tado e os efeitos da pandemia” (§ 54). Além disso, requer a adoção de “medidas extre-
mas para proteger os direitos humanos dos povos indígenas no contexto da pandemia 
de Covid-19, levando em consideração que esses grupos têm o direito de receber uma 
atenção à saúde adequada culturalmente que leve em conta os cuidados preventivos, 
as práticas de cura e as medicinas tradicionais” (§ 56).

36   Para especialistas, Brasil vive apagão de dados sobre a Covid-19. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/para-especialistas-brasil-vive-
apagao-de-dados-sobre-covid-19-1-24406659. Acesso em: 8 maio 2020).
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ÍNDIOS NA CIDADE: A NECESSÁRIA SUPERAÇÃO DA IDEIA DE ÍNDIOS ALDEADOS E DESALDEADOS

Marco Paulo Fróes Schettino1

Resumo: A relação entre povos indígenas e as cidades é um fenômeno histórico. 
Muitas cidades se constituíram a partir ou sobre assentamentos indígenas preexisten-
tes. Ao longo do tempo, constitui-se a ideia de índios aldeados e desaldeados, vincu-
lando a identidade indígena ao “aldeamento” que, por sua vez, foi associado ao espaço 
rural. Sem abrir mão de seus direitos territoriais e de suas identidades étnicas, por di-
versas razões que vão do esbulho de suas terras à busca de assistência médica e educa-
ção, parcela significativa da população indígena encontra-se hoje em contexto urbano. 
Essa parcela da população é invisível para o Estado e suas políticas públicas, recebendo 
nas cidades o tratamento genérico destinado à população “pobre”, sem que sejam ob-
servadas e respeitadas suas especificidades socioculturais. Discute-se também a ideia 
de cidade e de terra indígena enquanto espaços presumivelmente “impermeáveis” às 
trocas interculturais e à mobilidade espacial dos povos indígenas. 

Palavras-chave: Índios em contexto urbano. Políticas públicas. Mobilidade espa-
cial. Cidades. Terras indígenas.

1 INTRODUÇÃO

A crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19 expôs a histórica e crítica la-
cuna da atenção do Estado brasileiro para com os povos indígenas que se encontram 
fora das terras indígenas. Se hoje essa atenção encontra-se fragilizada para os povos 
indígenas que já têm suas terras reconhecidas e regularizadas, dada a precariedade da 
fiscalização e do combate às invasões ilegais de suas terras, para os índios cujas terras 
não estão regularizadas ou que por algum motivo estão fora delas a situação de desas-
sistência ou de inadequação da assistência oficial é preocupante. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, 86% da 
população brasileira vivia nas cidades. Nesse mesmo ano, o Programa das Nações Uni-

1   Antropólogo, perito do Ministério Público Federal (MPF). Mestre em Antropologia. Professor colaborador do Núcleo de Estudos da Amazônia (NEAz) 
do Centro de Estudos Multidisciplinares (Ceam) da Universidade de Brasília (UnB). Secretário Executivo da 6ª Câmara do MPF (Populações Indígenas e 
Comunidades Tradicionais).
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das para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) informou que em muitos países 
ao redor do mundo mais da metade da população indígena já vivia em cidades.

Essa talvez já seja uma realidade no Brasil, tendo em vista o incremento dos fluxos 
migratórios forçados e voluntários da população indígena no sentido rural-urbano e o 
próprio crescimento das cidades sobre as terras indígenas. 

Segundo o censo do IBGE, a partir da classificação rural e urbano, em 2010, 36,2% 
da população indígena, ou seja, 324.834 mil indígenas, viviam em áreas urbanas, en-
quanto 572.083 mil indígenas viviam em áreas rurais. O censo não qualificou o perten-
cimento étnico dessa população (GUIRAU; SILVA, 2013). De todo modo, proporcional-
mente, é muito menor o percentual da população indígena que vive na cidade do que 
o da população não indígena.

Não obstante, entre os censos de 2000 e 2010, em números absolutos, houve di-
minuição de 58.464 pessoas indígenas nas cidades. Importa informar que as 505 terras 
indígenas (TIs), consideradas pelo IBGE, incluem somente as que foram declaradas, 
homologadas ou registradas até o início de 2010, excluindo 150 outras TIs, cujos pro-
cessos de demarcação estavam em curso naquele momento. 

O Programa de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, definido no 
contexto do Plano Plurianual 2012-2015, reconhece ter havido um “aumento da propor-
ção de indígenas urbanizados” e que, entre os “problemas concretos” enfrentados pelas 
comunidades indígenas, está o “êxodo desordenado, causando grande concentração 
de indígenas nas cidades”.

Para analisar essa realidade, faz-se necessário considerar diferentes contextos, que 
vão das cidades até as terras indígenas reconhecidas, às terras indígenas ainda não re-
conhecidas, bem como os respectivos entornos regionais em que se encontram essas 
populações indígenas. Mas antes é preciso que o Estado brasileiro enfrente a realidade 
da presença indígena nas cidades, realidade já trabalhada pelo movimento indígena.

A I Conferência Nacional de Política Indigenista, realizada em 2015, com o objetivo 
de avaliar a ação indigenista do Estado brasileiro, elegeu como prioridades para a ação 
estatal, entre outras, “assegurar a autonomia econômica e política dos povos indíge-
nas, além de suas especificidades culturais, em contexto urbano ou rural” e mais, 
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que os órgãos competentes garantam aos indígenas que moram na cidade […] o 
acesso e igualdade a todas as políticas públicas e benefícios de educação, saúde, 
cultura, segurança, moradia, entre outras, de forma igualitária aos indígenas al-
deados, de acordo com a organização social de cada povo indígena e suas espe-
cificidades (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, 2015).

2 A IDEIA DE ÍNDIOS ALDEADOS E DESALDEADOS

Para que essa realidade seja vista pelo Estado, é preciso que as ideias de índios alde-
ados e desaldeados sejam superadas enquanto moldura para a ação estatal.

Os aldeamentos ou reduções surgiram durante o período colonial. Eram locais em 
que os colonizadores reduziam as populações indígenas em partes diminutas de seus 
territórios para lhes impor algum tipo de controle. Basicamente, objetivava-se dispor 
da sua mão de obra por meio da imposição de um outro modo de vida que se adaptas-
se à economia colonial, tornando-os aptos para trabalhar e servir aos colonos, à admi-
nistração portuguesa e à igreja. Por outro lado, buscava-se a liberação de seus territó-
rios para uso e expansão da fronteira colonial. 

Nesse processo de conversão de modos vida e visões de mundo, as ordens religio-
sas coligadas ao Estado tiveram protagonismo por meio da evangelização dos povos 
indígenas. 

Os aldeamentos converteram-se no lugar reservado pelo Estado, e sob o seu con-
trole, para circunscrever as populações indígenas. Daí decorreu o subsequente concei-
to estatal de reserva indígena, significando as terras oficialmente reconhecidas como 
indígenas.

Os índios aldeados eram aqueles que estavam reunidos em comunidades artifi-
cialmente construídas pelos colonizadores, conforme seus interesses geopolíticos e 
econômicos. Aldeamentos muitas vezes compostos por diferentes povos indígenas, 
inclusive povos historicamente inimigos entre si.

Os índios desaldeados eram aqueles considerados “desgarrados”, “arredios”, “des-
tribalizados”, fora do controle estatal, objeto de medo e alvo dos esforços militares de 
conquista territorial e de corpos para o trabalho escravo. 
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A ideia de aldeamento foi atualizada no contemporâneo conceito de terra indígena 
enquanto local reservado aos indígenas para sua permanência sob o controle tutelar 
do Estado por meio da prestação de assistência, serviços e do esvaziamento da auto-
nomia indígena.

Ao sair dos limites dos aldeamentos, das terras a eles destinadas e reconhecidas, o 
Estado passa a negar-lhes sua atenção e serviços, e mais, negar-lhes o reconhecimento 
à sua identidade, como se esta fosse geograficamente referenciada, adstrita a um trato 
de terra socialmente controlado pelo Estado, fora do qual essa identidade perderia for-
ça e legitimidade, passando a carecer de um “passaporte identitário oficial”. 

Os desaldeados de hoje não são ameaçadores como os de outrora, o que lhes outor-
gava algum respeito diante dos colonizadores, como membros da resistência contra a 
guerra de conquista. Os desaldeados de hoje são vistos pelo Estado como uma espécie 
de desertores étnicos, que assim o seriam por desistência da sua identidade ancestral e 
adesão a uma nova identidade, levando à ideia de que, uma vez que façam essa opção, 
perdem seus direitos étnicos e o acesso diferenciado às políticas públicas.  

Tal compreensão resulta na negação da identidade étnica, violência simbólica com 
grandes repercussões materiais e sociais. Tais repercussões resultam da omissão do Es-
tado em prestar uma atenção diferenciada que considere e respeite as especificidades 
culturais desses povos. Diante disso, são obrigados a se submeterem a uma subcida-
dania marcada pela marginalização das populações pobres que ocupam as periferias 
urbanas e ao racismo etnorracial estrutural e vicejante na sociedade brasileira desde os 
tempos coloniais.

Nesse sentido é que o conceito de autodeclaração, prescrito pela Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), permite romper com o modo de pensar a 
“identificação étnica” desde fora, qual seja, pelo conquistador colonial e seus herdeiros 
contemporâneos que pretendem definir a identidade do conquistado. A autodefinição 
da identidade étnica permite a um povo e aos indivíduos que o compõem se autor-
representarem diante de diferentes circunstâncias históricas e respeitar a dinâmica 
intrínseca das culturas que estão em perpétuo movimento de reelaboração e transfor-
mação.

Essa herança colonial faz que ainda hoje as políticas públicas sejam exclusivamente 
direcionadas para os índios aldeados. Como uma vez me disse uma funcionária de um 
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), “a partir do momento em que ele (o índio) 
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vem pra cidade, ele torna-se munícipe”, como se não o fosse antes e deixasse de ser 
índio quando fora de sua terra. 

Assim como o conceito de aldeamento impactou o de terra indígena, o conceito de 
desaldeado impacta os indígenas fora de suas terras ou sem terras oficialmente reco-
nhecidas. 

O conceito de desaldeado abarca não apenas os índios que têm suas terras reco-
nhecidas e, por algum motivo, estão fora delas temporária ou definitivamente, mas 
principalmente aqueles que não têm suas terras reconhecidas, que representa um ex-
pressivo contingente de indígenas que aguarda o reconhecimento do direito às suas 
terras perdidas ao longo do processo histórico de colonização. 

Dos 896,9 mil indígenas recenseados pelo IBGE em 2010, 517.383 mil (57,7%) vivem 
em terras indígenas (TIs) e 379.535 mil, ou seja, 42,3%, vivem fora das terras indígenas, 
nas cidades ou na zona rural em TIs que estão nas primeiras etapas do procedimento 
administrativo de demarcação.

Ademais, as terras indígenas não são sistemas fechados, assim como as cidades 
não o são. Existem inúmeras dinâmicas e fluxos entre as terras indígenas e os espaços 
urbanos. Dinâmicas regionais são há muito observadas, mas ainda pouco compreen-
didas no Brasil quando se trata de povos indígenas.

A presença indígena nas cidades gera verdadeiros curtos-circuitos nas compreen-
sões do que é ser índio e de como tratá-los fora do espaço controlado dos aldeamentos. 
A presença indígena nas cidades nos faz repensar as cidades enquanto espaços abertos 
e inclusivos. No Brasil, ainda teimamos em fazer das cidades espaços de exclusão. Ex-
clusão da natureza, exclusão social, exclusão cultural. Um lugar de contrastes, frontei-
ras, limites e muros. 

Manaus, por exemplo, não se trata de uma ilha de cimento e asfalto que expulsou 
a floresta de dentro para fora. Mas de uma cidade dentro da floresta, perpassada e 
composta por suas águas, seu ar e seus povos. Como se diz: “as cidades são florestas 
urbanizadas”. Como as cidades brasileiras seriam mais harmonizadas se integradas nos 
contextos geográficos e socioculturais em que se inseriram e se inserem.
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A presença dos índios nas cidades nos faz repensar as cidades e as terras indígenas. 
Políticas públicas só serão efetivas se contemplarem essas distintas realidades, a dos 
índios nas terras indígenas em sintonia com a dos índios nas cidades.

É desafiador considerar essas realidades. Consorciado à herança ideológica colo-
nial, existem os temores de que o incremento da oferta de políticas públicas específi-
cas nas cidades aumente o afluxo no sentido urbano, esvaziando as terras indígenas e a 
prestação dos mesmos serviços que lá são oferecidos. Mas esse temor deve ser enfren-
tado. Não pode mais justificar o adiamento em lidar com essa realidade e continuar a 
brigar com fatos que hoje compõem o dia a dia de grande parte da população indíge-
na. Tal adiamento sujeita gerar o efeito contrário ao que se pretende evitar.

É urgente superar as pretensões tutelares sobre o destino dos povos indígenas, ga-
rantindo-lhes a possibilidade de também permanecerem na força de suas culturas, vi-
são de mundo e identidade cultural. Quão rico será quando pudermos usufruir dessas 
visões, saberes e valores, quando a presença desses outros não for vista apenas como 
resquícios de um passado a ser compulsoriamente modificado, pretensamente para 
melhor, ou de mero objeto exótico de uma admiração ingênua e desrespeitosa. 

Entre as “recomendações para a realização dos direitos humanos dos povos indíge-
nas urbanos e para a melhoria de suas condições de vida” expedidas pela ONU-Habitat 
está o reconhecimento de sua diversidade e das múltiplas identidades possuídas nas 
áreas citadinas, devendo-se considerar, na propositura de ações para esse segmento, 
que não sejam vistos como “divididos entre o urbano e o rural”, mas sim como grupos 
“com direitos e uma identidade cultural comum, adaptando-se às circunstâncias e am-
bientes em transformação” (UN-HABITAT, 2011, p. 180-186). 

Da pesquisa que realizei em 2017 na cidade de Manaus, duas certezas ficaram no 
que diz respeito à construção das políticas públicas para povos indígenas na cidade: I) 
a necessidade urgente de superar os limites da anacrônica ideia de índios aldeados e 
desaldeados; e II) qualquer ação a ser construída, que o seja junto aos povos indíge-
nas, sob consulta. Como diz Deborah Duprat: “Compreender, ao invés de interpretar, é 
sair do cogito em direção à prática que se apresenta, e fazê-la falar” (SHIRAISHI NETO, 
2007, p. 22), complementaria, e ter ouvidos para ouvi-la.
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QUANDO O CADERNO DE CAMPO É O WHATSAPP: O MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DA COVID-19 ENTRE COMUNIDADES INDÍGENAS DE MATO GROSSO DO SUL

Marcos Homero Ferreira Lima1

Não chores, meu filho
Não chores, que a vida

É luta renhida:
Viver é lutar

A vida é combate,
Que os fracos abate,

Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar

(Gonçalves Dias “A Canção do Tamoio”)

1 INTRODUÇÃO E ANTECEDENTES

O presente documento pericial é a resposta à demanda apresentada pela Secretaria 
de Pesquisa, Perícia e Análise (Sppea) por meio da Guia de Solicitação nº 754/2020, 
com vistas a “Acompanhar o cumprimento da política indigenista destinada à proteção 
da saúde dos Povos Indígenas, em razão da pandemia mundial provocada pelo novo 
coronavírus (Covid-19), conforme declaração de emergência em saúde pública de im-
portância internacional, da Organização Mundial da Saúde, e a declaração de emer-
gência em saúde pública de importância nacional”.

A orientação da Sppea com relação à realização do trabalho foi a “elaboração de 
peça técnica [...], tendo em vista a experiência profissional e histórica com grupos ét-
nicos específicos que podem ser afetados pela expansão da pandemia causada pela 
doença Covid-19. A abrangência de cada estudo deve ser delimitada pelo perito”.

O laudo a seguir, portanto, representa um recorte geográfico, abrangendo dife-
rentes áreas etnográficas, contido na área de atuação da Procuradoria da República 
em Mato Grosso do Sul, adstrita às comunidades indígenas pertencentes aos grupos 
étnicos Terena, Kinikinau, Kadiweu e Atikum, distribuídos nos municípios de Campo 
Grande, Aquidauana, Anastácio, Bonito, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Nioaque, Si-
drolândia e Porto Murtinho, em situações urbanas e rurais, em terras regularizadas e 

1   Perito em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).
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não regularizadas, como será discutido, na sequência, na apresentação da parte me-
todológica.

O texto está dividido em duas partes, que podem ser lidas independentemente. 
Na primeira, fortemente lastreada com dados empíricos, apresentaremos um quadro 
da situação, o estado da arte da questão indígena em Mato Grosso do Sul. Seccionada 
em nove subseções, esta primeira parte está assim dividida e organizada: A) Conside-
rações metodológicas; B) Segurança alimentar; C) Abastecimento de água; D) Atendi-
mento de saúde pela Sesai; E) A atuação da Funai; F) O acesso às políticas públicas por 
meio do CadÚnico; G) Identificação de algum risco imediato; H) Mobilização da comu-
nidade indígena para lidar com a Covid-19, acesso à informações e medidas adotadas; 
e I) Aspectos relevantes da cultura e da organização social.

Na segunda parte, procedemos às respostas aos quesitos. Ao todo, seis quesitos 
apresentados pela Sppea:

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou 
comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em con-
sideração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19? b) Seria 
possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência para miti-
gar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e comunidades tradicionais? 
c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes 
indígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração 
e execução dessas ações? d) Quais ações e medidas os povos indígenas ou comu-
nidades estão tomando para prevenção e enfrentamento da pandemia de Co-
vid-19? e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo 
em vista a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos 
por parte dos grupos afetados. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚni-
co? f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacio-
nal para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas 
na área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanên-
cia nas Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado 
a efetivação desta medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, 
como estas têm sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

A iniciativa da solicitação desta pesquisa pericial permitiu ao redator subscritor es-
tar em um constante contato com representantes das comunidades indígenas de di-
ferentes grupos étnicos e localidades, com servidores da Funai, da Sesai e membros 
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do Condisi/MS, o que proporcionou orientações específicas aos membros das comu-
nidades abordadas, bem como a emissão de certidões, à medida que problemas eram 
identificados, possibilitando a ação imediata de procuradores da República atuantes 
nas questões atinentes à 6ª CCR, resultando na expedição de ofícios e recomendações.

PARTE I

2 A SITUAÇÃO DA QUESTÃO INDÍGENA EM MATO GROSSO DO SUL

A)

Iniciemos nossas considerações metodológicas assinalando a situação atual e os 
impactos sobre a realização de trabalho de campo. A partir de meados de março últi-
mo, a pandemia da Covid-19 passou a restringir a circulação de pessoas nas terras in-
dígenas, bem como a liberação de servidores públicos do MPF para serviços externos, 
em observância às regras de “isolamento social”, devido à quarentena, recomendada 
pela OMS, o que impossibilitou qualquer chance de interação vis-à-vis com membros 
das comunidades.

A situação da pandemia, deve-se esclarecer, impediu, igualmente, a interação 
face a face de interlocutores e colaboradores não indígenas com as comunidades, in-
formantes usualmente bastante úteis nas coletas e aferição de dados. Nesse sentido, 
conversas à distância com lideranças locais dão conta de que, em virtude do surto, por 
orientação, montaram “barreiras sanitárias” à entrada das terras indígenas, por onde 
não se entra e não se sai, havendo revezamento de equipes, dia e noite, para evitar a 
circulação. Tal ordem de coisas, desnecessário dizer, dificulta a presença de não índios 
nas aldeias, mormente servidores públicos e voluntários (ONGs, missionários etc.), que 
poderiam prestar informações precisas sobre o “estado da arte” da situação.

Nossa coleta de dados, portanto, ocorreu sob condições sui generis de trabalho de 
campo, sob o regime de teletrabalho e, à distância, pelas contingências do isolamento 
social, entre os dias 20 de abril e 5 de maio de 2020. O perito subscritor fez uso exten-
sivo de suas redes de contato anteriormente estabelecidas em visitas à Funai, em dili-
gências às aldeias, na participação em Assembleias Indígenas, nos atendimentos na 
Sala de Antropologia do MPF, tendo como contatos-chaves servidores da Funai, conse-
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lheiros do Condisi/MS e lideranças locais. O trabalho “em rede” consistiu na metodolo-
gia “gente que apresenta gente”, por intermédio da qual se manteve diálogo, inclusive, 
com pessoas e localidades, até então, desconhecidas pelo Setor Pericial do MPF.

Nesse cenário, o aparelho celular figurou como instrumento de coleta por excelên-
cia, com o qual se manteve, sobretudo via Wi-Fi, contatos telefônicos, envio de men-
sagens de voz e texto. Nesse contexto, o aplicativo WhatsApp foi intensamente utili-
zado. Há de se destacar que, em algumas situações, a debilidade do sinal de internet, 
combinada à mensagem “o número chamado se encontra fora da área de cobertura 
ou temporariamente desligado” figurou como sério obstáculo de comunicação. Outro 
sério problema de contato foram os números telefônicos desativados.

Mostrou-se profícua a participação em redes sociais, mormente dois grupos de 
WhatsApp de que passei a tomar parte, com o início da crise da pandemia: “A Assem-
bleia do Povo Terena” – grupo de discussão do movimento social indígena – e “Arti-
culação/MS Covid-19”, grupo criado em início de abril do ano corrente, por iniciativa 
da PRM-Dourados, com a participação de procuradores da República, promotores de 
Justiça, defensores públicos (da União e do estado) e antropólogos (MPF e DPU) tendo 
por finalidade promover a ampla discussão do impacto da Covid-19 nas comunidades 
tradicionais, bem como fazer convergir esforços institucionais em uma única direção. 
Ambos os grupos de “zap” nos permitiram ficar a par das discussões relevantes, partici-
par de debates coletivos e fazer perguntas.

Os dados aqui coletados são, portanto, de natureza primária. Parte deles, respostas 
copiadas e coladas dos grupos de discussão no “Whats”; outra parte, perguntas dire-
cionadas aos índios e servidores da Funai (Coordenação Regional – CR e Coordenações 
Técnicas Locais – CTLs), pelo modo “privado” do aplicativo, igualmente copiadas e cola-
das; parte foram mensagens de voz devidamente transcritas de entrevistas.

Embora as questões aqui discutidas sejam pertinentes às nove etnias existentes 
no estado de Mato Grosso do Sul, distribuídas por um vastíssimo território, vimo-nos 
compelidos, por restrições de tempo, a realizar um recorte, consistente em focar na 
área etnográfica de atendimento da Procuradoria da República em Mato Grosso do 
Sul, em Campo Grande, cuja abrangência engloba os seguintes municípios com co-
munidades indígenas: Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Bonito, Dois Irmãos do 
Buriti, Miranda, Nioaque, Sidrolândia e Porto Murtinho, das etnias Terena, Kinikinau, 
Kadiweu e Atikum.
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Comunidades atendidas pela Coordenação da Funai em Campo Grande, distribu-
ídas em três Coordenações Técnicas Locais: Bonito, Aquidauana, Miranda e Sidrolân-
dia. Pela Sesai, são assistidos pelos polos-base em Aquidauana, Bodoquena, Bonito, 
Miranda e Sidrolândia, que compõem a rede de atendimento coordenada pelo DSEI, 
localizado em Campo Grande. Na Capital, também, localiza-se a Casai que atende a 
região sob estudo, sendo esta considerada pelos técnicos do órgão como a “referência” 
para os polos-base aqui mencionados.

Deve-se destacar que, no levantamento dos dados, a participação/colaboração das 
lideranças locais (caciques, agentes de saúde, professores), dos membros do Condisi 
e dos coordenadores locais da Funai foi fundamental para o sucesso das informações 
obtidas. Nossa amostragem, escolhida por conveniência, buscou ser a mais diversifi-
cada possível, englobando situações rurais, urbanas, terras regularizadas e terras não 
regularizadas, reservas indígenas, terras demarcadas, acampamentos, aldeias urbanas 
e aglomerados urbanos.

A pesquisa envolveu lideranças, professores e residentes das seguintes terras indí-
genas, com quem mantivemos contatos de intensidades diferentes, durante os levan-
tamentos: a) T. I Taunay Ipegue [Distrito de Taunay (não regularizada), Aldeia Lagoinha 
(regularizada), Retomada Arara Azul (não regularizada)] no município de Aquidauana; 
b) Aldeia Urbana Tico Lipu no Município de Aquidauana (não regularizada); c) Reserva 
Indígena Kadiweu [Aldeia Tomázia (regularizada) e Aldeia São João (regularizada)], no 
município de Porto Murtinho; d) Aldeia Urbana Aldeinha (não regularizada) no muni-
cípio de Anastácio; e) T. I. Buriti (Aldeia Córrego do Meio (regularizada)]; f) T. I. Nioaque 
[Aldeia Cabeceira (regularizada) e Aldeia dos Atikum (regularizada)] no município de 
Nioaque; g) Aldeias Urbanas: Tereré (não regularizada, Sidrolândia), Nova Tereré (não 
regularizada, Sidrolândia), Estrela do Amanhã (loteamento indígena, Campo Gran-
de), Água Funda (loteamento urbano, Campo Grande), Paravá (acampamento urbano, 
Campo Grande), Santa Mônica (loteamento urbano, Campo Grande), Associação dos 
Indígena Urbanizados (aglomerado urbano, Nioaque), Família Matchua (Bodoquena), 
Darcy Ribeiro (aldeia urbana, Campo Grande), Serraville (loteamento indígena urbano, 
Campo Grande), Caiobá II (aglomerado urbano, Campo Grande), Vila Bordom (Campo 
Grande), Indubrasil (loteamento urbano, Campo Grande), Água Bonita (loteamento 
urbano, Campo Grande); h) T.I. Pilad Rebuá [Aldeia Passarinho (regularizada)]; i) T.I. 
Cachoeirinha [Aldeia Argola (regularizada e Aldeia Mãe Terra (retomada)]. Foram 
exaustivamente consultados os coordenadores técnicos locais da Funai em Aquidaua-
na, Miranda (indígena Terena) e Sidrolândia (indígena Terena) e o CTL substituto de 
Sidrolândia (indígena Terena).
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Diante do exposto, esclarecemos que os resultados aqui apresentados, baseados 
em uma abordagem qualitativa, de forma alguma têm pretensões estatísticas e tam-
pouco constituem a exegese das diversas e diferentes situações. Trata-se de um infor-
me pericial que aponta situações e como determinados problemas têm sido lidados 
por certas comunidades. Pouquíssimos foram os dados de natureza secundária, com-
postos de documentos a nós remetidos pelos próprios índios, via aplicativo, e docu-
mentos públicos disponibilizados pelo grupo “Articulação/MS Covid-19”.

Elaboramos um questionário, submetido à apreciação dos peritos em Antropologia 
do MPF, dos antropólogos da DPU e da Fiocruz, bem como dos membros do grupo 
“Articulação/MS Covid-19”. As perguntas elaboradas foram remetidas pelo aplicativo, 
no formato de “áudios”, aos respondentes, em blocos relativos às nove subseções acima 
enunciadas, sendo as entrevistas gravadas no celular, por meio do próprio WhatsApp e, 
posteriormente, transcritas.

No que concerne à subseção B, da primeira parte, sobre segurança alimentar, o 
texto produzido traz aos autos dados numéricos (sem pretensões estatísticas), exi-
bidos em tabela, levantados no âmbito da pesquisa relativa ao documento [PGR-
00144434/2020, Laudo Técnico 802/2020]. Ao final desta subseção, são apresentados 
dados qualitativos na forma de entrevistas com o relato de indígenas. As perguntas 
que orientaram esta subseção foram as seguintes:

 ʞ A sua comunidade recebeu as cestas distribuídas pelo governo este mês?

 ʞ Existem famílias sem cadastramento em sua comunidade?

 ʞ Na sua opinião, quando as cestas foram distribuídas foram tomados cuidados 
para que não houvesse contaminação? Exemplo: distância entre os indígenas na 
fila? A utilização de máscaras, álcool, luvas pela equipe que distribui as cestas?

 ʞ Se o problema do coronavírus durar 3 meses, a sua comunidade teria condições 
de se sustentar sozinha, com as criações e roças?

 ʞ Em casos de crise, as famílias de sua comunidade costumam trocar e comparti-
lhar alimentos?

No tocante à subseção C – abastecimento de água – apresentamos uma tipologia 
das formas de abastecimento e falta de água, ressaltando-se os problemas de ordem 
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técnica e, no que tange às “terras de litígio”, a omissão das Sesai para a perfuração de 
poços. Orientamos a redação do texto pela pergunta:

 ʞ Saberia informar se todos os membros da sua comunidade têm acesso à água?

Para a subseção D, sobre o atendimento de saúde pela Sesai, descrevemos a atu-
ação daquele órgão de saúde baseados em nossa experiência etnográfica, colocando 
em pauta as questões políticas regionais intervenientes, o controle social exercido pelo 
Condisi e a estrutura de atendimento e transporte daquele órgão. Serviram-nos de guia 
as seguintes perguntas:

 ʞ As equipes de saúde têm comparecido regularmente à sua aldeia? Quantas ve-
zes por semana? Têm continuado com os atendimentos rotineiros, a exemplo 
dos exames pré-natais, atenção a diabéticos e hipertensos?

 ʞ Na sua opinião, as equipes de saúde têm tomado cuidados especiais: utilização 
de luva e máscaras? Utilização de álcool em gel? 

 ʞ Tem havido problemas com o transporte da Sesai?

Na subseção E, ao tratar da atuação da Funai, nutrimo-nos da percepção dos índios, 
em suas falas, bem como da nossa experiência etnográfica com aquele órgão, ao longo 
os anos.

Na subseção F, que trata do acesso às políticas sociais por intermédio do CadÚni-
co, apontam-se as dificuldades encontradas em obter o “Auxílio Emergencial” por in-
termédio do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Discutimos o saber indígena na 
utilização da tecnologia necessária ao cadastramento, os empecilhos tecnológicos e 
a atuação/omissão dos órgãos indigenistas em auxiliar as comunidades na realização 
da inclusão naquele programa assistencial. A subseção foi orientada pelas seguintes 
questões:

 ʞ Sabe informar se todos os indígenas de sua comunidade são cadastrados no 
CadÚnico? Há dificuldades para o cadastramento?

 ʞ Todos os indígenas de sua aldeia possuem CPF? Há dificuldades para tirar o 
CPF? Quais?
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 ʞ As pessoas que têm celular na aldeia têm conseguido baixar e utilizar os aplica-
tivos para ter acesso aos benefícios do governo?

A subseção G, que trata dos “riscos imediatos de contaminação”, não foi orientada 
por qualquer pergunta formulada a priori. Foi uma descoberta durante os demais le-
vantamentos, quando alguém mencionou o problema da “maçã”, qual seja, das turmas 
de trabalhadores indígenas que passam até 45 dias na colheita do fruto no Rio Grande 
do Sul e depois retornam para as suas respectivas comunidades, sem que haja, na vol-
ta, acesso a testes rápidos e não seja possível a quarentena, colocando por terra todos 
os esforços comunitários de manter o isolamento social por intermédio de barreiras 
sanitárias às entradas das aldeias.

Ao tratarmos da mobilização da comunidade indígena para lidar com a Covid-19, 
bem como do acesso a informações e a medidas adotadas, na subseção H, buscamos 
informações sobre como, nas aldeias, estava sendo realizada a prevenção da doença, 
a disseminação de informações e a preparação de um plano emergencial. Para atingir 
esse objetivo, orientamo-nos pelos seguintes quesitos:

 ʞ Que providências a sua comunidade adotou para evitar que o coronavírus se es-
palhe?

 ʞ A sua comunidade já recebeu algum material informativo sobre o coronavírus? 
Qual? Quem forneceu?

 ʞ A comunidade já elaborou algum plano de emergência para uma situação de 
crise? Já debateu com a Sesai e a Funai?

 ʞ Se, por uma infelicidade, alguém da sua comunidade adoecer, existe algum pla-
no da comunidade para enfrentar o problema?

Na subseção I, para tratar dos aspectos relevantes da cultura e da organização social, 
tomamos em consideração uma conceituação bastante elástica e flexível de “cultura” e 
“organização social”. Sem pretensões de ser exegéticos, mesmo sem nos aprofundar, 
buscamos mostrar que a questão é um pouco mais complexa do que, talvez, perceba 
o senso comum, que tenta simplificar, atribuindo aos índios os rótulos de “civilizados” 
e “assimilados”.
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Nesse contexto, para abordar os assuntos, entrevistamos dois experientes antropó-
logos com vivência de campo prolongada entre os indígenas Kadiweu e Terena (este úl-
timo indígena Terena), para que relatassem detalhes da vida quotidiana que tivessem/
pudessem ter peso no lidar com o coronavírus.

Este texto de natureza etnográfica – nos sentidos de descrições situacionais e das 
coletas de discursos distintos, com lugares de falas diferentes –  traz para o primeiro 
plano antigas questões antropológicas considerando-se a complexificação do mundo: 
elementos da organização social, o contato interétnico, as mediações de agências in-
digenistas, a comunicação intercultural, em situações de rápidas mudanças nas quais 
as diferentes comunidades estão inseridas. Trataremos a doença/pandemia como um 
“fato social total”, considerando suas implicações nas comunidades indígenas, nas es-
feras econômicas, jurídicas, políticas e religiosas.

Por fim, esclarecemos que, em função da antiguidade dos contatos interétnicos – 
anteriores à Guerra do Paraguai (segunda metade do século XIX) – os Terena, Kiniki-
nau e Kadiweu compõem comunidades de fala bilíngues, sendo o português a segun-
da língua, da qual, com raras exceções, são bons falantes. Já o grupo indígena Atikum, 
oriundo de Pernambuco, compõe-se de falantes apenas do português. As entrevistas, 
portanto, ocorreram todas na língua nacional sem a necessidade de intérpretes.

A.1 QUESTÕES CONCEITUAIS IMPORTANTES OU A CARACTERIZAÇÃO DAS CO-
MUNIDADES ESTUDADAS EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

É preciso ter em mente alguns conceitos utilizados regionalmente para melhor se 
compreender a atenção e o tratamento às comunidades indígenas no estado de Mato 
Grosso do Sul e como estes emprestam um quadro cognitivo para o entendimento da 
questão indígena e o direcionamento de políticas públicas, no tocante aos seus aspec-
tos políticos e jurídicos. “Aldeados”, “desaldeados”, “regularizados”, “não regularizados”, 
“urbanos”, “rurais”, “ocupações”, “reocupações”, “invasões”, “em litígio” são categorias de 
entendimento, socialmente construídas que, num sentido kantiano, dotam diversos 
interlocutores com apreensões a priori da realidade indígena, categorizando e hierar-
quizando as comunidades (e suas terras) no que se refere a maior, menor ou nenhum 
atendimento pelas políticas públicas.

Os conceitos de “aldeados” e “desaldeados”. Tal dicotomia desencadeia um operador 
lógico binário que divide os indígenas colocando-os em categorias, separando aqueles 
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que têm e os que não têm direito à assistência plena do Estado, particularmente no que 
se refere aos direitos específicos voltados para as populações indígenas. Essa catego-
rização é oriunda da prática colonial que reservou terras para os índios. Com efeito, a 
partir da segunda metade da década de 1910, o SPI passou a instituir “terras indígenas”, 
a fim de possibilitar a colonização dos espaços acreditados “vazios”, então ocupados 
por núcleos familiares de diferentes origens étnicas nas terras do antigo Mato Grosso, 
hoje, Mato Grosso do Sul.

Tendo sido reservadas as terras, o que dela estava fora passou a ser considerado 
espaço devoluto e/ou destinado à instalação de propriedade privada. Com o tempo, 
consolidou-se a noção, que se tornou hegemônica, de que o exterior das reservas não 
era terra tradicional, apesar da comprovada ocupação anterior. Com o tempo, consoli-
dou-se a noção de que o atendimento aos indígenas só poderia ser prestado aos “alde-
ados”, desconsiderando, por completo, o fato de que aquele que sai da aldeia o faz, em 
grande medida, por fatores sociais excludentes, produzidos nas relações interétnicas 
de natureza (pós)colonial.

Desconsidera, igualmente, que aquele que sai da aldeia não rompe os laços com 
a terra de origem, não perde a identidade, não deixa de se encontrar nas situações de 
vulnerabilidade, não estão imunes aos preconceitos e racismos (individuais e insti-
tucionais). Por mais paradoxal que pareça, é no contato interétnico que se desperta 
o sentimento de ser índio. Noutros termos, no cotidiano, quanto mais isolados, me-
nos lembrados estão eles de que são índios, pois vivem tranquilamente entre os seus 
iguais. Quanto mais perto da cidade e considerados “desaldeados”, mais lembrados da 
condição indígena, visto que os olhares para eles se dirigem, a pura expressão da anti-
patia étnica.

A dicotomia “aldeado” x “desaldeado” se encontra umbilicalmente ligada à divisão 
das terras nas categorias “regularizada” e “não regularizada”. Por “regularizada”, enten-
de-se, inicialmente, as terras indígenas que foram reservadas pelo extinto SPI, entre 
1915 e 1930. Quando os movimentos sociais indígenas, a partir do final da década de 
1970 (1978), passaram a cobrar do Estado brasileiro as demarcações das terras de ocu-
pação tradicionais, aquelas que lograram êxito (administrativo e judicial) e foram ho-
mologadas, sem embaraços jurídicos, de igual maneira, passaram a ser consideradas 
“regularizadas”.

Enquanto não homologadas e restando pendências no Judiciário, essas terras são 
comumente denominadas de “em litígio”. Se a “regularização”, a princípio, ocorre pelo 
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reconhecimento administrativo e jurídico, a “não regularização” passa pelo “não reco-
nhecimento”. A “não regularização”, no entanto, exige um pouco mais de elaboração e a 
identificação de processos sociais e identitários mais complexos.

Em primeiro lugar, tenhamos em mente que os movimentos sociais indígenas de 
reivindicação fundiária, iniciados décadas atrás, nunca se esvaneceram, mas, muito 
pelo contrário, continuam adquirindo momentum numa disputa pelos direitos terri-
toriais, a despeito das resistências ao reconhecimento dos territórios indígenas pelo 
Governo Federal. Desde então, as comunidades das diferentes orientações étnicas vêm 
cobrando do Estado brasileiro o avanço dos processos de regulação fundiária, que qua-
se nunca são concluídos por força de barreiras administrativas, jurídicas, econômicas 
e políticas. Os longos anos de espera, em face da obliviedade burocrática, forçaram os 
índios a saírem da inércia e à tomada de ações drásticas: a “ocupação” de partes do 
território tradicional.

As ditas “ocupações” – também denominadas pelos índios de “reocupações” ou “re-
tomadas” – recebem o nome de “invasões” pelos membros hegemônicos da sociedade 
envolvente. As “ocupações”, com efeito, constituem a força motriz dos conflitos inte-
rétnicos, motivos de ordens de reintegrações de posse. A despeito das situações con-
flitivas, decisões favoráveis (geralmente na 2ª instância) garantem a permanência das 
comunidades nas “terras indígenas reocupadas”, o que gera situações de desagrado.

Com efeito, por exemplo, o fornecimento de cestas a essas localidades “não regula-
rizadas” é percebido pelos setores agrários como uma afronta ao “Estado Democrático 
de Direito”, motivo pelo qual há ingerências das forças políticas e econômicas para que 
as distribuições não aconteçam nessas áreas. O mesmo ocorre a respeito de constru-
ção de escolas e postos de saúde, atendimento de saúde, instalação de saneamento e 
eletrificação.

Para efeito de se esquivar das resistências, as áreas “ocupadas” lançam mão de dife-
rentes estratégias, de acordo com as situações em que se encontram. De fato, há “ocu-
pações” nas quais as comunidades vão se alojar em acampamentos às margens de ro-
dovias até que haja um momento propício para a “retomada”.2 Esse modelo estratégico 
de ação, ressalte-se, já despertou a atenção do setor produtivo regional, que visualiza, 
por exemplo, na entrega de cestas a esses grupos “um incentivo às invasões”, já que as 
cestas seriam consideradas elementos de fortalecimento daquelas comunidades.

2   Trata-se do tipo de estratégia amplamente utilizada pelos índios Guarani e Kaiowá das regiões da Grande Dourados e do Cone Sul do estado, fora do 
escopo deste estudo.
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Nessas situações, indígenas que sobrevivem com parcos recursos e têm nos “saco-
lões” um alívio humanitário assistem à politização da entrega. Nesse mesmo sentido, 
a construção de escolas e postos de saúde, o atendimento de saúde, a instalação de sa-
neamento e a eletrificação são percebidos como fomentação à violação da proprieda-
de, haja vista que contribuiriam para a consolidação desses assentamentos. Nos meios 
anti-indígenas costuma-se dizer que “quando o índio entra, não sai mais”.

“Ocupações” ocorrem em situações distintas, o que facilita, ou não, o recebimento 
de benefícios, a exemplo das cestas distribuídas. Para melhor análise dessas situações, 
lançaremos mão de parâmetros comparativos. É preciso ter em mente que as famílias 
cadastradas nas áreas reservadas (“regularizadas”) recebem, quando cadastradas, nor-
malmente as cestas, mensalmente, desde que compareçam regularmente aos locais 
de entrega.

Não é o que acontece com uma terra afastada e com pendências administrativas e 
jurídicas. Tome-se, por exemplo, a comunidade indígena Pyelito Kue (etnia Kaiowá), 
no Cone Sul do estado. Após a espera da demarcação, por anos seguidos, os grupos fa-
miliares que haviam sido confinados na Reserva Limão Verde, no município de Amam-
baí, resolveram fazer o caminho de volta à terra sagrada, partindo para a “retomada” 
em área afastada e inóspita (sem água potável, energia, escola, atendimento médico 
etc.), no município de Iguatemi, a mais de 100 km de distância da antiga reserva, onde 
recebiam suas cestas e demais atendimentos oriundos do setor público.

Com tal distanciamento, tornou-se impraticável o deslocamento, mês a mês, para 
apanhar os alimentos, onde estavam cadastrados. A ausência do comparecimento 
restou por descadastrá-los, o que terminou por gerar enorme repercussão, pela fome, 
miserabilidade e vulnerabilidade. Frise-se que a relativa normalização das entregas de 
cestas, em Pyelito Kue, apenas ocorreu em virtude da pressão exercida pelo Ministé-
rio Público Federal e por instituições Federais de Direitos Humanos. Nessas situações, 
como não há escolas e, por muito tempo, a municipalidade se recusa a fornecer o trans-
porte escolar, famílias inteiras tornam-se excluídas do “Bolsa Família”.

Uma situação completamente diferente é a daquelas “retomadas” existentes nas 
cercanias das áreas reservadas. Tome-se por exemplo, a Terra Indígena Taunay Ipegue 
(etnia Terena), no município de Aquidauana. A antiga reserva foi ampliada adminis-
trativamente. Apesar da persistência de embargos jurídicos, tão logo a publicação da 
Portaria Declaratória do Ministério da Justiça, os Terena passaram a ocupar o território 
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tradicional reconhecido, na região de antigas fazendas. Aqui nos vemos diante de uma 
situação distinta daquela relatada sobre Pyelito Kue.

Nas propriedades “retomadas”, neste caso, os indígenas dispõem da possibilidade 
de fácil deslocamento até a antiga reserva, onde mantêm seus nomes cadastrados, não 
havendo maiores dificuldades para o recebimento das cestas, bastando, tão somente, 
no dia da entrega, sair da área da retomada e se dirigir para a aldeia mais próxima na 
área reservada. De modo análogo, a proximidade com as aldeias da reserva permite 
que as crianças continuem na escola (sem cortes de benefícios para as famílias) e que 
a comunidade não fique descoberta da assistência de saúde, bastando, apenas, dirigir-
-se a um posto de saúde mais próximo, em um caso de emergência.

As práticas coloniais anteriormente referidas engendraram efeitos e processos per-
versos. Por um lado, levaram ao crescimento das pressões demográficas que fizeram 
com que as antigas terras reservadas se tornassem diminutas para a manutenção ple-
na de organização social, usos, costumes e tradições daqueles povos territorializados. 
Além disso, o adensamento populacional exacerbou conflitos internos, com resultados 
assaz negativos. Nesse sentido, esses processos, nas áreas indígenas, transformaram-
-se, para várias famílias, em fatores de expulsão do campo.

Noutro giro, algumas oportunidades (possibilidade de trabalho remunerado, pos-
sibilidades de estudo e ascensão social/econômica) transformaram os centros urbanos 
em locais atrativos e sedutores para famílias inteiras, embora as chances de trabalho se 
achem, em regra, nas atividades braçais e mal remuneradas. É quando surgem os ín-
dios pobres da periferia. Frise-se que a urbanização de indígenas está longe de ser fe-
nômeno novo, tanto que, na década de 1950, pesquisa realizada pelo renomado etnó-
logo Roberto Cardoso de Oliveira já apontava a destacada presença Terena em cidades 
como Campo Grande, Miranda, Aquidauana e Nioaque. Cumpre destacar que, com o 
passar dos anos, as pressões internas e os atrativos externos se intensificaram.

Decorrentes desses processos, passaram a surgir, cada vez mais, “ocupações” indíge-
nas urbanas, fortemente relacionando-as às categorias “desaldeados” e/ou “não regula-
rizados”. Essas novas “ocupações” nas cidades, ressalte-se, não tomam lugar em terras 
tradicionais, nos termos do art. 231 da CF/88, mas incidentes em terrenos desocupados 
nas franjas das cidades. São “ocupações” que acontecem em espaços vazios (públicos 
e privados), inicialmente no formato de “acampamentos”, que, paulatinamente, vão se 
transformando em assentamentos sem qualquer infraestrutura (água, energia, esgo-
to), num processo de favelização urbana de índios, em que os residentes passam a ser 
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expostos à intensa vulnerabilidade, sendo duplamente rotulados de “irregulares”; em 
primeiro lugar, pela irregularidade da ocupação per se; em segundo, devido ao espaço 
não fazer parte de território de ocupação tradicional.

No entanto, a reação societária e a reação política, em diversas oportunidades, têm 
transformado essas situações urbanas “não regulares” em “semirregularizadas”. Qual 
seja, ações das esferas estadual (por meio da Agência de Habitação Popular – Agehab) 
ou municipal (por meio da Agência Municipal de Campo Grande – EMHA, por exem-
plo) que transformam esses “acampamentos indígenas urbanos” em “aldeias indígenas 
urbanas”, constituídas por casas populares, similares àquelas de loteamentos urbanos 
populares, com um mínimo de estrutura.

A adoção, aqui, do termo “semirregularizada”, portanto, aplica-se e advém do fato 
de que a “regularização” é apenas parcial, por meio da entrega de um título de posse ao 
indígena beneficiado com uma casa ou um terreno, do qual deverá arcar com os cus-
tos. Nesses casos, a “regularização” é apenas parcialmente aceita. Se, por um lado, os 
loteamentos passam a ser denominados “aldeias urbanas”, não são reconhecidas como 
terras indígenas pela Funai de Brasília, nem pela Sesai, para efeito de atendimento à 
saúde diferenciada, nem há o oferecimento de educação diferenciada às crianças ou 
qualquer outra política pública com diferenciação étnica.

Se há assistência pela Coordenação Regional da Funai, esta é bastante precária, 
muito mais do que nas aldeias rurais, haja vista serem “desaldeados” e “urbanos”. A Se-
sai, por seu turno, diz que cabe à vala comum do SUS atender aos “urbanizados”. Quan-
do se dirige a um posto de atendimento de saúde do SUS, é comum escutar a narrativa 
de que “muitos índios são atendidos aqui”. No entanto, nessas unidades nada se aplica 
ao recorte étnico, tampouco se mantêm estatísticas específicas sobre essa população 
indígena urbana crescente.

Nos centros urbanos, portanto, há “aldeias urbanas” transformadas em vilas de 
casas populares e os “acampamentos”. Estes últimos, num processo longo e moroso, 
constituem uma fase inicial que, potencialmente, poderá se tornar um loteamento. En-
quanto isso não ocorre, barracos são erigidos com materiais de reciclagem (papelões, 
plásticos, lonas, refugos de madeiras diversas etc.), sem o menor indício de urbaniza-
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ção (água,3 esgoto, energia), onde o lixo se acumula, o meio ambiente padece e a falta 
de assistência oficial é, ainda, mais severa.

Por fim, nos meios urbanos, há aquilo que alguns servidores da Funai denominam 
de “aglomerados urbanos”. Aqueles fatores internos de expulsão e os externos de atra-
ção das cidades são elementos que levam famílias, inteiras ou parciais, a migrar para as 
urbes, onde alugam casas e envidam esforços para permanecerem juntos, construin-
do e reconstruindo laços identitários e de cooperação, formando novas comunidades, 
com seus moradores vivendo relativamente próximos uns dos outros; uns nas mesmas 
ruas, outros mais afastados.

Nesses casos, os aluguéis, contudo, constituem um pesado fardo, tanto que alguns, 
para fugirem da carga onerosa, optam por se aventurar em “acampamentos”, que po-
derão se transformar em “vilas/aldeias” urbanas, naquele processo já descrito acima. 
De outra sorte, algumas dessas famílias conseguem se cadastrar em programas habita-
cionais do governo (estadual ou municipal) não direcionados a indígenas e, sendo con-
templados, ao se mudarem, passam a estabelecer com outros indígenas, com quem 
encontram, laços identitários e de cooperação, formando uma comunidade própria, 
onde elaboram estratégias de resistência ao preconceito e à discriminação do entorno. 
Esses aglomerados, seja os de casas alugadas, ou o de adquiridas em loteamentos ha-
bitacionais, saliente-se, não recebem qualquer auxílio ou assistência diferenciada dos 
órgãos indigenistas – Funai e Sesai.

São os esquecidos – talvez, o ápice do “desaldeamento” – frutos de um longo pro-
cesso que se iniciou com o não reconhecimento de suas terras originárias, que os ex-
pulsou pelas pressões internas, atraindo-os para as cidades, e que os fizeram sair do 
convívio tribal.

Já apontamos que os indígenas “urbanos” não perdem seus laços sociais com as 
aldeias de origem. Um sério problema advindo da categorização “desaldeado” e dos 
efeitos do não atendimento se verifica nas situações de morte, um exemplo mais con-
tundente. Na eventualidade de falecimento de um indígena residente na cidade, mor-
mente, aquele morando longe da aldeia de origem.

3   Nessas situações, são comuns os “gatos”, qual seja as ligações clandestinas de energia e água. No que concerne ao abastecimento, em função da existência 
de fossas sépticas improvisadas e amontoadas, devido ao adensamento populacional, nos arruamentos, frequentemente se visualizam águas vazando dos 
canos e se misturando àquelas servidas das fossas, formando uma única linha de água que escorre tornando o ambiente circundante poluído.
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Diferentemente do “aldeado” que tem a prestação do serviço funerário por uma 
contratada da Sesai, o “desaldeado” sofre até morto. Para se utilizar um termo popu-
lar, “é um Deus nos acuda”. A família, desesperada e sem recursos, ouve da Sesai que 
o enterro e traslado do corpo só é atendido pela funerária nos casos dos residentes 
na aldeia. A família, passa, então, a viver a via crucis do sepultamento. Ligam para o 
Condisi, que liga para o antropólogo do MPF, que liga para o procurador da República, 
que constata que nada pode fazer (sobretudo se for fim de semana, e o corpo já passa a 
sofrer a ação do tempo). Em dois casos acompanhados pelo Setor de Perícia, a solução 
foi a própria comunidade, por meio de uma “vaquinha” solidária, arcar com as despesas 
do ataúde e do transporte fúnebre.

Em resumo, o que argumentamos até o momento, é que as terras “regularizadas” 
são as oficialmente reconhecidas – as antigas reservas demarcadas pelo SPI e as homo-
logadas administrativamente pela Funai sem óbices judiciais. As “não regularizadas”, 
noutro giro, são as em que seus membros se encontram na situação de “desaldeamen-
to”, sejam elas “retomadas”, “ocupações”, “acampamentos” às margens de rodovias, e os 
“acampamentos urbanos” nas periferias da cidade.

Numa faixa intermediária, os “semirregularizados” são, de certa forma, “não regu-
larizados”, haja vista que possuem residências em terrenos doados, geralmente pelas 
prefeituras, mas não desfrutam de qualquer assistência diferenciada; ostentam o tí-
tulo de “aldeias urbanas”, mas não têm como fugir da estrutura de vilas populares. Por 
fim, os indígenas dos “aglomerados urbanos”, cujas histórias de vida e parentes têm 
origem nas terras “regularizadas”, apesar de residirem em localidades sem possuir o 
mínimo reconhecimento de “indígenas”, são pessoas, muitas delas com registros de 
nascimento e cédula de identidade emitidas pela Funai. São, igualmente aos demais 
indígenas urbanos, um grupo numeroso de proscritos da cidade, excluídos de qual-
quer assistência indigenista.

Se não são “não regularizados” do ponto de vista fundiário, são “não regularizados” 
do ponto de vista da assistência social, o que resulta, em última instância, no não ca-
dastramento na maioria dos programas sociais específicos e na exclusão de qualquer 
tratamento etnicamente diferenciado.
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B) SEGURANÇA ALIMENTAR
“Quem tem fome tem pressa”

(Sociólogo Herbert de Souza, o “Betinho”)

Esta seção apresenta um recorte relativo a uma pesquisa pericial [documento PGR-
00144434/2020, Laudo Técnico 802/2020] atendendo à demanda formulada pelo 
procurador Luiz Eduardo Outeiro Hernandes, solicitada no Sistema Pericial sob o nº 
Sppea/PGR 718/2020, referente ao ICP 1.21.000.000273/2016-44, instaurado a fim de

Acompanhar o andamento da Ação Civil Pública n.º 0001975-
84.2017.403.6000, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da 1ª Subseção Ju-
diciária de Mato Grosso do Sul/Campo Grande, referente ao fornecimento 
mensal de cestas básicas de alimentos para todas as comunidades indígenas 
do Estado de Mato Grosso do Sul. (grifo nosso)

Na solicitação de perícia, foram apresentados e discriminados os seguintes objeti-
vos e contextualização:

Em 28 de fevereiro de 2020, no bojo da ACP n.º 0001975- 84.2017.4.03.6000, 
foi protocolada manifestação urgente com o objetivo de que a FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), imediatamente, retornasse, neste Estado de Mato 
Grosso do Sul, a entrega de alimentos do Programa de Segurança Alimentar e 
Nutricional a todas as famílias indígenas residentes nas áreas identificadas 
administrativamente ou não (áreas ditas ‘não regularizadas’), bem assim que 
retornasse imediatamente o cadastramento de todas as famílias indígenas que 
residem no território de Mato Grosso do Sul. Tendo em vista que os referidos 
autos estão conclusos desde o dia 09 de março – não tendo sido apreciados os 
pedidos, portanto – e que chegaram ao conhecimento do MPF que famílias in-
dígenas ainda estão sem receber cestas alimentares, determina-se que sejam 
colhidas informações de membros de comunidades indígenas neste Estado, 
mormente residentes em áreas ditas ‘não regularizadas’, a respeito desse recebi-
mento no corrente ano, com o fim de instruir novo pedido na ACP. (grifo nosso)

Na apresentação de quesitos, requereu-se que fossem “colhidas informações de 
membros de comunidades indígenas neste Estado, mormente residentes em áreas 
ditas ‘não regularizadas’, a respeito do recebimento de cestas alimentares no corrente 
ano, com o fim de instruir novo pedido na ACP.”.
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A título de contextualização, é importante informar a origem da distribuição de ces-
tas às comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul, algo relativamente recente. A 
fome entre os indígenas têm como pano de fundo e ponto de partida a “questão fundi-
ária” que, ao longo de décadas de práticas coloniais (iniciadas pouco após a Guerra do 
Paraguai), exercidas pela política indigenista, partindo de premissas integracionistas, 
expropriaram os índios de suas terras de ocupação tradicional, territorializando-os em 
pequenas áreas reservadas, transformando comunidades inteiras, reconhecidas por 
manterem a sustentabilidade alimentar, em grupos humanos dependentes da boa 
vontade do Estado, a exemplo da distribuição de alimentos.

Foi no início dos anos 2000 que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul come-
çou a contemplar algumas comunidades com cestas básicas de alimento, quando se 
discutia o “Programa Fome Zero” e, na esfera regional, tentava-se incluir as populações 
indígenas. No princípio, o “Fome Zero” tinha como plano fomentar a autossustentabili-
dade das populações indígenas, sendo as cestas distribuídas apenas um paliativo tem-
porário. Projetos de sustentabilidade, entretanto, nunca vingaram, e a distribuição de 
cestas, paulatinamente, foi adquirindo robustez, atingindo, cada vez mais um número 
de indígenas que, em tempo, tornaram-se dependentes.

Eram, de início, cestas entregues, de maneira seletiva, atendendo, fundamental-
mente, aos denominados “índios aldeados”, qual seja, àqueles residentes nas reservas 
demarcadas pelo extinto Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e nas terras demarcadas 
posteriormente pela Funai, a partir da década de 1980.

O ano de 2005 foi um divisor de águas na história da distribuição de cestas. Naque-
le ano, uma realidade que já se gestava há anos saiu do anonimato e da esfera local, 
passando a ser divulgada nacional e internacionalmente. Com efeito, vieram à tona no-
tícias de elevadas taxas de desnutrição e mortalidade infantil entre os índios de Mato 
Grosso do Sul (mormente, os Guarani Ñandeva e Guarani Kaiowá, da Região da Grande 
Dourados e do Cone Sul), que se comparavam às situações de guerra no Continente 
Africano, o que gerou um pânico moral, levando autoridades das esferas estadual e 
federal a constituírem um “Comitê Gestor” que, entre várias providências, passou a fo-
mentar a distribuição de cestas de alimento para as famílias indígenas.

Desde o início, entretanto, a questão que se colocava era a quem entregar as cestas 
de alimentos, ficando o critério “aldeado x desaldeado” no centro das discussões. Des-
de então, permanece o acirrado debate, quando da tomada de decisões, sobre quem 
teria, ou não, direito ao benefício; seletivamente, se somente os “aldeados”, ou, mais in-
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clusivamente, se também, os “desaldeados”. Nesse sentido, há dois discursos hegemô-
nicos ligados à seletividade.

Primeiramente, alega-se que apenas são terras indígenas as “regularizadas”, aque-
las nas quais as políticas públicas deveriam e poderiam atuar. Outrossim, tem-se a ideia 
de que a entrega de cestas em locais não regularizados fortaleceria os movimentos so-
ciais indígenas por demanda fundiária, numa argumentação que insinua que índio sem 
cesta não realiza ocupação. Nesta última perspectiva, defende-se que índio com fome 
não se organiza nem se mobiliza. Nesse sentido, as administrações estadual e federal, 
em suas esferas decisórias, em grande medida, por estarem alinhadas ideologicamen-
te com os setores produtivos, notadamente agrário, em muitas oportunidades, têm-se 
mostrado refratários a aceitar a ideia de inclusão universal, tentando limitar as cestas 
aos “aldeados”.

Em virtude dessa divisão, que perdura há anos, e exige uma resposta em face da 
(in)segurança alimentar dos povos indígenas em estado de vulnerabilidade, o Mi-
nistério Público Federal instaurou o Procedimento 1.21.000.000273/2016-44, com o 
propósito de “acompanhar a ação civil pública nº 0001975-84.2017.403.6000”. Tendo 
em vista dar andamento às decisões proferidas pela Justiça Federal, em 27 de feve-
reiro de 2019, o procurador da República Emerson Kalif Siqueira, convocou reunião 
com a participação da Defensoria Pública da União, da Secretaria de Estado de Direi-
tos Humanos (Sedhast), da Assistência Social e Trabalho do Estado de Mato Grosso 
do Sul, do Distrito Sanitário Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI/MS) e de repre-
sentantes das Coordenações Regionais da Funai em Ponta Porã, Dourados e Campo 
Grande.

Na mencionada reunião, ficaram definidos os papéis das instituições, cabendo des-
taque para a Sedhast, que iria realizar os “cadastramentos” e “recadastramentos” das 
famílias beneficiárias, e as Coordenações Regionais da Funai, que ficaram responsáveis 
por acompanhar o trabalho da Sedhast, “uma vez que o estado não tem conhecimento 
sobre as áreas não regularizadas”.

Por conta da decisão judicial – e das tratativas estabelecidas com o Ministério Públi-
co Federal –, coube à Sedhast “cadastrar” e “recadastrar” as comunidades indígenas do 
estado, com o auxílio e orientação da Funai. O “recadastramento” seria feito nas áreas 
“regularizadas” e o “cadastramento” nas “não regularizadas”. O recadastramento foi fei-
to visando evitar o recebimento em duplicidade de indígenas que, porventura, fossem 
habilitados a receber duas cestas – uma pelo Governo do Estado, outra pelo programa 
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do Governo Federal. Cabe informar que o último recadastramento, segundo informam 
os indígenas, ocorreu há, pelo menos, seis anos, quando o governador do estado ainda 
era André Puccinelli, tempo suficiente para o crescimento populacional e para o surgi-
mento de novas famílias com a passagem para a vida adulta e os casamentos resultan-
tes. Soma-se a isso o fato de que, com o advento das “retomadas”, famílias inteiras, que 
haviam migrado para as cidades, fizeram o caminho inverso, de volta para as aldeias.

Já o cadastramento deveria acontecer naquelas áreas que, por serem consideradas 
“não regularizadas” e habitadas por “desaldeados” sempre foram excluídas dos siste-
mas de dados dos programas de segurança alimentar.

B.1 REUNIÃO NO MPF COM A PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS ÓRGÃOS E A SEDHAST 
E SEUS DESDOBRAMENTOS

Na já aludida reunião interinstitucional realizada em 27 de fevereiro de 2019, no 
Edifício-Sede da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, consignou-se em 
Ata [PR-MS-00006812/2019] que “o Estado não tem conhecimento sobre as terras con-
sideradas ‘não regularizadas’”, daí a necessidades de participação da Funai, no proces-
so, por intermédio das Coordenações Técnicas Locais (CTLs). Ao final da Ata, consta o 
cronograma apresentado pela Sedhast:

Será finalizado o cadastramento das famílias residentes em ‘áreas regularizadas 
no Estado de Mato Grosso do Sul pelo órgão em meados de julho de 2019 – e 
setembro será feito o cadastramento relativo às famílias indígenas de ‘áreas não 
regularizadas de Ponta Porã/MS, em outubro e novembro o relativo a Durados/
MS e concomitante, o que atine a Campo Grande/MS, com cruzamento de da-
dos nesse período. A integralidade dos cadastramentos, segundo firmado pela 
SEDHAST/MS, será apresentada até a metade do mês de dezembro de 2019. 
(grifo nosso)

Com relação ao cronograma acima, é interessante verificarmos o conteúdo de duas 
certidões produzidas pelo Setor de Antropologia do MPF, a seguir reproduzidas. Antes, 
eis o contexto de sua redação. No município de Aquidauana-MS existe uma comunida-
de urbana, denominada Tico Lipu, “não regularizada”, construída em um terreno ocio-
so, que fora ocupado há cerca de uma década, onde os índios esperam que a Prefeitura 
proceda à “doação”, para que possam pleitear uma “urbanização” mínima, com a vinda 
de outros serviços, a exemplo de água, energia, esgoto etc.
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A municipalidade na administração corrente, por seu turno, nega-se veemente-
mente a reconhecer a comunidade como “legítima”, havendo sérios embates com o al-
caide municipal. Nessa situação de vulnerabilidade, sua liderança, o Sr. Francisco Lipu, 
tendo sido informado do contato telefônico do Setor Pericial, ligara várias vezes com a 
finalidade de saber sobre o “cadastramento das cestas” no que concernia à sua comu-
nidade.

Em consulta ao então representante da 6ª CCR, o procurador da República Emer-
son Kalif, sobre o assunto, este informou-nos da importância de monitorar a situação, 
porém, ressaltou que o prazo para a conclusão dos levantamentos seria “dezembro de 
2019”. A partir de setembro de 2019, todos os meses, aquela liderança questionava so-
bre o desfecho do cadastramento. Em três ocasiões, foi-lhe respondido: “até dezembro, 
está no prazo, não há nada que possamos fazer agora”. Vide os excertos das duas cer-
tidões.

No primeiro documento [PR-MS-00033922/2019], uma certidão firmada pelo ana-
lista subscritor, em 29 de novembro de 2019, de uma ligação nossa em resposta a uma 
mensagem de WhatsApp daquela liderança:

CERTIFICO que, na data de hoje, 29 de novembro de 2019, efetuei ligação para a 
Liderança Indígena Sr. Tico Lipu, da Aldeia Urbana do Município de Aquidaua-
na – MS, através do seu número telefônico [(67) 9xxxxxxx], oportunidade em 
que lhe questionei se a Sedhast – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 
Assistência Social e Trabalho – já havia comparecido à sua comunidade, a fim de 
realizar os levantamentos cadastrais, com a finalidade de promover a entrega de 
cestas assistenciais, a partir do ano de 2020, conforme reunião realizada entre 
esta Procuradoria da República e aquela Secretaria de Estado.

CERTIFICO que, reiteradamente, o Sr. Tico Lipu entrara em contato com o analis-
ta pericial subscritor, nos meses de setembro, outubro e novembro do corrente, 
alegando que, até então, a Sedhast não havia comparecido para efetivar os refe-
ridos apanhados. Naquelas oportunidades, comuniquei-lhe que aquela Secre-
taria tinha até o mês de dezembro para concluir o cadastramento em todas as 
aldeias do Estado de Mato Grosso do Sul, já que o início das distribuições dos 
alimentos apenas ocorreria no próximo ano.

CERTIFICO que […] o Sr. Tico Lipu me respondeu que, até o presente, não ocorre-
ram os levantamentos.
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Naquela mesma semana, a fim de buscar informações pertinentes aos questiona-
mentos do Sr. Francisco Lipu, o Setor de Antropologia realizou ligação telefônica para o 
Sr. Wagner Moreira Garcia, procurador do Estado, respondendo pela Sedhast, conversa 
devidamente certificada [PGR-00546886/2019]:

CERTIFICO que, na data de hoje, 03 de dezembro de 2019, efetuei ligação 
telefônica para o Sr. Wagner Moreira Garcia, Coordenador Jurídico da Sedhast, 
quando lhe questionei sobre o cadastramento das famílias indígenas 
beneficiárias; Que, na oportunidade, o Sr. Wagner esclareceu que estavam 
sendo realizadas ações de dois tipos: 1) o cadastramento e 2) o recadastramento 
de famílias, nas áreas indígenas; Que o recadastramento, apesar de levemente 
atrasado, já havia coberto cerca de 95% dos beneficiários, principalmente, na 
região de Ponta Porã e Dourados; Que acredita que, até o final do ano, deverão 
concluir os levantamentos de recadastro; Que, no que toca o cadastramento, 
os trabalhos estão muito menos adiantados, tendo sido realizados somente 
cerca de 30% dos apanhados; Que acredita que os 70% restantes dos 
recadastramentos deverão ser finalizados apenas em janeiro de 2020; Que, na 
data de ontem, ocorreu uma reunião com a Fazenda Estadual, a fim de garantir 
a concessão de diárias para que servidores possam realizar os levantamentos 
restantes; Que uma dificuldade encontrada é que, para as regiões de Campo 
Grande, Aquidauana e Miranda, a Funai ainda não disponibilizou servidor 
para acompanhar as equipes da Sedhast. (grifo nosso)

Diante daquela informação, naquele mesmo dia, o Setor de Antropologia fez novo 
contato com o Sr. Francisco Lipu, ocasião em que lhe informou sobre conversa com 
o procurador da Sedhast. Na oportunidade, falei a ele da dificuldade apontada pelo 
mencionado coordenador jurídico: a falta de disponibilidade de “servidor para acom-
panhar”. Coincidentemente, por ocasião da ligação, o coordenador técnico local da 
Funai em Aquidauana se encontrava naquela comunidade indígena, quando, pronta-
mente, afirmou da inexistência da “dificuldade” alegada, dizendo-se pronto para auxi-
liar quando necessário. Ato contínuo, em ligação telefônica à Coordenação Regional da 
Funai, em Campo Grande, fui informado de que o órgão indigenista estaria pronto para 
o acompanhamento, bastando, tão somente, realizarem a solicitação.

Esclareça-se que, quando se trata de atender a demandas das comunidades indí-
genas, o “jogo de empurra institucional” é a norma, não a exceção. Em regra, a Funai 
é apontada como omissa, a fim de eximir as responsabilidades de outros órgãos. Di-
vergências à parte, nos discursos da Sedhast e da Funai, no final de novembro de 2019, 
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sobre alegado não acompanhamento daquela Fundação durante os cadastramentos, o 
que importa é que os cadastramentos e recadastramentos não foram concluídos, até 
abril de 2020!

Devemos salientar que a Funai, acredita-se, num certo nível, deve ter se omitido. 
Porém, a Sedhast teria a obrigação de comunicar ao MPF, proponente da ACP, o que 
estava ocorrendo. Não o fez, sendo a notícia do não acompanhamento fornecida, ape-
nas, por ocasião da ligação telefônica do Setor de Antropologia, no início de dezembro, 
quando já se aproximavam o recesso do fim de ano e o final do prazo estipulado na 
reunião do início do ano passado.

Em janeiro de 2020, porém, já se dispunha de evidências materiais da não parti-
cipação da Funai no acompanhamento de qualquer que fosse a atividade desenvol-
vida nas áreas “não regularizadas”, sobretudo naquilo que concernia à alimentação e 
sua distribuição. Tanto que, o Ofício nº 7/2020/Sedisc-CR-PPA/CR-PPA-Funai, firmado 
pelo coordenador regional em Ponta Porã, endereçado à Conab em Campo Grande, 
informava da “impossibilidade de participação na ADA” – a “Ação de Distribuição de 
Alimentos”.

No corpo do ofício, há a citação de uma nota técnica produzida pela AGU, que se 
coaduna e se alinha ao discurso anti-indígena, que ora permeia a Chefia do Executivo 
Federal, alardeando que, em sua Administração, não será demarcado um centímetro 
sequer de terra indígena, fechando-se, assim, as portas para qualquer ação em terras 
“não regularizadas”. Eis o conteúdo do ofício:

[...] em atenção ao cronograma da primeira entrega de cestas de alimentos a 
famílias indígenas, de 2020, informamos que a Presidência da Funai determi-
nou que seus servidores não estão autorizados a realizar qualquer atividade 
em áreas não regularizadas, embasada na NOTA n. 00007/2019/PFEFUNAIIS/
PFE-FUNAI-CCO/PGF/AGU (188609), em anexo. Especificamente sobre a ação de 
entrega de alimentos, a referida nota diz:

“Quando a Funai presta auxílio logístico como a remessa de cestas básicas a 
comunidades indígenas que usam do método de invasão e depredação de pro-
priedades privadas para pressionar a própria entidade a demarcar um certo ter-
ritório, ela está colaborando de forma direta ou reflexa para uma condenação 
da própria Funai ou da União na instância judicial, como provam várias decisões 
judiciais. Isso representa um paradoxo que redunda em dano ao erário, pois se 
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a Funai alimenta o ato de invasão e de dano material privado sob investiga-
ção ou judicializado, alimenta a futura condenação judicial por este dano, que 
recairá sob ela própria, ainda que muitos juízes considerem a não recepção da 
responsabilidade solidária ou subsidiária da Funai, por atos indígenas, no pós-
88” [...]

Importa mencionar que esta Coordenação Regional informou à Presidência da 
Funai sobre o contexto da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), inclusi-
ve sobre a Ação Civil Pública nº 0001975- 84.2017.4.03.6000, em trâmite na 
1ª Vara da 1ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul/Campo Grande, e das 
consequências do seu descumprimento […]. (grifo nosso)

B.2 O CADASTRAMENTO POR AUTODECLARAÇÃO

Como já apontado, até o início de dezembro de 2019, a Sedhast não havia concluído 
os levantamentos, sendo as regiões de Campo Grande, Miranda, Aquidauana, Nioaque 
e Porto Murtinho as mais excluídas e prejudicadas. Com a determinação do não acom-
panhamento da Funai em terras “não regularizadas”, a partir de janeiro do ano corrente, 
é de se supor que não tenha havido avanços; suposição esta substanciada pelas respos-
tas dos índios com quem mantivemos contato (mais de 50 comunidades diferentes – 
vide tabela), quando afirmaram peremptoriamente haver em suas respectivas aldeias/
comunidades, famílias não inseridas nos cadastros, estando, portanto, excluídas do 
programa de segurança alimentar.

A partir de meados de março último, a pandemia da Covid-19 passou a restringir a 
circulação de pessoas, o que impossibilitou qualquer progresso nos cadastramentos e 
recadastramentos. Foi no âmbito da pandemia que a solicitação de perícia relativa ao 
“cadastramento” e “recadastramento” ocorreu, justamente quando a entrega de cestas 
deixa de ser uma mera ação assistencial e passa a ser emergencial.

Os contatos com as comunidades dão conta de que, em virtude do surto, por orien-
tação, montaram “barreiras sanitárias” à entrada das terras indígenas, por onde não 
se entra e não se sai, havendo revezamento de equipes, dia e noite, para evitar a cir-
culação. Tal ordem de coisas, desnecessário dizer, dificulta a aquisição de alimentos 
nos mercados dos centros urbanos, bem como impossibilita a geração de renda para 
a comunidade, à medida que os produtos das aldeias não são mais vendidos: “aqui, a 
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gente produz uma rocinha que vende na cidade, mas o mercado está fechado e não 
tem como nós vender”, informou um cacique.

De fato, em cidades como Miranda e Aquidauana, indígenas são facilmente vistos 
nas calçadas, onde comercializam os produtos de suas roças. Igualmente, em Campo 
Grande, no Mercado Central, há quiosques de Terenas onde se compram frutos, legu-
mes, feijões, tubérculos, verduras, mel e outros artigos. Agora, são impedidos de rea-
lizarem o comércio.

A expectativa pela ampliação da entrega de cestas (via cadastramento e recadas-
tramento) é grande.4 Contudo, as populações indígenas residentes nas áreas urbanas 
estão mais suscetíveis à fome, sobretudo com o advento da pandemia e do isolamento 
social. Enquanto as populações rurais, em certa medida e em tese, dispõem de espa-
ços para roças variadas, criações de aves, porcos, bovinos, árvores frutíferas abundan-
tes etc., as diminutas áreas urbanas já descritas não possibilitam a produção in loco do 
próprio alimento, estando dependentes unicamente do trabalho para pôr comida na 
mesa.

Diante do não (re)cadastramento por parte da Sedhast (sem o auxílio da Funai), não 
se pode penalizar as comunidades pela inoperância institucional, sobretudo numa si-
tuação emergencial como a que se apresenta. Diante do exposto, fez-se uma pesquisa 
pericial com a finalidade de realizar o cadastramento de famílias por “autodeclaração”, 
em que as lideranças contatadas foram instadas a comunicar o número de famílias ex-
cluídas do recebimento das cestas. Ao coletar dados, perquirimos lideranças oriundas 
dos mais diferentes status fundiários. O objetivo era dar a conhecer, em números, a 
quantidade de famílias não contempladas, possibilitando ao MPF tomar as mais diver-
sas decisões jurídicas e/ou administrativas, em conformidade com o caso.

Algumas comunidades informaram nunca terem sido visitadas pela suprarreferida 
Secretaria Estadual, resultando que jamais tiveram suas famílias inscritas nos sistemas 
de dados para benefício da segurança alimentar. Outras comunicaram que, em função 
da falta de cadastramento, havia algumas famílias que restavam excluídas. A coleta de 
dados – a “autodeclaração” – ocorreu entre os dias 7 e 12 de abril de 2020. Foram enviadas 
por mensagens de texto duas “cartas-modelos” de solicitação, remetidas aos caciques, as 
quais foram respondidas contendo as listagens dos chefes de família excluídos.

4   Duas lideranças de aldeias distintas narraram que nos dias de distribuição de cestas, na fila de distribuição, aglomera-se um grupo de não cadastrados, 
na esperança de que “sobrem algumas cestas”, caso um cadastrado não venha apanhá-la, ocasião em que eventuais cestas restantes são sorteadas entre os 
não contemplados.
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MODELO I:

Senhor Procurador,

Sou o Cacique XXX da aldeia XXX, no Município XXXXX-MS. CPF XXX e RG 
XXX. Informo que nossa aldeia não recebeu as cestas de alimentos do Governo 
no mês de março, pois ainda não foi cadastrada pelo órgão responsável. Informo 
que as cestas são essenciais para a garantia da segurança alimentar da nossa co-
munidade, especialmente em momentos de crise como o que se apresenta. Ao 
total, são XXX pessoas que estão sem o benefício alimentar. Segue, em anexo, a 
relação dos chefes de famílias que esperam ser contemplados.  

Aldeia XXX, YYY de abril de 2020

Cacique XXX

MODELO II:

Senhor Procurador,

Sou o Cacique XXX da aldeia XXX, no Município XXXXX-MS, CPF XXXX e RG 
XXXX. Informo que nossa aldeia recebeu as cestas de alimentos do Governo 
no mês de março, bem como nos meses anteriores. No entanto, é importante 
comunicar que várias famílias ainda não tiveram acesso às cestas, uma vez que 
nem todas elas foram cadastradas pelo órgão responsável. Informo que as cestas 
são essenciais para a garantia da segurança alimentar da   nossa comunidade, 
especialmente em momentos de crise como o que se apresenta. Ao total, são 
XXX pessoas que estão sem o benefício alimentar. Segue, em anexo, a relação 
dos chefes de famílias que esperam ser contemplados.  

Aldeia XXX, YYY de abril de 2020

Cacique XXX
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B.3 TABELA DE LEVANTAMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO ALIMENTAR DAS TER-
RAS INDÍGENAS RELATIVAS AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE, MIRANDA, 
AQUIDAUANA, NIOAQUE E PORTO MURTINHO

Dividida em duas partes, a tabela apresenta, na primeira, as situações urbanas; na 
segunda, as rurais. Compostas por seis colunas, partindo-se da esquerda para a direita, 
na coluna I, apresentam-se os nomes todas as terras indígenas (conhecidas) na área de 
atribuição da PRMS.

Note-se que, quando repetidos os nomes (a exemplo de Buriti, Taunay Ipegue e 
Cachoeirinha), nesta coluna, é porque, na primeira entrada temos as “terras regulari-
zadas” e, na segunda parte, as “não regularizadas”. Note-se que, nas linhas inferiores da 
coluna I, são apresentadas as denominadas “comunidades indígenas”, aqui se referindo 
às situações urbanas retratadas anteriormente no texto como “aglomerados urbanos”.

Na coluna II, são apresentados os grupos étnicos com os quais mantivemos conta-
tos, todos eles residentes em áreas relativas aos municípios em que atua a Procurado-
ria da República em Mato Grosso do Sul.

A coluna III apresenta o nome do município onde está localizada a terra ou comu-
nidade indígena. Atente-se que, de toda a listagem, apenas a T. I. Buriti pertence a dois 
municípios contíguos: Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia.

Na coluna IV, são apresentadas as aldeias. Note-se que, nas terras indígenas mais 
antigas, as reservadas pelo SPI, assentamentos foram consolidados em diferentes lo-
calidades, cada uma delas com sua estrutura política autônoma, com seus caciques e 
conselhos tribais definidos. Foi com essas lideranças que estabelecemos diálogo. Nas 
terras indígenas em situação de “litígio” – as “retomadas” ou “ocupações” em zonas ru-
rais – temos a listagem das antigas fazendas que hoje estão na posse dos indígenas. 
Esclareça-se que, nas terras indígenas em que além das aldeias existem “ocupações”, a 
concentração e o adensamento populacional se encontram centralizados nas aldeias 
antigas. As novas “ocupações” apresentam baixo contingente de famílias efetivamente 
residentes. Em muitos casos, a área de (re)ocupação é utilizada, praticamente, apenas 
para as atividades produtivas, ficando um maior número de residentes nas aldeias an-
tigas.

Na coluna V, são indicados os diferentes “status”, fornecendo-se informações sobre a 
situação fundiária (regularizada, não regularizada, semirregularizada, reservada), situa-
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ção alimentar (cadastrada, não cadastrada, com e sem recebimento de cestas, número 
de famílias a ser cadastrado).

Na segunda parte da tabela, no que tange às situações urbanas, ainda na coluna V, 
apresentam-se informações sobre o status da terra urbana (adquirida, doada, ocupada 
irregularmente, transformada em vila, com ou sem o respaldo da prefeitura). Por fim, a 
coluna VI identifica a localização, se no meio urbano ou se no rural.

Tabela 1. Quadro geral da distribuição de cestas e (re)cadastramentos por autodeclaração

SITUAÇÕES 
RURAIS

I – TERRA 
INDÍGENA

II – ETNIA III – MUNICÍPIO IV – ALDEIAS V – STATUS
VI – LOCALI-

ZAÇÃO

Buriti (I) Terena
Dois Irmãos do 
Buriti/Sidrolândia

Buriti
Nova Buriti
Água Azul
Olho d´Água
Recanto
Oliveira
Barreirinho
Córrego do Meio
Lagoinha
André

- Regularizada
- Demarcada
- Reservada pelo SPI 
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Buriti: sem recadastramento, 95 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documentos DOC 16 A e DOC 
16 B).
- Nova Buriti: sem recadastramento, 
33 famílias sem recebimento de ces-
tas (vide documento DOC 21).
- Água Azul: sem recadastramento, 55 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 45).
- Olho d’Àgua: sem recadastramento, 
26 famílias sem recebimento de ces-
tas (vide documento DOC 26).
- Recanto: sem recadastramento, 24 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 20).
- Barreirinho: sem recadastramento, 
2 famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 17).
- Córrego do Meio: sem recadastra-
mento, 84 famílias sem recebimento 
de cestas (vide documentos DOC 15A 
e 15B).
- Lagoinha: sem recadastramento, 24 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC  25).
- André: sem recadastramento, 15 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documentos DOC 23 e DOC 24).

Rural
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SITUAÇÕES 
RURAIS

I – TERRA 
INDÍGENA

II – ETNIA III – MUNICÍPIO IV – ALDEIAS V – STATUS
VI – LOCALI-

ZAÇÃO

Buriti (II) Terena
Dois Irmãos do 
Buriti/Sidrolândia

10 de maio
Cambará
Bom Jesus
São José
Barro Preto
Lindóia
N. Sª Aparecida
Flórida/Querência
Furna da Estrela
Ibietê do Barro 
Preto

- Não regularizada
- Retomada/ocupação
- Situação litigiosa
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- 10 de maio: sem recadastramento, 11 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 12).

Rural

Cachoeirinha 
(I)

Terena Miranda

Cachoeirinha
Babaçu
Argola
Morrinho
Lagoinha

- Regularizada
- Demarcada
- Reservada pelo SPI
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Morrinho: sem recadastramento, 16 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 28).

Rural

Cachoeirinha 
(II)

Terena e Kini-
kinau

Miranda
Mãe Terra
Ka´iokoe (Agachi)

- Não regularizada
- Retomada/ocupação
- Situação litigiosa
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Mãe Terra e Ka´iokoe: nunca foi ca-
dastrada, 13 famílias sem recebimen-
to de cestas (vide DOC 8).

Rural
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SITUAÇÕES 
RURAIS

I – TERRA 
INDÍGENA

II – ETNIA III – MUNICÍPIO IV – ALDEIAS V – STATUS
VI – LOCALI-

ZAÇÃO

Taunay/
Ipegue (I)

Terena Aquidauana

Ipegue
Colônia Nova
Bananal
Lagoinha
Imbirussu
Morrinho
Água Branca

- Regularizada
- Demarcada
- Reservada pelo SPI
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Ipegue: sem recadastramento, 72 
famílias sem recebimento de cestas 
(inclui famílias das retomadas, vide 
documento DOC 5).
- Colônia Nova: sem recadastramen-
to, 11 famílias sem recebimento de 
cestas (vide documento DOC 35).
- Bananal: sem recadastramento, 23 
famílias sem recebimento de cestas 
(inclui famílias das retomadas, vide 
DOC  2, DOC 39 e DOC 49).
- Lagoinha: sem recadastramento, 55 
famílias sem recebimento de cestas 
(inclui famílias das retomadas, vide 
documento DOC 7).
- Morrinho: sem recadastramento, 16 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 3).
- Imbirussu: sem recadastramento, 14 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documentos DOC 6).
Água Branca: sem recadastramento, 
89 famílias sem recebimento de ces-
tas (vide documentos DOC  22 e DOC 
37).

Rural
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SITUAÇÕES 
RURAIS

I – TERRA 
INDÍGENA

II – ETNIA III – MUNICÍPIO IV – ALDEIAS V – STATUS
VI – LOCALI-

ZAÇÃO

Taunay/
Ipegue (II)

Terena Aquidauana

Ipanema
Esperança
Persistência
Maria do Carmo
Touro
Pé de Cedro
Água Branca
Funil
Capão das Araras
Santa Fé
Ouro Preto
Nova Bahia
Distrito de Taunay
Arara Azul

- Não regularizada
- Retomada/ocupação
- Situação litigiosa
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Esperança: sem recadastramento, 5 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documentos DOC  38 e 51).
- Touro: sem recadastramento, 6 famí-
lias sem recebimento de cestas (vide 
documento DOC 36).
- Pé de Cedro: sem recadastramento, 
5 famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 36).
- Funil: sem recadastramento, 4 famí-
lias sem recebimento de cestas (vide 
documento DOC 36).
- Capão das Araras: sem recadastra-
mento, 8 famílias sem recebimento 
de cestas (vide documentos DOC 36).
- Ouro Preto: sem recadastramento, 2 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 51).
- Distrito de Taunay:  sem recadastra-
mento, 23 famílias sem recebimento 
de cestas (vide documento DOC 4).
- Arara Azul: sem recadastramento, 13 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 43).

Rural

Lalima Terena Miranda Lalima

- Regularizada
- Demarcada
- Reservada pelo SPI
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Lalima: sem recadastramento, 105 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 44A e 44B).

Rural

Limão Verde Terena Aquidauana
Limão Verde
Córrego Seco

- Regularizada
- Demarcada
- Reservada pelo SPI

Rural
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SITUAÇÕES 
RURAIS

I – TERRA 
INDÍGENA

II – ETNIA III – MUNICÍPIO IV – ALDEIAS V – STATUS
VI – LOCALI-

ZAÇÃO

Nioaque
Terena, Kini-
kinau e Ati-
kun

Nioaque

Brejão
Água Branca
Cabeceira (“Vila 
Atikun”)
Taboquinha

- Regularizada
- Demarcada
- Reservada pelo SPI
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Brejão: sem recadastramento, 8 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 42).
- Água Branca: sem recadastramento, 
10 famílias sem recebimento de ces-
tas (vide documento DOC 41).
- Taboquinha: sem recadastramento, 
10 famílias sem recebimento de ces-
tas (vide documento DOC 13).

Rural

Pilad Rebuá 
(I)

Terena Miranda
Passarinho
Moreira

- Regularizada
- Demarcada
- Reservada pelo SPI
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Passarinho: sem recadastramento, 
97 famílias sem recebimento de ces-
tas (vide documento DOC 47).
- Moreira: sem recadastramento, 62 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 14).

Rural

Pilad Rebuá 
(II)

Terena Miranda Boa Esperança

- Não regularizada
- Retomada
- Situação litigiosa
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Boa Esperança: sem recadastramen-
to, 18 famílias sem recebimento de 
cestas (vide documento DOC 29).

Rural

Kadiweu
Obs.: sem 
informações 
sobre retoma-
das

Kadiweu Porto Murtinho

Alves de Barros
Campina
Córrego do Ouro
São João
Tomásia
Barro Preto

- Regularizada
- Demarcada
- Demarcada pela Funai
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- São João: sem recadastramento, 24 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 40).

Rural

Aldeinha Terena Anastácio Aldeinha

- Não regularizada
- Indígenas residem em terreno ad-
quirido por eles na década de 1950
- Existe demanda de reconhecimento 
pela Funai, ampliação e demarcação 
da área
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Aldeinha: nunca foi cadastrada, 74 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 9).

Urbana
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SITUAÇÕES 
RURAIS

I – TERRA 
INDÍGENA

II – ETNIA III – MUNICÍPIO IV – ALDEIAS V – STATUS
VI – LOCALI-

ZAÇÃO

Tereré Terena Sidrolândia Tereré

- Semirregularizada
- Área doada pela Prefeitura
- Há respaldo da Prefeitura
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
Tereré: sem recadastramento, 55 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 10).

Urbana

Nova Tereré Terena Sidrolândia Nova Tereré

- Semirregularizada
- Área doada pela Prefeitura
- Há respaldo da Prefeitura
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Nova Tereré: sem recadastramento, 
63 famílias sem recebimento de ces-
tas (vide documento DOC 11).

Urbana

Tico Lipu Terena Aquidauana Tico Lipu

- Não regularizada
- Ocupação urbana sem respaldo da 
Prefeitura
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Tico Lipu: nunca foi cadastrada, 90 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 1).

Urbana

Marçal de 
Souza

Terena Campo Grande Marçal de Souza

- Regularizada
- Ocupação com o respaldo da Pre-
feitura
- Possui estrutura de água, esgoto, 
eletricidade
- Comunidade servida por escolas 
indígenas
(NÃO CONSEGUIMOS CONTATO)

Urbana

Estrela da 
Manhã

Terena Campo Grande
Estrela do Ama-
nhã

- Semirregularizada
- Ocupação com o respaldo da Pre-
feitura
- Lotes recentemente entregues, ca-
sas precárias em construção
- Comunidade carece de água, ener-
gia e esgoto
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Estrela da Manhã: sem recadastra-
mento, 7 famílias sem recebimento 
de cestas (vide documento DOC 53).

Urbana
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SITUAÇÕES 
RURAIS

I – TERRA 
INDÍGENA

II – ETNIA III – MUNICÍPIO IV – ALDEIAS V – STATUS
VI – LOCALI-

ZAÇÃO

Água Funda   Terena Campo Grande
Água Funda

- Não regularizada
- Ocupação urbana sem respaldo da 
Prefeitura
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Água Funda: sem recadastramento, 
30 famílias sem recebimento de ces-
tas (vide documento DOC 19).

Urbana

Jardim Iná-
polis

  Terena Campo Grande Jardim Inápolis

- Não regularizada
- Ocupação urbana sem respaldo da 
Prefeitura
(NÃO CONSEGUIMOS CONTATO)

Urbana

Paravá   Terena Campo Grande Paravá

- Não regularizada
- Ocupação urbana sem respaldo da 
Prefeitura
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
-Paravá: sem recadastramento, 7 fa-
mílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 18).

Urbana

(Novo Dia)
Santa Mônica

  Terena Campo Grande
Jardim Santa Mô-
nica

- Não regularizada
- Ocupação urbana sem respaldo da 
Prefeitura
- Sem associação
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Novo Dia: sem recadastramento, 14 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 46).

Urbana

Darcy Ribeiro   Terena Campo Grande Darcy Ribeiro

- Regularizada
- Ocupação urbana com respaldo da 
Prefeitura
- Aldeia em formato de Vila
- Conta com estrutura de energia, 
água e esgoto
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Darcy Ribeiro: sem recadastramen-
to, 35 famílias sem recebimento de 
cestas (vide documento DOC 34).

Urbana

S e r r a v i l e 
(Nova Canaã)

  Terena Campo Grande Serravile

- Semirregularizada
- Ocupação com o respaldo da Pre-
feitura
- Lotes recentemente entregues, ca-
sas precárias em construção
- Comunidade carece de água, ener-
gia e esgoto
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Serravile: sem recadastramento, 2 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 32).

Urbana



177

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

QUANDO O CADERNO DE CAMPO É O WHATSAPP: O MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DA COVID-19 ENTRE COMUNIDADES INDÍGENAS DE MATO GROSSO DO SUL

SITUAÇÕES 
RURAIS

I – TERRA 
INDÍGENA

II – ETNIA III – MUNICÍPIO IV – ALDEIAS V – STATUS
VI – LOCALI-

ZAÇÃO

Vila Bordon   Terena Campo Grande Vila Bordon

- Não regularizada
- Ocupação urbana sem respaldo da 
Prefeitura
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Vila Bordon: sem recadastramento, 
4 famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 52).

Urbana

Indubrasil   Terena Campo Grande Indubrasil

- Não regularizada
- Ocupação urbana sem respaldo da 
Prefeitura
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Sem recadastramento, 39 famílias 
sem recebimento de cestas (vide doc-
umento DOC 33).

Urbana

Jardim No-
roeste

  Terena Campo Grande Jardim Noroeste

- Não regularizada
- Ocupação urbana sem respaldo da 
Prefeitura
(NÃO CONSEGUIMOS CONTATO)

Urbana

Água Bonita   Terena Campo Grande Água Bonita

- Semirregularizada
- Ocupação urbana com respaldo da 
Prefeitura
- Com associação indígena (CNPJ: 
07.370.003/0001.66)
- Algumas famílias estão prestes a re-
ceber casas populares.
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Água Bonita: nunca foi cadastrada, 
219 famílias sem recebimento de 
cestas (vide documentos DOC 48A e 
48B).

Urbana

Vila Romana   Terena Campo Grande Vila Romana

- Não regularizada
- Ocupação urbana sem respaldo da 
Prefeitura
(NÃO CONSEGUIMOS CONTATO)

Urbana

C o m u n i -
dade Urbana 
Caiobá II

Terena Campo Grande ______

- Vila urbana
- Sem assistência de órgãos indigeni-
stas
- Associação indígena
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Caiobá: nunca foi cadastrada, 43 
famílias sem recebimento de cestas 
(vide documento DOC 27).

Urbana
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SITUAÇÕES 
RURAIS

I – TERRA 
INDÍGENA

II – ETNIA III – MUNICÍPIO IV – ALDEIAS V – STATUS
VI – LOCALI-

ZAÇÃO

Nova Aqui-
dauana

Terena Aquidauana ______

- Vila urbana
- Sem assistência de órgãos indigeni-
stas
- Não é associação
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Nova Aquidauana: nunca foi cadas-
trada, 31 famílias sem recebimento de 
cestas (vide documento DOC 31).

Urbana

A s s o c i a ç ã o 
dos Indígenas 
Urbanizados

Terena Nioaque ______

- Vila urbana
- Sem assistência de órgãos indigeni-
stas
- Associação indígena
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Associação: nunca foi cadastrada, 
138 famílias sem recebimento de ces-
tas (vide documento da comunidade) 
(vide documento DOC 30).

Urbana

K a d i w e u 
U r b a n o 
– Família 
Matchua

Kadiweu Bodoquena ________

- Famílias dispersas no centro urbano 
da cidade de Bodoquena
- Originários da Aldeia Alves de Barros 
(Porto Murtinho)
- Mudança oriunda de conflitos in-
ternos
- Moram em casas alugadas
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Kadiweu Urbano – Família Matchua: 
sem recadastramento, 30 famílias 
sem recebimento de cestas (vide doc-
umento DOC 50).

Urbana

A s s o c i a ç ã o 
dos Índios 
Kadiweu em 
Campo Gran-
de

Kadiweu Campo Grande _________

- Sem informações
SITUAÇÃO ALIMENTAR:
- Associação Kadiweu Urbano: sem 
recadastramento, 22 famílias sem re-
cebimento de cestas (vide documen-
to DOC 54).

TOTAL DE 
F A M Í L I A S 
NÃO CADAS-
TRADAS

1.840
(aproximadamente 7.600 pessoas)

Sucintamente, “quem tem fome tem pressa!”. Os órgãos que, por força de decisão 
judicial, deveriam ter realizado e concluído o recadastramento e o cadastramento 
das famílias indígenas para o recebimento das cestas não o fizeram. A ação que, num 
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momento, era de natureza assistencial e complementar à segurança alimentar, agora, 
com o advento da pandemia da Covid-19, passa a ser de ordem emergencial, sem a 
qual, deixará um grande número de famílias em estado de elevada vulnerabilidade. O 
isolamento social a todos impõe limites e sacrifícios; no entanto, algumas comunida-
des sofrerão maiores impactos, estarão mais fragilizadas e submetidas a condições de 
exposição a riscos.

As tentativas de realização de cadastramento e recadastramento por “autodefini-
ção” atendem a uma situação emergencial, enquanto perdurarem o isolamento social, 
os efeitos epidemiológicos da pandemia e da crise econômica que se prenuncia. De 
modo algum, o levantamento presente substitui aquilo que a Sedhast, com o auxílio 
da Funai, deveria ter cumprido. Tão logo a situação volte à normalidade, é imprescindí-
vel que seja cumprida a decisão judicial e sejam concluídos os apanhados.

Não se pode olvidar que, enquanto perdurar a crise, um número de famílias maior 
do que ordinariamente seriam registradas estará carente de um suporte para a garan-
tia da segurança alimentar, o que inclui as áreas urbanas, inclusive. Desta vez, entre-
tanto, não cabe esperar indefinidamente, pois “quem tem fome tem pressa”. Afinal, o 
levantamento revelou 1.840 famílias sem cadastramento, o que equivale a aproxima-
damente 7.600 pessoas.

***

No que concerne à entrega de cestas às pessoas já cadastradas, havendo preocupa-
ção com a contaminação, por ocasião da distribuição que já acontece, ocorreu diálogo 
entre os procuradores da República e o Setor Pericial, o que resultou na expedição do 
Ofício nº 115/2020 – MPF/PRMS/5º Ofício, assinado conjuntamente pelos procuradores 
da República Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira e Marco Antonio Delfino de 
Almeida, remetido ao órgão responsável pela remessa das cestas às comunidades. Ipis 
litteris:

O Ministério Público Federal entende como fundamental [...] a adoção ainda das 
seguintes providências, sem prejuízo de eventuais outras que julgarem cabíveis, 
com o mesmo objetivo mencionado:

a) entrega das cestas alimentares, pela equipe da Sedhast/MS responsável, a um 
dos representantes de cada família indígena (e não aos Caciques), de acordo com 
os cadastros de que dispõe o órgão, e, a fim de evitar o contato entre as pessoas, 
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mantendo uma distância segura entre elas, gravação audiovisual do momento 
da retirada das cestas pelas famílias com a confirmação do nome, do número de 
documento identificador, da data de nascimento, dos nomes dos genitores e/ou 
de outras informações constantes dos cadastros que julgarem pertinentes, bem 
assim o respectivo registro em ata da gravação audiovisual da entrega realizada;

b) sempre que possível o acompanhamento da equipe da Sedhast/MS por um 
profissional com conhecimento em saúde, no momento da entrega das cestas, a 
fim de lhes fornecer instruções e prestar esclarecimentos sobre as medidas que 
deverão ser tomadas pelas comunidades, com a finalidade de preventiva e de 
evitar aglomerações, impedindo, por consequência, o contágio pelo novo coro-
navírus (Sars-Cov-2);

c) utilização, pela equipe da Sedhast no momento da entrega das cestas às fa-
mílias indígenas, de equipamentos de proteção individual, com a finalidade em 
tela (a exemplo de máscaras e luvas descartáveis, álcool em gel 70% etc.);

d) tomada do devido cuidado quanto à higienização de todos os pacotes dos 
produtos que compõem as cestas e também no empacotamento delas, visando 
à não contaminação das embalagens pelo coronavírus (Sars-Cov- 2), assim como 
no acondicionamento, no transporte e na entrega das cestas; e, e) efetivação de 
contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Gros-
so do Sul (Sejusp) a fim de solicitar o deslocamento de equipe para realizar o or-
denamento das filas para a entrega das cestas de alimentos, de modo a cumprir 
com as orientações de saúde destinadas à prevenção de aglomerações.

B.4 RELATO DOS INDÍGENAS

Em 24 de abril, entramos em contato com uma liderança do Conselho das Mulheres 
Terena, residente na Aldeia Passarinho, Terra Indígena Pilad Rebuá, no município de 
Miranda. Eis a sua declaração.

Sobre a minha comunidade, a entrega da cesta básica, né? Então, foi assim: eles 
tomaram os devidos cuidados, primeiro fizeram uma reunião antes da entrega e 
todos de máscara. Todos distantes uns dos outros. E nós não assinamos o nome. 
Aí, só dava o ok para não pegar na caneta, em nada, só apresentava a identida-
de, nem colocava na mesa, aí, ela acompanhava a numeração. Aí dava o ok. Não 
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assinamos nenhum documento. Tomaram o devido cuidado. O cacique estava 
presente, o chefe de posto, do CTL também. Então, fomos bem orientados mes-
mo. Se o coronavírus durasse 3 meses, se nós sobreviveríamos aqui. Eu vou fazer 
o meu relato. [...] E sobre alimentação, aqui não tem espaço para plantar. Então 
nós estamos bem e moramos perto da cidade, né? Mas o espaço é pouco. […] No 
caso de crise, se a gente faz cooperação? Em cooperar, fazendo o coletivo, sim. 
Faz isto, sim, empresta um para o outro, para a vizinhança. Quem está precisan-
do de ajuda aqui é bem carente nesta parte de humanização. Se pedir uma ajuda 
no grupo da aldeia, todo mundo ajuda. Mas, estamos bem precarizado, nessa 
situação que é a água [...].

Acrescentou:

Então, aí, fizeram novos cadastros […] no dia da [entrega] da cesta básica. Foi dia 
8, agora, desse mês [abril] e esses novos cadastros a cesta básica já veio só que, 
aí, está lá na Funai, lá em Campo Grande, sem poder vir, porque não pode vir 
porque não tem condução, não está podendo vir para a aldeia. Aí, a gente está 
buscando as informações com o cacique, mas tá lá ainda a cesta básica. Porque 
o meu pai é liderança, então, ele está ciente de que tá lá ainda que esses novos 
cadastros que fizeram não veio ainda. Já ganharam a cesta básica, só que não 
veio. E, também, a única fonte de renda que dá mais visibilidade aqui na comu-
nidade é a maçã.5 Na verdade, os que foram estão correndo risco lá. Então, já foi, 
desde janeiro, já estava indo, já veio, já voltaram de novo. Não tem outra fonte 
de renda aqui em Miranda, a não ser educação. Prefeitura, lá, trabalho, serviços 
gerais, mas agora, ninguém está contratando ninguém […] está tudo precariza-
do realmente”.

Em 24 de abril, em troca de mensagens com a liderança Atikum, da comunidade 
residente na Aldeia Nioaque, esta fez as seguintes ponderações:

Sobre a cesta básica, está tudo certo, graças a Deus. No mês passado, todo mun-
do recebeu. E como eu te falei, as pessoas que não receberam, mas é porque 
ainda não tinham concluído o cadastro, mas os cadastros já estão todos prontos. 
Com certeza, a partir deste mês que vem, já todo mundo vai receber as cestas. 
Sobre a segurança [na distribuição de cestas]. Teve segurança, sim. Tinha os poli-
ciais, certinho. Todos usando máscaras, distanciamento. Esta parte, aí, está tudo 

5   O estado de Mato Grosso do Sul não tem tradição de plantio de maçã. Na época da colheita, no entanto, caravanas de trabalhadores saem de suas 
comunidades por semanas a fio, quando são empregados por empreiteiros de mão de obra para trabalharem nas plantações nos estados da Região Sul.
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ok. Foi bem, todo mundo com muito cuidado. Teve segurança, sim. Durante os 
três meses [de uma eventual privação], a minha família, com certeza vão, com 
muita fé em Deus, a gente vai conseguir passar, sim. Porque vai ter, assim, essa 
ajuda, né, do bolsa família, que as mulheres já começaram a pegar, começaram 
a receber, o auxílio e tem também esta cesta básica para o mês, então a minha 
família vai conseguir, sim, passar. Vamos supor uma, caso se alguma família tiver 
precisando, a comunidade é muito unida. Nesse pensamento, aí, graças a Deus, 
a turma aqui são muito solidário. Então, tem, sim, se alguma família precisar, é 
só dar o grito que todo mundo, a comunidade junta e ligeiro ajuda àquela pes-
soa, graças a Deus. E, sobre a criação, também, está tudo ok. Os pastos é meio 
pouco, mas a gente também não tem muita, né? Poucas cabeças de gado, ga-
linha, comer um frango. E a gente tem, sim, o milho para dar para essas, esses 
bichinhos.

Ainda em 24 de abril, entrevistando a liderança da Terra Indígena Nioaque, na Al-
deia Cabeceira, no município de Nioaque, esta explicou que:

Com relação à segurança alimentar do Estado, nós recebemos [as cestas] no mês 
de abril. Agora, está programado para entregar para nós no dia 5 de maio. Com 
relação ao distanciamento, ao uso de equipamento, tudo isso foi cumprido cer-
tinho. Ele foi cumprido bem conforme a recomendação da vigilância sanitária. A 
gente recomendou certo a comunidade e não houve agrupamento de pessoas. 
Com relação à geração de renda por conta da comunidade. Então, nós da comu-
nidade, sempre nós dependemos do apoio de projetos públicos, Funai, Prefeitu-
ra e, até mesmo, o Governo do Estado. A comunidade sempre dependeu, desses 
repasses de assistência por parte do Governo. Então, nesse momento, antes do 
coronavírus, a situação já não era boa, né? Mas agora, com relação ao coronaví-
rus, a situação ficou muito mais complicada, né? Sobre o compartilhamento da 
comunidade, sempre na comunidade, houve. Essas trocas de ajuda. Por exem-
plo, a pessoa tem um milho, às vezes, o vizinho não tem. Na época do milho, o 
vizinho que não tem sempre pega com aquele que tem. Mas, isso nunca foi o 
suficiente para ajudar, mas sempre houve esse compartilhamento.

No que se refere à produção interna de alimentos, falou:

Essas coisas a gente tem trabalhado sempre, a criação de galinha, criação de 
vaca. Agora, é pouco que tem, né? Mas, sempre, alguém sempre cria. Um por-
quinho para a despesa e tal, né? Galinha, o pato, essas coisas é comum, tem. 
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Vaca, alguém tem uma leiterinha. Temos o projetinho do mel de abelha. São 
essas as nossas atividades de produção que são para a sustentabilidade nossa 
e da família, aquele que não tem um trabalho em fazenda, que não trabalha 
em usina, né, e que não é assalariado, então, se mantém com essa produção da 
terra. É pouco, que não dá assim para vender, porque aqui, o nosso território ele 
já é pouco, né, e ela já está uma terra muito desgastada, uma terra em que nunca 
foi feito um projeto de recuperação com calcário, adubo, essas coisas, então, a 
terra vai diminuindo a capacidade de produção. E a nossa terra se encontra nes-
sa situação hoje. Por exemplo, uma terra que produzia 40 sacos de milho lá por 
volta de [19]85, hoje, ela não produz mais de 10 por hectare. Então, ela está bem 
desgastada e ela não dá o retorno de produção, conforme a gente espera. Porque 
um hectare de terra bem produtivo ele dá uma renda que dá para a gente se sus-
tentar, por exemplo, o feijão, a mandioca, o milho. E hoje, grande parte da nossa 
terra ela não produz nem o feijão, nem o arroz e nem o milho. Mais é a mandio-
ca, mas, também, bem pouco, né?  Mas é por conta do enfraquecimento dela. 

Em 25 de abril, o cacique da Aldeia Bananal, no município de Aquidauana, Terra 
Indígena Taunay Ipegue respondeu nos seguintes termos:

A minha comunidade, aqueles que são cadastrados receberam [as cestas] nor-
malmente em abril, no início do mês de abril. As famílias cadastradas recebe-
ram, sim. Porém, existem algumas famílias que ainda não têm cadastro. E de-
pende muito quando tem sobra, aí, quando não tem, não tem realmente cestas 
para estas famílias. Sim, houve todo o cuidado, a equipe por toda a distribuição 
[de cestas], com máscaras, álcool em gel na mesa de cada um e a distância entre 
as pessoas era, os indígenas, os parentes aqui foi de dois metros, cada pessoa. 
Fizemos fila só que dois metros cada pessoa. E eu utilizei uma caixa de som com 
microfone para estar falando com a comunidade para não se aglomerar e as 
pessoas que foram pegando as cestas, a gente falava no microfone e pedia para 
que eles se retirassem, retirassem as suas cestas e já fossem para casa. Eu não 
consigo imaginar a minha comunidade por mais de três meses nessa, nesse iso-
lamento. É complicado, uma vez que cada um tem a sua rocinha de subsistência, 
realmente, a plantação de mandioca, enfim, a plantação de maxixe, essas coisas, 
e por exemplo a criação de galinha, vaquinha é muito pouco, então, acredito que 
seria muiiito complicado, pois muitos ainda dependem do trabalho extracomu-
nidade, contratos, diárias, contratos e outros serviços fora da aldeia também. 
Então, acredito que seria muito complicado. Poderia, como já está acontecendo. 
Algumas famílias que nós temos ajudado em contribuição entre nós mesmos, 



184

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

aqui. Doando algum gênero alimentício, por exemplo, arroz e outras coisas 
mais. Sim, as famílias se ajudam, existe, sim, esta prática, é cotidiano, mesmo 
fora de crise, quando há alguma família com dificuldade, por exemplo, o caso 
que aconteceu de uma dona, aqui, uma senhora que teve a casa queimada. A 
liderança, principalmente, foi lá fez, mutirão e reconstruiu a casa. Na questão de 
alimentos, para nós, é sagrado. Não pode faltar alimento para ninguém e quan-
do tem alguém passando por alguma dificuldade as famílias se ajudam, faz esse 
trabalho de doação, ou até mesmo troca, ainda, de alimentos, isso é muito forte 
dentro da comunidade.

Na mesma data, ao aplicar o breve questionário, o vice-cacique da Aldeia São João, 
da Reserva Indígena Kadiweu, no município de Porto Murtinho declarou que:

Este mês de abril a gente recebeu, sim, a cesta básica do Governo. Se o pessoal 
respeitaram as distâncias, usaram luvas, máscaras, essas coisas? Não! Eu obser-
vei e, não. Teve um acompanhamento da Polícia Militar juntamente ao cami-
nhão da cesta básica que veio destinada aqui a São João, mas os policiais não 
informaram o pessoal das distâncias, que deveria permanecer dois metros cada 
um, na fila. Que tinha que lavar a mão com álcool em gel, que tinha de usar más-
cara e luva. Não teve esta higienização. [Com relação à autossubsistência] Algu-
mas famílias conseguiriam manter, sim [por três meses de crise], outras não. Até 
porque nem todas têm seu rebanho, tem a sua lavoura. E algumas pessoas que a 
gente está, tem aqui na aldeia, pessoas que chegaram [mais recentemente] aqui 
na aldeia e tal, e, aí, com esta crise, aí, teve que dar os seus “pulos”, né, e correr 
atrás das coisas, que não estão fáceis, estão todas difíceis. E eu diria que, não. 
Nem todo mundo teria condições de se manter automaticamente. A gente seria 
dependente, sabe? Dependente de recursos. E, por fim, se a gente costuma aju-
dar as pessoas, trocar alimentos, essas coisas? A gente tem este hábito sim, de 
ajudar as pessoas que procuram, né? Trocar alimento, tipo alimento da roça, e, 
assim, dar a mão para outras pessoas. Mas, infelizmente, com essa crise, só com 
os alimentos da roça que a gente tem não seria o suficiente para permanecer ao 
longo dessa crise, se durar esses três meses.
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C) ABASTECIMENTO DE ÁGUA

“Águas que banham aldeias e matam a sede da população”
(Guilherme Arantes, “Planeta Água”, álbum “Amanhã”, 1981)

As águas de que fala Guilherme Arantes, na epígrafe acima, retratam uma situação 
idealizada e romantizada e não representam as terras indígenas de Mato Grosso do 
Sul, intensamente contaminadas pelo agronegócio, presente no entorno das aldeias, 
seja pelos dejetos de animais de cria nos rios e cursos d’água, seja pelos agrotóxicos, 
seja pela supressão vegetal que afeta a qualidade da água, os nascedouros e minas.

Nos mais de 100 anos de experiência colonial, apertados em pequenas áreas, sem 
zona de proteção para os cursos aquíferos, as populações indígenas dependem das po-
líticas públicas para a instalação de sistemas de poços artesianos com reservatórios, 
unidades de cloração, canalização e, em casos limites e emergenciais, a distribuição 
em carros-pipa.

Cumpre destacar as extremas oscilações pluviométricas – agravadas em tempo de 
aquecimento global. O regime de chuva no estado, sobretudo na região etnografada, 
varia da estação chuvosa, de grande intensidade, quando há o regime de cheias, para 
a época de estiagem (junho a setembro) – crítica do ponto de vista do abastecimento 
– quando se passam até 3-4 meses consecutivos sem chuva, proliferam os incêndios 
florestais, e córregos, rios, minas e poços caipiras chegam a secar completamente.

A questão do abastecimento de água nas terras indígenas pelo setor público, con-
tudo, como já argumentado anteriormente, está, em grande medida, ligada a já am-
plamente discutidas dicotomias “aldeados” x “desaldeados”, “regularizado” x “não regu-
larizado”, o que, no jargão utilizado pela Sesai implica reconhecer se a terra está ou não 
sob “litígio”. Trata-se de uma discussão antiga, anterior à Sesai, quando a Funasa, há 
cerca de 15 anos, iniciou a implementação de redes sanitárias e de abastecimento nas 
aldeias do estado de Mato Grosso do Sul.

A experiência da água em casas em que há a distribuição, é, então, relativamen-
te nova. Portanto, apenas os indígenas nascidos a partir desta geração mais recente 
se acostumaram a desfrutar da água corrente em torneiras, de instalações sanitárias 
com descarga etc. A experiência anterior era caracterizada pela busca em rios, riachos, 
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córregos e minas, de onde tinham que transportá-la, ou consistia na perfuração de “ca-
cimbas” ou “poços caipiras”; em todos os casos, tinha-se água não tratada e racionada.

A falta de fornecimento de água trata-se de um problema recorrente, motivo pelo 
qual não é incomum às PRMS receber “cartinhas” e mensagens reclamando da falta 
de saneamento. No que se refere à falta de abastecimento, há três categorias de situa-
ções. A primeira situação consiste em problemas técnicos – equipamentos danificados, 
bombas sem manutenção, sinistros envolvendo raios – que fazem o sistema parar de 
funcionar, ocasionando o desabastecimento total ou parcial.

Nesse sentido, em 25 de abril, o cacique Terena da Aldeia Bananal, em Aquidauana, 
exemplificou:

Aqui na Aldeia Bananal tem poços artesianos, né, que abastece a comunidade, 
porém, nós, hoje, completa um mês que está sem água em um setor da Aldeia 
Bananal. Já havia informado à Sesai, informei já aos órgãos competentes, por 
exemplo, a Sesai e a própria Prefeitura de Aquidauana, uma vez que, acredito 
que este poço que está com problema, aqui, na Aldeia Bananal, seja uma par-
ceria entre a Sesai e a Prefeitura. O que ocorre, ali na caixa d´água é que por 12 
anos, nunca deu problema. Agora, enferrujou a base dela e, se ligar a bomba 
ali, a caixa enche, mas vaza tudo na base da caixa. Então, esperamos que, tão 
logo possa ser resolvido este problema, uma vez que este setor está passando 
por uma série de dificuldades por conta de falta de água.

Em 26 de abril, em contato com o agente de saneamento indígena da Bananal, tive 
ciência de uma situação relativa ao tratamento de água que, a julgar pela minha expe-
riência profissional, posso asseverar que se trata de informação a ser generalizada para 
todas as aldeias da área de atuação da PRMS:

Sobre o tratamento de cloro, temos, sim, aqui, somente os materiais utilizados 
para o tratamento com caixas de cloro e a bombinha para mandar o cloro na 
rede. Porém, não está funcionando. Ou seja, não temos tratamento de água aqui 
em nossa comunidade Bananal. Também, não temos a desinfecção da caixa de 
água. E nós temos aqui duas caixas. Uma de 50 mil litros, outra de 20 mil litros. E 
desde 2008, essas duas caixas não vêm sendo desinfectadas, limpado. Gostaría-
mos muito ter a desinfecção das caixas de água e tratamento de cloro, evitando, 
assim, possíveis doenças relacionadas à água.
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Em 25 de abril, um servidor da Funai informou sobre as aldeias da Terra Indígena 
Nioaque (onde habitam indígenas das etnias Terena e Kinikinau), no município de 
mesmo nome.

Com referência à situação nossa, aqui, da água, ela tem problemas em três pon-
tos, né? Aqui da Terra Indígena Nioaque. Por exemplo, nós temos ali na Aldeia 
Cabeceira uma situação que a água, ou seja, a bomba não é suficientemente 
para mandar a água até na Aldeia Cabeceira, né? Eu creio que seja o sistema, que 
foi mal onde perfuraram o poço artesiano, com certeza ficou num ponto baixo e 
não consegue alcançar a Aldeia Cabeceira. A [Aldeia] Água Branca já é diferen-
te. A Água Branca tem água jorrando pra fora porque sobe água além de subir 
lá na caixa. A Água Branca está tranquila. Agora, a [Aldeia] Taboquinha tem o 
mesmo problema da Cabeceira. Ela também tem os moradores que moram para 
a banda de cima da Aldeia, aonde a água custa muito chegar. Isto tem judiado 
muito o pessoal nosso, desta parte mais alta, né? E na Aldeia Brejão, também, 
tem os poços artesianos, tudo certinho, são duas caixas, mudaram de posição a 
caixa, mas ainda continua com o mesmo problema: continua faltando água nas 
aldeias alta, nas partes mais altas, né? Então, praticamente são problemas técni-
cos e fica insuficiente para estar atendendo à nossa população e, a cada dia que 
passa, um, ou dois ou três, e a família vai aumentando e a coisa vai se esticando. 
[…] e a bomba tem queimado ultimamente na Aldeia Taboquinha, tem queima-
do constantemente, essa bomba. Chegou uma vez da comunidade fazer uma 
“vaquinha” para comprar uma bomba para colocar aqui na Aldeia Taboquinha, 
mas, as demais a Sesai tem atendido, mas é aquele negócio, troca seis por meia 
dúzia, vem trocar, vem fazer manutenção mas acaba trocando seis por meia dú-
zia e o problema resolve hoje e amanhã causa problema novamente.

Em 25 de abril, mediante solicitação, o CTL de Miranda (onde habitam indígenas 
das etnias Terena e Kinikinau) informou sobre a situação de água nas terras indígenas 
sob sua coordenação:

Essa situação de águas, aqui na região de Miranda, isso afeta todas as 8, 9 aldeias 
aqui, incluindo a Mãe Terra [ocupação]. Tem um problema muito grande em re-
lação a isso, o abastecimento de água. Passarinho e Moreira sofre muito, porque, 
ali, a água que abastece as duas aldeias. A passarinho empresta a bomba, a água 
para abastecer Moreira. Fora a retomada que tem aí, né? Então, o problema é 
muito grande, entendeu? A questão na Moreira e Passarinho. E quem está abas-
tecendo agora é um carro-pipa, entendeu? Caminhão-pipa que vai lá e abastece 
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a comunidade. E, ali, também, na Mãe Terra, também, está tendo este problema 
[abastecimento com carro-pipa]. Lalima, quando estraga a bomba, essas coisas, 
demora para arrumar, entendeu? Então, todas essas aldeias têm esse problema 
de água, abastecimento de água. Tem outra, na [ocupação] N. Sª de Fátima, que 
é uma terra que fica ali perto da entrada de Taunay Ipegue, que também tem 10 
famílias que moram ali. E ali não tem abastecimento de água. Não tem abaste-
cimento de água. Eles estão tirando a água deles no córrego para tomar. Então, 
é um problema muito grave.

Em 26 de abril, o CTL de Aquidauana6 comunicou sobre a já relatada situação da 
Aldeia Bananal. Tendo entrado em contato com a liderança da Aldeia Limão Verde, em 
Aquidauana, esta relatou:

O que está ocorrendo é que, de certo, a [força da] gravidade, em relação à casa 
e a caixa que abastece a comunidade, muitas famílias, em determinados mo-
mentos, ficam sem água, ou em certos dias, ficam sem água. Quer dizer, precisa 
ampliar a rede, né? E precisa, se for o caso, perfurar um novo poço para que pos-
sa contemplar todas as famílias. O que eles me dizem é o seguinte: que muitas 
famílias, agora de uns anos para cá, estão se casando, construindo novas casas e 
essas novas casas não têm a rede ainda. Eles já procuraram a Sesai. Então, pre-
cisa, na verdade acompanhar, né? Isso nas aldeias de Buritizinho, na Aldeia de 
Limão Verde e na Aldeia de Córrego Seco, quer dizer, na Terra Indígena Limão 
Verde.

No tocante à Aldeia Urbana Tico Lipu, no município de Aquidauana, onde um con-
junto de famílias construiu casas em alvenaria ocupando, há cerca de 10 anos, um lote, 
nas franjas periféricas da cidade, relatou o cacique, em 26 de abril:

O abastecimento de água da nossa comunidade acontece da seguinte maneira. 
Nós temos um relógio apenas para abastecer as 68 famílias existentes em nossa 
comunidade. A distribuição ocorre da seguinte maneira. Compramos 250 me-
tros de mangueira preta 3x4 (sic) aonde fizemos a distribuição cavucando uma 
valeta, assim, para enterrar esta mangueira no chão e puxar nas ruas, que são 
duas ruas. Para cada casa, ela é distribuída. Cada um comprou um resto da man-

6   Por mensagem de texto, o CTL de Aquidauana comunicou: “A Sesai tem um levantamento aproximado ainda a ser atualizado de cerca de 8.500 pessoas. 
Pelo que tenho acompanhado, considerando que tenho na jurisdição da Coordenação Técnica de Aquidauana e Anastácio, doze Aldeias, dez na zona rural e 
duas na zona urbana e mais dezenas de famílias indígenas na cidade de Aquidauana e Anastácio, creio que seja em torno de dez mil indígenas. Incluindo 
ainda as 13 retomadas que são ocupadas por dezenas de famílias indígenas”. (grifo nosso)
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gueira para puxar diretamente uma torneira para cada residência. Só que não dá 
conta, né? É um relógio para esta quantidade de famílias. Aonde falta muito esta 
água. Ou seja, é somente durante a noite que nós temos essa água. E, para a gen-
te manter abastecido, nós temos um, cada um comprou um tambor de água, um 
galão, assim, para armazenar a água em suas residências. É assim que estamos 
sobrevivendo até hoje com esta enorme falta de água.

Em 9 de abril, recebemos mensagem de texto, acompanhada de fotos, de uma li-
derança da Aldeia Córrego do Ouro, na Reserva Indígena Kadiweu, que informou o se-
guinte:

[G]ostaria de ver cm o senhor tbm é sobre a água da aldeia pq já tomos 8 meses 
sem água lá pq o gerador estragou a Sesai levou esse gerador e até então não 
tem gerador p funcionar a bomba d’água do poço, a Sesai alega que não tem ver-
ba p arrumar ou comprar outro gerador e assim seguimos sem água na aldeia tá 
vamos usando água do córrego mais agora o córrego secou aí as famílias saíram 
da aldeia pq não tem como ficar sem água [...] as aulas ainda não teve esse ano 
por causa da falta de água, aí queria ver se o senhor poderia nos ajudar cm essa 
questão.

Nas fotos remetidas por aquela liderança, é possível verificar dois poços caipiras, 
sem os devidos cuidados técnicos de perfuração, com os quais moradores, com vasilha-
mes diversos, buscam a água e a transportam até as suas casas.

A segunda situação se refere às áreas de “litígio”, em que a Sesai se nega a fornecer o 
sistema de abastecimento, visto que nessa categoria não se poderiam construir “obras 
permanentes”. Nesse caso, verifica-se, num plano argumentativo, para o prejuízo das 
comunidades, que o direito à propriedade se sobrepõe ao direito à água. Faz-se ne-
cessário salientar que o acesso à água potável  e ao saneamento básico é um  direito 
humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade e re-
conhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como “condição para o gozo 
pleno da vida e dos demais direitos humanos” (Resolução 64/A/RES/64/292, de 28 de 
julho de 2010).

Nas comunidades e/ou localidades desassistidas, a solução doméstica é a perfura-
ção de poços “caipiras”, que costumam ser precários. O poço “caipira” é aquele perfura-
do manualmente, com diâmetro em torno de um metro e profundidade variável (até 
encontrar água). São poços que visam à captação de água do lençol freático, uma vez que 
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a camada impermeável não é perfurada. A escolha da localização do poço é de gran-
de importância. Apesar de ser necessário adotar medidas visando à proteção física do 
poço, a sua localização também deve ser muito bem planejada. O que nem sempre 
ocorre, seja por falta de conhecimento técnico e/ou de espaço adequado.

É fundamentalmente importante construir o poço o mais afastado possível das pro-
váveis fontes de contaminação. Isso aliado à proteção física do poço, confere a obten-
ção de água de boa qualidade. Esses poços precisam de proteção adequada para evitar 
que sejam contaminados por escoamento superficial. Deve-se manter uma distância 
considerável para escolha do local de perfuração, e ainda é necessário revesti-lo inter-
namente; construir, ao seu redor uma proteção, chamada de selo sanitário; construir 
uma parede circular ao redor do poço, acima da superfície do solo; e cobri-lo com uma 
tampa (metálica, de madeira, de plástico ou de concreto).7 Cumpre destacar que esses 
poços, em caso da inobservância dos devidos cuidados, sem a adição de agentes quí-
micos de purificação, são potenciais causadores de doenças e parasitas, a exemplo de 
hepatite tipo A, diarreia, amebíase e ascaridíase.

A PRMS tem, ao longo dos anos, nem sempre com sucesso imediato, ajuizado ações 
visando à perfuração de poços artesianos e à implementação de rede de saneamento 
nas comunidades desprovidas. O excerto da Certidão da lavra do perito subscritor, da-
tada de 19 de abril último, dá conta de uma decisão em 2ª Instância, determinando a 
realização do serviço, para o benefício da comunidade.

CERTIFICO que, data de hoje, 19 de abril de 2020, recebi ligação telefônica da 
liderança indígena Lindomar Terena, da aldeia Ka´iKoe, na região do Agachi, no 
Município de Miranda-MS, informando que a sua aldeia persiste sendo abaste-
cida com água, através de carros-pipas da Prefeitura Municipal, que os socorrem 
uma vez por semana com um fornecimento regular, muito embora, nem sempre 
suficiente para o atendimento das necessidades da comunidade.

CERTIFICO, igualmente, que fui comunicado que, na semana passada Lindomar 
Terena foi informado, pela Funai, de recente decisão da Justiça Federal deter-
minando a perfuração de poço artesiano em sua comunidade, a fim de suprir 
aquela população.

7   Com algumas adaptações, este parágrafo foi baseado no texto Poço caipira – método mais usado no meio rural para a captação de água, disponível em: https://
www.cpt.com.br/cursos-meioambiente/artigos/poco-caipira-metodo-mais-usado-no-meio-rural-para-o-tratamento-de-agua. Acesso em: 25 de abril de 
2020.
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CERTIFICO que, na oportunidade, solicitei-lhe o envio de comunicado por escri-
to, que segue abaixo colacionado.

CERTIFICO, também, que, junto com o documento, seguiram fotos dos reserva-
tórios de água vazios. (vide documento PGR-00148726/2020)

Nas questões de litígio, enquanto uma solução definitiva para o abastecimento não 
é encontrada, a PRMS tem, mediante solicitação, requisição ou recomendação, feito 
com que prefeituras promovam o abastecimento emergencial, por meio de carros-pi-
pas, que trazem a água, armazenando-a em reservatórios localizados em pontos fixos, 
nas comunidades, de onde os residentes, munidos de vasilhames, vão se prover.

A fala da liderança das mulheres da Aldeia Passarinho, na Terra Indígena Pilad Re-
buá, chega a ser contundente.

Aqui a gente pede socorro. Sabe por quê? Já que se fala em coronavírus é um 
vírus, eu tenho consciência disso. Toda a minha comunidade tem. Mas o que é 
prioridade para higiene? O que é que nos mantêm vivos? Não é a água? Aqui 
quem traz água para a gente é o [carro] pipa de Miranda. O prefeito uma vez, 
duas vezes na semana ele traz água para a gente. Então, já denunciei em Con-
selho, já fui para Brasília denunciar, eu como representante das mulheres. Já 
denunciei que aqui na minha comunidade não tem água potável! Como que a 
gente vai prevenir um vírus desse? Sem o essencial para a vida, o mais importan-
te, que é a água? (vide documento PGR-00155841/2020)

D) ATENDIMENTO DE SAÚDE PELA SESAI

A Coordenação da Sesai em Mato Grosso do Sul não é uma indicação técnica; a Saú-
de Indígena, nesse sentido, tem sido orientada politicamente, desde o tempo em que 
a Funasa respondia pelos atendimentos e serviços. A última troca de chefia ocorreu em 
outubro de 2019, quando um novo coordenador foi apontado pela deputada federal 
Rose Modesto (PSDB), ex-vice-governadora do atual governador Reinaldo Azambuja. 
Por ocasião da mudança, o site “Rádio Terena”8 publicou, em 10 de outubro de 2019, o 
seguinte:

8   Disponível em: http://radioterena.com.br/2019/10/10/coordenador-do-dsei-ms-e-exonerado-e-movimento-indigena-reage-a-nova-indicacao/. Acesso 
em: 27 abr. 2020.
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Coordenador do DSEI-MS é exonerado e movimento indígena reage a nova in-
dicação

O Diário Oficial da União desta terça-feira (08) trouxe na sua edição a exonera-
ção do coordenador do DSEI-MS (Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena 
de Mato Grosso do Sul), Fernando da Silva Souza e nomeando o historiador Eldo 
Elcidio Moro sob a Portaria nº 2.656, de 8 de outubro assinado pelo Ministro da 
Saúde Luiz Henrique Mandetta.
Fernando que é da etnia terena estava no cargo desde o mês de maio de 2018 
quando deixou a Funai de Dourados para assumir o órgão de saúde.
O novo coordenador indicado, Eldo, é historiador formado pela UCDB (Universi-
dade Católica Dom Bosco), tem especialização em Artes na Educação Escolar e 
Gestão do Trabalho Pedagógico. 
No mês passado, Eldo havia sido indicado para assumir o Iphan (Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional) em Mato Grosso do Sul, mas em menos 
de 24 horas a portaria foi cancelada.
Conforme informações apuradas pelo site Campo Grande News, por trás das 
negociações para troca de comando no Iphan em Mato Grosso do Sul estava a 
deputada federal Rose Modesto (PSDB).
A indicação do novo coordenador do DSEI-MS causou insatisfação ao movimen-
to indígena que em uma carta aberta disse que a indicação foi arbitrária e que 
Eldo não tem em seu currículo nenhuma formação na área de saúde ou experi-
ência com os povos indígenas.
A carta relata ainda que os direitos da população indígena citados na constitui-
ção de 1988 sejam respeitadas. Alegam ainda que a palavra do Excelentíssimo 
Sr. Presidente da República que afirmou que, havendo necessidade de troca de 
gestores isto deveria acontecer utilizando pessoas com perfil Técnico, e com 
experiência para ocupar o cargo, o que segundo a carta, não aconteceu neste 
momento.

Confira na íntegra
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Campo Grande, 09 de outubro de 2019

Ao Excelentíssimo senhor Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandeta

Considerando que a Publicação da Portaria nº 2.656 ocorrida no Diário Oficial da 
União em 09-10-2019 traz em sua redação a Nomeação de Eldo Elcidio Moro e 
exonera Fernando Da Silva Souza da Coordenação do DSEI MS.
Considerando que o Sr. Eldo não tem em seu currículo nenhuma formação na 
área de saúde ou experiência com os povos indígenas.
Considerando que este ato fere a Convenção 169 da OIT, incorporada pela legis-
lação brasileira por meio do Decreto nº 5051/04 e a Declaração dos Direitos dos 
Povos Indígenas da ONU também refletem o fim da tutela e afirmam que é de-
ver dos Estados Nacionais realizarem a consulta prévia, livre e informada, em 
caso de medidas legislativas ou administrativas que afetem os povos indígenas.
Considerando que este ato desrespeita as lideranças indígenas, e diante do ce-
nário que vive o país traz grande prejuízo a população do estado, que hoje so-
mam aproximadamente 80.000, (oitenta) mil indígenas.
Considerando que não existe nenhum ato que desabone a gestão do Sr. Fernando.
Considerando que o pleno do Condisi apoia de forma incondicional a gestão do 
atual coordenador.
Resolvemos.
1. Exigir que seja respeitado os direitos citados na Constituição de 1988.
2. Que não aceitamos retrocesso na saúde indígena.
3. Que se cumpra a palavra do Excelentíssimo Sr. Presidente da República que 

afirmou que, havendo necessidade de troca de gestores isto deveria aconte-
cer utilizando pessoas com perfil Técnico, e com experiência para ocupar o 
cargo, o que não acontece neste momento.

4. Assim Sr. Ministro, nos reportamos a vossa excelência acreditando que está 
acontecendo um mal-entendido, que pode ser corrigido tornando sem efei-
to a portaria em epígrafe, reordenando o caos que está se estabelecendo na 
saúde indígena em nosso Estado, do qual o Sr. faz parte.

5. Desde já agradecemos sua cooperação.

Movimento indígena do Estado do Mato Grosso do Sul.
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Embora o “controle social” seja exercido pelo Condisi/MS, o Conselho, composto por 
integrantes de oito etnias e por profissionais de saúde, cada vez mais, nos últimos anos, 
tem encontrado maior dificuldade de se mobilizar, haja vista a redução de recursos 
viabilizadores de reuniões.9 De toda sorte, é o Conselho que, nas plenárias das reuni-
ões, cobra do DSEI o atendimento universalizado (incluindo nas aldeias urbanas), a 
melhoria do sistema de abastecimento (nas áreas de “litígio”, inclusive), o incremento 
no transporte (serviço prestado por empresa terceirizada), a observância da legislação 
em vigor (em especial a Convenção 169/89 da OIT, no que tange às consultas às comu-
nidades).

Uma hipótese de pesquisa é que as referidas indicações políticas têm um efeito so-
bre o atendimento, uma vez que as diretrizes do DSEI/MS ficam atreladas aos interes-
ses regionais, de forte orientação econômica agropastoris. Sendo indicados ao sabor 
desses interesses, os coordenadores se tornam fiéis seguidores da “cartilha” da Sesai, 
tornando-se subservientes, por temor a perder o emprego (temporário e de vínculo 
frágil), mesmo que suas decisões administrativas contrariem as expectativas e neces-
sidades das comunidades. As trocas de coordenadores, portanto, acontecem quando 
o papel exercido pelo coordenador contraria as diretivas políticas e as orientações da 
Sesai nacional.

Uma das principais orientações da Sesai concerne ao não atendimento dos “de-
saldeados”, sob a alegação de que estes podem contar com o atendimento do SUS. Já 
argumentamos anteriormente, contudo, que nos postos de saúde, nos municípios de 
densas comunidades urbanas (Campo Grande, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Mi-
randa e Nioaque) não há nem atendimento específico, nem são mantidos registros 
que apontem para as estatísticas concernentes às comunidades indígenas, sendo, por-
tanto, nessas situações, impossível realizar um mapeamento epidemiológico com o 
recorte étnico.

Há três casos interessantes que ilustram a negação de atendimento de indíge-
nas nas zonas urbanas. No final da década de 1990, a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande reservou uma área para um loteamento com infraestrutura (saneamento, ele-
trificação, escola indígena, centro cultural) que passou a ser denominado de “Aldeia 
Urbana Marçal de Souza”, a qual o ex-governador se orgulhava de dizer ter construí-
do a “primeira aldeia urbana do Brasil”. O status de “Aldeia”, mesmo que reconhecido 

9   Com efeito, com a aprovação do regimento interno do Conselho, estavam previstas seis reuniões anuais. Porém, a Sesai tem insistido em manter os 
encontros em apenas três, o que tem gerado desconforto aos conselheiros. Alega-se, por um lado, a falta de recursos, no entanto o contexto político não 
deve ser descartado.



195

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

QUANDO O CADERNO DE CAMPO É O WHATSAPP: O MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DA COVID-19 ENTRE COMUNIDADES INDÍGENAS DE MATO GROSSO DO SUL

pelo Governo do Estado, em nada muda a visão da Saúde Indígena, que não promove 
a atenção básica. Ilustro este ponto, também, com as aldeias urbanas Tico Lipu, em 
Aquidauana, e Sol Nascente/Nova Tereré, em Sidrolândia.

A primeira, com 68 famílias (aproximadamente 20 pessoas) e a segunda com cerca 
de 100 famílias (aproximadamente 400 pessoas). Ambas as comunidades, com recur-
sos próprios, construíram um “postinho” para o atendimento. Apesar de a equipe de 
saúde da Sesai fazer atendimentos nas cercanias daquelas aldeias, esta passa ao largo, 
sem lhes prestar assistência. A Tico Lipu, com efeito, não foi visitada sequer para o for-
necimento de informações sobre os cuidados com a Covid-19.

Nas denominadas “retomadas” há duas situações a se considerar. Nas “ocupações” 
das etnias Terena e Kinikinau, a proximidade das áreas “reocupadas” permite aos indí-
genas, em caso de necessidade, dirigir-se até o posto de saúde da aldeia mais próxima 
e buscar atendimento. Mesmo assim, não havendo o atendimento in loco, as chances 
são de que certos procedimentos, a exemplo dos exames de pré-natal e acompanha-
mento a diabéticos e hipertensos (ambos grupos de risco) restem prejudicados, dada 
a inexistência, nessas regiões não regularizadas, de agentes de saúde indígena. A se-
gunda situação abarca as “retomadas” da etnia Kadiweu, entregues à própria sorte, em 
localidades distantes de postos de saúde, o que é agravado pela incomunicabilidade 
física, nas estações de alagamento (estamos tratando da região do Pantanal), e da 
inexistência de comunicação por via telefone e/ou Wi-Fi. Lá inexiste qualquer tipo de 
assistência de saúde.

Apesar de todo o exposto, é a Sesai – assim reconhecem pesquisadores, Funai, e 
este Setor de Perícia do MPF – quem possui a maior capilaridade nas aldeias, sendo 
uma das principais ligações entre as comunidades e fonte de informações diversas so-
bre esses povos (de natureza epidemiológica, estatística etc.). Isso se dá pela presença 
rotineira das equipes de saúde (composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfer-
magem e, em alguns casos, psicólogo), e a presença permanente de agentes de saúde 
indígena e agentes indígenas de saneamento, residentes nas aldeias.

Sendo o papel da Sesai realizar os atendimentos de baixa complexidade, é preci-
so destacar que são recorrentes as reclamações de falta de medicamentos essenciais. 
Soma-se a isso o fato de que, muitas vezes, são prescritos medicamentos fora da “lista-
gem” da Sesai. Tanto num caso como no outro, os índios queixam-se que precisam arcar 
do próprio bolso com a compra dos remédios, o que, às vezes, não é possível, ficando 
o paciente a depender da medicação. No que concerne à “alta complexidade”, a Sesai 
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realiza os encaminhamentos para a rede do SUS, fornecendo o deslocamento do pa-
ciente até o município, de onde assume a respectiva Secretaria de Saúde.

Em situações mais complexas, quando o município não consegue atender, o indí-
gena é encaminhado pela Prefeitura ao hospital de referência em alguma cidade-polo. 
As comunidades, no entanto, mostram-se insatisfeitas, em muitos casos, alegando que 
a Sesai faz o encaminhamento até o SUS, mas “larga” os índios à própria sorte, em hos-
pitais e postos de saúde sem que haja um acompanhamento do paciente pelo órgão, 
problema este agravado quando se trata de pessoas idosas. Essa deficiência no acom-
panhamento, em caso de contaminação pela Covid-19 poderá ser um complicador.

No que se refere à vacinação antigripal, por intermédio do Ofício nº 181/2020/CGP-
NI/DEIDT/SVS/MS, datado de 13 de abril, o Ministério da Saúde explica que

Em 2020, o Ministério da Saúde antecipou em três semanas a realização da 22ª 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza pelo momento em que o 
mundo enfrenta no combate à Covid-19, a fim de proteger de forma antecipada 
a população contra a influenza, além de minimizar o impacto sobre os serviços 
de saúde, auxiliando na exclusão de diagnósticos em virtude dessa nova doença. 
[...]

Considerando os diversos fatores citados, informa-se que está sendo antecipada 
a vacinação dos povos indígenas para segunda fase da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza, que irá se iniciar no dia 16 de abril (Quadro 1). Para 
a antecipação considerou-se o enfrentamento ao coronavírus e vulnerabilidade 
desses povos para adoecimento e complicações pela influenza. […]

No referido quadro, em que há informações sobre os “Grupos Prioritários”, os “Povos 
Indígenas” têm a data para iniciar a vacinação indicada em 16 de abril. Ao procurarmos 
lideranças, estas nos deram as seguintes informações:

 ʞ Aldeia Bananal, Terra Indígena Taunay Ipegue, em 5/5: “Teve somente pros ido-
sos e Hiperdia (hipertensos e diabéticos). População geral ainda não teve. Ido-
sos foi no dia 17 de abril e diabéticos e hipertensos foi quinta, dia 30. População 
geral talvez semana que vem. Resposta da nossa agente aqui da Aldeia”.
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 ʞ Aldeia Mãe Terra, ocupação, município de Miranda, em 5/5: “Tá tendo. Sim. Tá 
sendo feito nas casas”.

 ʞ Aldeia Passarinho, município de Miranda, em 5/5: “Olha, segundo pessoal do 
polo-base essa semana começa”.

 ʞ Aldeia Urbana Tico Lipu, município de Aquidauana, em 5/5: “Não foram vaci-
nados [todos] ainda somente os idosos que foram vacinados, mas estamos no 
aguardo. O agente de saúde e a equipe de saúde [do município] vieram até a al-
deia. Isso porque o agente comunitário é meu genro e brigou para que viessem 
aqui na aldeia”.

 ʞ Um Conselheiro do Condisi/MS, em 5/5: “Já tem acontecido [a vacinação] pelos 
polos-base de cada município e existe um cronograma pela saúde”.

D.1 RELATOS

Em 27 de abril, o cacique Terena da Aldeia Argola, da Terra Indígena Cachoeirinha, 
no município de Miranda, respondendo aos nossos questionamentos:

[Antes da pandemia] a equipe da Sesai compareceu uma vez por semana. Ago-
ra com o coronavírus, nenhum da equipe da Sesai compareceram, somente as 
equipes da Coordenação da Sesai sempre acompanhando aí, tá fornecendo lu-
vas, até mesmo equipamentos de guardas, na entrada, né? Para conscientizar 
a comunidade. Então, nas aldeias não estão entrando. Somente, ali no portão, 
né? Devido à aglomeração de pessoas, né? Quando começou aí, a questão do 
coronavírus, não teve este atendimento mais, né? Devido à aglomeração de pes-
soas e, mesmo assim, demoravam a atender, né, quando não tinha esta notícia 
ainda. Então, é dessa forma que eles atendiam. O atendimento aos diabéticos 
e hipertensos, não estava tendo, né? Não está tendo no momento porque que 
eles atendiam, assim, irregularmente aos hipertensos e diabéticos. Então, nessa 
parte, é péssimo, né? Sim, as equipes de saúde, tanto a Coordenação do Sesai e o 
Polo aqui de Miranda, eles têm esse cuidado, sim, de usar máscaras, luvas, EPIs 
para cuidar da saúde. Mas a questão de atendimento nas aldeias, no momento, 
não tem, né? É somente as pessoas que representam aí o Polo de Miranda, a 
Coordenação, eles vêm para fornecer álcool gel, luvas e máscaras para o atendi-
mento ali na entrada de nossa comunidade. A nossa aldeia que, no momento, 
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está suspenso a entrada de pessoas de fora. E as lideranças estão fazendo, aí, a 
guarda, né? Para conscientizar a nossa comunidade, conforme o Decreto Munici-
pal, até o dia 7 de maio. Então, até no momento, os agentes de saúde estão tudo 
parado. Bom, a questão de viatura da Sesai, [antes da crise da Covid-19] teve, as-
sim, alguns demora no atendimento, quando os usuários chamava, demorava 
bastante. Por falta de viatura, né? Falta de... demora de viaturas, né? Aqui, na ci-
dade de Miranda, é pouco a viatura da Sesai, né? Então, pela emergência, assim, 
muitas vezes, acaba demorando e as próprias famílias que precisavam desta via-
tura pra ser atendida acabava chamando um táxi ou, até mesmo, um carro parti-
cular para levar, no hospital. Então, a questão de atendimento de viaturas Sesai é 
essa dificuldade que nós temos, sim, de o atendimento rápido dos usuários que 
precisa dessa viatura. Até porque é só um, as viaturas nas aldeias, né? Atendendo 
à região de Miranda é só uma viatura só, aliás, atendendo a região de Cachoeiri-
nha, é só uma, e atendendo o Pilad Rebuá, também, tanto Passarinho, Moreira, 
só tem uma viatura também. Então, é difícil este atendimento para atender as 
demandas, né? A quantidade de demanda que os usuários temos aqui, né?

Sobre o não atendimento nas aldeias da região de Miranda, contudo, o CTL, em 27 
de abril, comunicou que “Segundo informação que obtive agora, vão iniciar o atendi-
mento quarta-feira, mas somente caso de urgência. Região de Miranda”. Na mesma 
data, a liderança da Aldeia Cabeceira, Terra Indígena Nioaque, informou que:

Com relação aos equipamentos, a máscara, luva, o álcool em gel, pelos profissio-
nais de saúde, eles estão mantendo esse higiene. Tá, então, em relação ao atendi-
mento [pela Sesai], nós tivemos alguns casos, assim, pontuado na comunidade, 
por exemplo que já levantamos como reclamação, com relação ao transporte, 
que houve alguns não atendimento por conta de combustível, que a viatura 
[estava] quebrada. Mas isso aí eles já deram uma resposta […] até aqui, melho-
rou, viu? Melhorou o atendimento, não teve mais falta de combustível, a viatura 
está em dias, com questão do transporte. Então, hoje eu estava visitando o posto 
de saúde […]. Então, como era antes do coronavírus? O atendimento da saúde 
para nós ela teve momento bastante difícil, em parte, você se lembra que nós 
protocolamos no Ministério Público o pedido da complementação das pessoas 
que trabalham com a saúde; enfermeira, por exemplo, que nós não tinha. Hoje, 
nós já temos uma enfermeira que foi apresentada e já está trabalhando aqui, 
né? Nós temos uma equipe de saúde, interna, da comunidade, composta pela 
agente de saúde, técnica de enfermagem, uma enfermeira e um uma doutora e 
também uma dentista e o Aisan, que faz parte da saúde.
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Em 27 de abril, a liderança Kinikinau da Aldeia São João, na Reserva Kadiweu, de-
clarou o seguinte:

Antes do coronavírus, a equipe da Sesai, que presta assistência médica aqui den-
tro da aldeia, eles adotaram uma assistência padrão. De eles estarem visitando 
a aldeia duas vezes por semana, que é na terça e na sexta-feira, com a equipe 
médica: doutor, dentista, esses profissionais aí. E, depois do coronavírus, eu 
conversei com a chefa da Sesai aqui do Polo de Bonito, ela tinha me falado que, 
conforme o decreto que eles teriam recebido, a equipe da Sesai não desceria na 
aldeia. Porque, principalmente, para evitar aglomeração e coisa e tal e só a via-
tura estaria disponibilizada só em questão de emergência. Aí, inclusive, eu fiz 
uma reclamação, relatei pelo WhatsApp mesmo. Dizendo a ela que a gente não 
poderia ficar sem a equipe médica dentro da aldeia, até porque, dentro da al-
deia, a gente tem pacientes idosos que necessitam de cuidados básicos diários, 
até mesmo a gente tem os agentes de saúde, que fazem o atendimento, são dois 
aqui na aldeia, um homem e uma mulher, só que, no caso, temos idosos que a 
cada dois dias necessitam de aplicamento de vacina (sic), de injeção, né? Só que 
os agentes de saúde não podem fazer essa aplicação, tem que ser um técnico de 
enfermagem. Aí eu fiz essa reclamação, porque nós temos um técnico aqui, na 
Aldeia São João, só que ele é lá de Nioaque, e com essa postura do coronavírus, 
aí, ele fica aqui uma semana, sim, e uma semana, não. Só que assim, depois do, 
com essa crise do coronavírus, a equipe vem uma vez por semana, agora. E com 
ela, vem o doutor e esses profissionais de saúde aí mesmo. Só que adotaram essa 
medida aí de uma vez por semana. Se eles vêm equipados com EPIs, máscaras, 
luvas, álcool gel? Ele vem. Só que assim, eu fiz uma reclamação, também, por-
que eu acho que eles deveria mandar para a gente a... esses EPIs para a nossa 
aldeia. Porque nós não temos esses EPIs no próprio postinho de saúde aqui da 
Aldeia São João, não tem esses EPIs. […] [Sobre o transporte], antes do corona 
tem uns problemas que sempre afeta mesmo,  por exemplo, a gente precisa da 
viatura, só que ela está em manutenção, tá em revisão, está quebrada. Até, por-
que a gente tem uma viatura só. Para atender à demanda da São João, Tomázia 
e a Barro Preto. Às vezes, a gente até entende, por ser uma viatura só, e ela está 
quebrada e possa estar em manutenção, revisão essas coisas e tal. Mas, quando 
a gente precisa, ela estando em condição de uso, ela vem, sim, a gente não tem 
essa dificuldade de não vir. E, agora, depois [com a Covid-19], também, a gente 
está até tranquilo, porque, quando tem emergência, e a viatura é solicitada, ela 
vem, sim, prestar socorro aqui para a nossa aldeia. Em relação a isso, até que está 
tranquilo. Mas, conforme eu falei, a demanda de uma viatura só para atender as 
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comunidades aqui, a gente entende que uma viatura só não vai conseguir man-
ter todos os dias, até porque as aldeias são longe umas das outras e a estrada 
também é ruim, é péssima.  […] mas, em relação a isso está tranquilo. A nossa 
preocupação mesmo é só ter uma viatura. A gente deveria ter, pelo menos, duas, 
até porque, no caso descansava uma e a outras prosseguia e em rodagem, mas 
infelizmente, temos uma só.  

No que concerne ao transporte efetuado pela Sesai, há duas reclamações antigas e 
recorrentes. A primeira, em relação à insuficiência de viaturas à serviço dos polos-base, 
não raro, quebradas ou sob manutenção, sendo, no mais das vezes, apenas um ou dois 
veículos para cobrir várias terras indígenas com muitas aldeias, em um só município.

A extensão da Reserva Indígena Kadiweu fala por si só: 528 mil hectares, com seis 
aldeias espalhadas, sem linhas retas, uma vez que as morrarias e alagados obrigam a 
longos desvios e contornos. Em segundo lugar, aparecem as insatisfações com os plan-
tões, uma vez que, sobretudo à noite, quando acontecem emergências simultâneas, 
não se tem como prestar socorro a mais de uma ocorrência.

O problema mais recente atinente ao transporte de equipes de saúde e de usuários 
jaz no desmantelamento gradual e progressivo da saúde, que enxuga recursos e a tudo 
terceiriza. Em 10 de março último, o Setor Pericial foi convidado a participar da reunião 
do Condisi/MS, no edifício-sede do DSEI/MS, a fim de discutir a iminência de paralisa-
ção do transporte e o consequente colapso no atendimento da Saúde Indígena.

O problema se verificava porque a Empresa Cunha, que havia celebrado contrato com 
a Sesai para fornecer o aparato de transporte (veículos, motoristas, combustível) não es-
taria sendo remunerada de maneira justa. Afirmaram que, inicialmente, foram deman-
dados 98 veículos, mas a Sesai, autorizara, apenas 42, isso com uma quilometragem 
mensal bastante reduzida, que, segundo os conselheiros, não seria suficiente para cobrir 
o período de 30 dias, especialmente, em virtude das distâncias a serem cobertas.

O serviço a mais continuou a ser realizado, mesmo a empresa não sendo remunerada 
por isso. Desde o ano de 2018, relataram que a não compensação vinha ocorrendo, a despei-
to de haver, inclusive, parecer favorável da AGU para que a Sesai pagasse a diferença, o que 
não se efetivara. Desde então, passou a pairar sobre o Condisi o receio da descontinuidade 
do atendimento, especialmente, com a aproximação de 2 de maio, data para a renovação 
contratual com a Cunha, que se recusara a operar, a partir de então, a menos que o valor 
devido fosse pago.
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Os documentos a seguir reproduzidos trazem a lume o cerne da questão.

Ata de Reunião:

Na data de [...] 12 de março de 2020, compareceram à Procuradoria da República 
em Mato Grosso do Sul, os indígenas representantes do Condisi/MS [...] a fim de 
apresentar ao Procurador da República Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Olivei-
ra, informações contidas no Ofício n.° 056/2020/Condisi/DSEI/MS/. [...]

O Presidente explica o risco de paralisação do serviço da empresa Cunha, o que 
provocara a procura ao MPF. O Sr. Pedro Lulu diz que o serviço realizado pela 
terceirizada é satisfatória, preocupa-se com como poderá ficar a situação das 
comunidades. Seriam necessárias 98 viaturas, mas há apenas 42. A situação de 
deslocamento nas aldeias é diferente das cidades. O não-pagamento dos exce-
dentes vai prejudicar a comunidade. Traz a problemática para o MPF na espe-
rança de que possa se encontrar uma solução. O Vice-Presidente fala das gran-
des distâncias percorridas, a exemplo da terra Kadiweu, onde as distâncias só 
de ida dá mais de 150 km, sendo as demandas variadas. O Samu e o Bombeiro 
não atendem às ocorrências de saúde, nem tampouco as Prefeituras, sendo o 
transporte de doentes exclusivamente prestado pela terceirizada. O Secretário 
Aguinaldo Areco [...] falou que documentos já foram remetidos para a Sesai/Bra-
sília, sem resposta. Estão de posse destes documentos, inclusive, um parecer da 
AGU, que diz que os pagamentos da complementação deveriam ser realizados. 
[...] (PGR-00100618/2020)

Certidão:

CERTIFICO que, na data de hoje [17 de abril de 2020], estabeleci contato com 
o Sr. AGUINALDO ARRUDA, Secretário do Condisi/MS (Conselho Distrital de 
Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul), oportunidade em que fui informado de 
que, até o momento, a Sesai não se manifestou a respeito da empresa terceiri-
zada CUNHA, responsável pelo transporte nas aldeias em Mato Grosso do Sul, o 
que põe em risco o funcionamento da Saúde Indígena, já que a referida empresa 
responde pelo deslocamento das equipes de saúde às áreas indígenas (em todo 
o estado), bem como o transporte dos membros da comunidade, em casos de 
necessidade de atendimento. […]
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CERTIFICO que os membros do Condisi/MS, os cacique, lideranças e agentes de 
saúde alertam para o risco de colapso do sistema, caso medidas urgentes não 
sejam adotadas.

CERTIFICO que as informações acima pertinem às aldeias nas áreas de atuação 
da PRMS, da PRM Corumbá, PRM Dourados, PRM Naviraí e PRM Ponta Porã. 
(vide documento PGR-00147328/2020)

Antes do fechamento deste laudo técnico, a questão já havia sido sanada por com-
pleto. O MPF tentara uma reunião com a empresa e a Sesai, sem obter sucesso, por ne-
gativa daquela Secretaria de Saúde. Com resultado, em resposta à não aceitação do di-
álogo, em 22 de abril último, num documento assinado em conjunto por procuradores 
da República e pela Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado, foi re-
comendada a adoção de providências, visando garantir que os já mencionados serviços 
de transportes não fossem interrompidos (vide Documento PR-MS-00010464/2020, 
Recomendação nº 1-2020). Em 30 de abril, a Sesai acatou a Recomendação Ministerial, 
mantendo-se a continuidade dos serviços.

E) A ATUAÇÃO DA FUNAI

A atuação da Funai Regional não está desvinculada da orientação indigenista na-
cional. Há uma insatisfação generalizada das comunidades de Mato Grosso do Sul, 
como um todo, para com o órgão, em virtude da não resolução das questões fundiá-
rias, do enxugamento do atendimento, do desmantelamento das infraestruturas de 
transporte e assistência local. Mais recentemente, a determinação, oriunda da capital 
federal, de que as áreas “não regularizadas” não fossem atendidas, tal como já discuti-
do no acompanhamento do cadastramento das cestas de alimento, causou protestos 
e indignação.

Regionalmente, os índios reclamam do afastamento do órgão, ocorrido com maior 
ímpeto a partir de 2009, quando os denominados “postos indígenas” passaram a ser 
desativados nas aldeias, substituindo-os pelas Coordenações Técnicas Locais, com seus 
escritórios nas cidades (quando existentes), o que significou que um único servidor – o 
CTL, munido de apenas um veículo, sujeito à falta de manutenção, sob contingências 
de combustível, passasse a atender entre seis e oito mil indígenas, localizados em ter-
ras indígenas diferentes, compostas por várias aldeias, localizadas, às vezes, em mais 
de um município.
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Costuma-se dizer que “nada na Funai funciona”, ou que esta “só funciona sob pres-
são”, situação que coloca as comunidades em permanente conflito com a administra-
ção regional. Para fazer justiça, dizer que não se faz nada talvez seja exagero. Afinal, 
entre os seus servidores, há um grupo sério de indivíduos que – muito mais por convic-
ção pessoal, militância e fé no indigenismo do que por questões institucionais – fazem 
o possível, dentro das limitações de recursos materiais e humanos.

A Coordenação Regional em Campo Grande, nas últimas três administrações, foi 
escolhida não por critérios estritamente técnicos, mas por indicações, dentro da lógica 
fisiologista da “velha política” de distribuição de cargos. Tampouco, deve-se esclarecer, 
obedecendo ao preceituado na Convenção 169/89 da OIT, no que concerne à Consulta 
Prévia.

Com efeito, até o início de 2019, esteve à frente da Coordenação um indicado pelo 
ex-ministro chefe da Secretaria de Governo da Presidência (MDB), o político de suporte 
eleitoral sul-mato-grossense, Carlos Marun. O sucessor na CR Campo Grande, já sob a 
nova/atual Administração federal, foi o pastor coordenador, indicado pela pastora mi-
nistra Damares Alves.

No início de 2020, houve uma nova indicação, desta vez pela senadora da República 
Soraya Thronike (PSL), do ex-capitão do Exército Brasileiro, o candidato derrotado nas 
últimas eleições gerais ao cargo de deputado estadual (PSL), José Magalhães, conhe-
cido pela alcunha política de “O Homem do Megafone”. Tão logo assumiu, uma série de 
declarações de conteúdos preconceituosos e racistas do novo ocupante do cargo cul-
minou com o acionamento da Justiça Federal, com vistas à substituição por um novo 
administrador. A seguir, excerto da “Ação Popular com Pedido de Suspensão Liminar 
do Ato Impugnado”, subscrita, em 13 de fevereiro último, entre outros, pelo advogado 
(Terena) Luiz Henrique Eloy Amado:

No dia 04 de fevereiro de 2020, foram surpreendidos com a publicação no DOU, 
às fls. 36, Seção 02, da Portaria nº 149, de 3 de fevereiro de 2020, que nomeou 
JOSÉ MAGALHÃES FILHO, para exercer para o cargo de Coordenador Regional 
Campo Grande da Fundação Nacional do Índio, código DAS 101.3. Após sua no-
meação, o então militar e agora coordenador regional da Funai de Campo Gran-
de concedeu várias entrevistas aos jornais locais, ganhando repercussão a nível 
regional e nacional, senão vejamos:
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[N]o dia 04 de fevereiro de 2020, foram surpreendidos com a publicação no 
DOU, às fls. 36, Seção 02, da Portaria nº 149, de 3 de fevereiro de 2020, que no-
meou JOSÉ MAGALHÃES FILHO, para exercer para o cargo de Coordenador Re-
gional Campo Grande da Fundação Nacional do Índio, código DAS 101.3.

Após sua nomeação, o então militar e agora coordenador regional da Funai de 
Campo Grande concedeu várias entrevistas aos jornais locais, ganhando reper-
cussão a nível regional e nacional, senão vejamos:

Com discurso de “socializar o índio”, coordenador chama PF na Funai – https://
www.campograndenews.com.br/cidades/capital/com-discurso-desocializar-o-
-indio-coordenador-chama-pf-na-funai

Bolsonaro nomeia Magalhães “do megafone” para coordenar Funai em Campo 
Grande – https://www.midiamax.com.br/politica/2020/bolsonaro-nomeiao-
-homem-do-megafone-para-coordenacao-da-funai-em-campo-grande • Novo 
coordenador da Funai no MS diz que vai integrar “indiozinhos” para namorar 
com “um pretinho, um branquinho” – https://revistaforum.com.br/politica/no-
vo-coordenador-da-funai-no-ms-diz-quevai-integrar-indiozinhos-para-namo-
rar-com-um-pretinho-um-branquinho/

Coordenador da Funai no MS diz que vai integrar “indiozinhos” para namorar 
com “um pretinho, um branquinho” – https://www.brasil247.com/brasil/coor-
denador-da-funai-no-ms-diz-que-vaiintegrar-indiozinhos-para-namorar-com-
-um-pretinho-um-branquinho

Ab initio, tais declarações revelam o quanto o coordenador nomeado é alienado 
a questão indígena no estado, marcada notadamente pelo conflito fundiário, 
assassinato sistêmico de líderes indígenas, alta taxa de suicídio e desassistência 
a saúde indígena. Além disso, as declarações são evidências flagrantes do des-
preparo para ocupar o cargo em comento, tendo em vista a guinada constitucio-
nal de 1988 que modificou sobremaneira o modo de relacionamento do Estado 
brasileiro com os povos indígenas deste território.

 A nomeação em comento vem no contexto de mudanças adotadas pelo gover-
no federal. Como bem aponta o parecer do NUPIIR1, da Defensoria Pública de 
Mato Grosso do Sul, “no primeiro semestre de 2019, o Governo Federal estabe-
leceu critérios gerais e específicos para a ocupação de cargos e funções comis-
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sionadas, através do Decreto nº 9.727, de 15 de março de 2019, que tem como 
objetivo, segundo o Ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner 
Rosário, ‘[...] trazer maior qualidade dos indicados, tanto na parte de comporta-
mento, quanto de perfil profissional’ (AGÊNCIA BRASIL, 2019)”. Ou seja, a men-
cionada norma tem o objetivo de evitar a nomeação de pessoas que não tem o 
perfil adequado, “com o intuito de qualificar ainda mais a gestão pública, nome-
ando pessoas que tenham capacidade técnica específica para assumir os cargos 
de Direção e Assessoramento Superior (DAS) e Função Comissionada do Poder 
Executivo (FCPE)”.

As primeiras declarações são carregadas de estereótipos e marcado pelo precon-
ceito social e racismo em relação aos povos originários deste estado. O Coorde-
nador nomeado afirma que tem por objetivo “integrar” os indígenas e aponta 
como principal empecilho a língua materna.

Durante coletiva de imprensa o Sr. José Magalhães Filho aponto[u] sua priorida-
de: “não pode perder de vista o objetivo do governo é integração do índio, que 
passa em primeiro lugar pela educação. Preparação que enfrente escola huma-
na. Através do contato com branco, o indiozinho passe a namorar o pretinho, 
branquinha o amarelinho e paulatinamente vamos nos integrar.

Desde que assumiu o cargo, o coordenador regional da Funai, em Campo Grande, 
sem consultar as comunidades, já exonerou do cargo, três experientes CTLs, inclusive, 
na data de 28 de abril último, o CTL de Miranda, citado amiúde neste texto pericial, um 
grande colaborador.

Em tempos da pandemia, preocupa, sobremaneira, a situação da CTL de Bonito, 
cujo novo coordenador técnico local, Fábio Lemes, a comunidade Kadiweu não acei-
tou, estando aquela reserva, até o momento, completamente destituída da atenção da 
Funai, desde o início da crise da Covid-19. Em vez de negociar com os índios a situação, 
de modo dogmático, o ex-capitão, tem imposto sua vontade com a ameaça de fecha-
mento daquela CTL. Os Kadiweu nos enviaram, em 12 de abril, a seguinte mensagem a 
eles remetida por Magalhães:

Está chegando o momento do Fábio assumir a CTL em Bonito. Pergunto. Vocês 
continuam com o propósito de não deixá-lo assumir? Afirmo a você. Se vocês 
aceitarem o Fábio a questão está resolvida, caso contrário, deslocarei a CTL para 
outra cidade porque a comunidade indígena já deve estar sentindo falta de ser-
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viço. Afirmo que não é meu desejo tirar a CTL de Bonito, mas se vocês não aceita-
rem o Fábio não terei outra alternativa.

Em decorrência da Ação movida contra a nomeação do ex-militar, em 30 de abril, 
a Justiça Federal em Campo Grande deferiu a “medida liminar” para suspender a no-
meação de José Magalhães Filho, resultando, na publicação, em 6 de maio de 2020, no 
Diário Oficial da União, do documento a seguir.

A despeito da vitória indígena, do protagonismo dos seus intelectuais, por mais 
acertada que tenha sido a decisão liminar, há de se considerar que, num momento crí-
tico, com três CTL experientes recentemente exonerados, e, pelo menos um nomeado 
fortemente rejeitado, a Funai em Campo Grande está acéfala. Melhor dizendo, conti-
nua acéfala, havendo o risco de que uma nova nomeação ocorra não por critérios técni-
cos, mas sob a égide da indicação política, o que representaria, meramente, uma mu-
dança com continuidade. Dessa feita, seria oportuna uma indicação de algum servidor 
do quadro, dotado de experiência indigenista, conhecedor das realidades locais e das 
especificidades étnicas da região. A pergunta é: este existe?
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F) O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DO CADÚNICO

“Vamos colocar na mão do índio os botões da informática” […]
(Pátria Amada – Elba Ramalho – álbum Fogo na Mistura – 1985)

A presente subseção configura, com algumas alterações, a reprodução quase in-
tegral do documento pericial já apresentado, o LAUDO TÉCNICO 820/2020 (PGR-
00151301/2020), cuja cópia já fora encaminhada à PRMS, para providências.

Esta subseção focaliza a questão do acesso da população indígena ao “Auxílio Emer-
gencial”, ação desenvolvida pelo Governo Federal, diante da crise da Covid-19, com a 
participação da Caixa Econômica Federal. Esse plano tem como requisitos de inclusão 
o cadastramento no CadÚnico ou o cadastramento por meio de aplicativo específico da 
Caixa Econômica Federal, disponível para download, bastando para tal a alimentação 
de dados no programa/aplicativo e que o requerente apresente inscrição válida no Ca-
dastro da Pessoa Física – o CPF.

No último dia 2 de abril, foi criado, por iniciativa da PRM-Dourados, o grupo de 
WhatsApp “Articulação/MS Covid-19”, formado por procuradores da República, promo-
tores de Justiça, defensores públicos (do estado e da União), antropólogos (MPF e DPU) 
e outros servidores do MPF. Até o dia 21 de abril, data de conclusão desta subseção, no 
mecanismo de busca do aplicativo de mensagens, naquele grupo de “Whats”, a palavra 
“CadÚnico” foi citada várias vezes com ou sem referência às entradas “CPF”, “Cadastra-
mento” e “Auxílio Emergencial”. Em 4 de abril, a defensora pública da União escreveu:

Em relação ao auxílio emergencial, temos na DPU tentando ter acesso à plata-
forma para verificar quais os campos de preenchimento serão exigidos. Temos 
especial atenção para imigrantes e indígenas, pela falta de documentos em 
ambos os grupos.

Não conseguimos acesso, infelizmente, e o governo parece estar batendo a ca-
beça sobre a forma de implementação da lei.

No MS, boa parte das famílias indígenas que recebem o vale renda não estão 
no CadÚnico. Tanto que o Estado sempre argumentou recebimento em duplici-
dade de benefícios, pedido naquela ACP. Essa foi uma das razões que no pedido 
da ACP está o recadastramento, para desdizer o Estado. Sempre argumentei com 
o Estado a necessidade de CadÚnico e sempre tive como resposta que os Creas e 
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Cras municipais deveriam se mobilizar e fazer. Enfim, nas áreas mais empobre-
cidas (retomadas) ninguém terá inscrição. (grifo nosso)

Em 7 de abril, a mesma defensora postou no grupo:

Pessoal, saiu o site e o app do benefício. E pediram o CPF na próxima página. 
É necessário tbm um telefone para receber SMS (com código de verificação) 
e uma conta registrada com o CPF do solicitante. Esse site e o app são para os 
que não tem CadÚnico. Os que possuem, receberão automaticamente pela CEF. 
Ainda preocupada, indígenas sem CadÚnico e sem CPF ficarão sem acesso à 
solicitação do auxílio. (grifo nosso)

Naquele mesmo dia, a defensora pública da União voltou a postar:

Há notícia repassada pela Sedhast de fechamento de alguns Cras e Creas muni-
cipais (por falta de recursos), são eles que fazem o CadÚnico e poderiam auxiliar 
com os CPFs e com o auxílio (uso da internet por ex). (grifo nosso)

Em 9 de abril, o procurador da República em Dourados escreveu:

Aqueles que já recebem o Bolsa Família ou que estão inscritos no Cadastro Único 
(CadÚnico) não precisam se inscrever pelo aplicativo ou site. O pagamento será 
feito automaticamente.10 (grifo nosso)

Naquela mesma data, a defensora pública da União alertou:

Pessoal, já começaram a aparecer em todas as unidades da CPF (sic) os proble-
mas com irregularidade de CPF relacionados a problemas eleitorais. Nesses 
casos não é possível resolver pelo site da Receita... Se a pessoa não votou (nem 
justificou) e não fez o recadastramento digital do título eleitoral, estará com 
pendência no CPF.

10   A utilização da fala do procurador da República colhida no “grupo” foi autorizada por ele.
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Em complementação, em 13 de abril, a defensora voltou a postar: “lembrando q é 
preciso CPF para todos q componham o núcleo familiar e não apenas para o solici-
tante”.11

As falas acima transcritas trazem para o primeiro plano algumas preocupações: a) 
a dificuldade de preenchimento dos campos exigidos no aplicativo; b) a falta de do-
cumentação de alguns indígenas (CPF e RG); c) o não cadastramento de boa parte das 
famílias indígenas no CadÚnico; d) a dificuldade de cadastramento das famílias nas 
áreas de retomada; e) a exigência de CPF e número telefônico para o recebimento do 
código de verificação; f) o fechamento do Cras e do Creas em alguns municípios; e g) 
o cancelamento de CPFs em virtude de pendências eleitorais e a impossibilidade de 
resolução do problema no site da Receita Federal.

F.1 OS RELATOS

No dia 16 de abril de 2020, recebemos mensagem de voz, pelo WhatsApp, do ca-
cique Kadiweu da Aldeia Tomázia, na Terra Indígena Kadiweu, no município de Porto 
Murtinho – MS com o seguinte conteúdo a seguir transcrito:

Eu queria ver com o senhor uma informação. Este plano que o Governo está dan-
do, o “Auxílio Emergencial”. Eu queria ver com o Senhor, explica para mim como 
é que pode? O pessoal estão querendo fazer, mas, pela distância, da cidade, o 
Município de Porto Murtinho é longe e o outro problema que com esse corona-
vírus, a gente não tá podendo sair. Eu queria ver com o Senhor qual o meio que 
o Senhor poderia de ajudar nós, para que esta equipe viesse aqui na aldeia fazer 
esse auxílio para nós.” […] A comunidade daqui estão cadastrado em Porto Mur-
tinho. Então, por isso que eu falei para o Senhor que, pela distância é longe para 
ir lá. Então, por isso que eu pedi para o Senhor ver o meio mais fácil para gente. 
Tem muitas pessoas que querem fazer este cadastro de Auxílio Emergencial, só 
que para nós se torna bem difícil pela distância de Porto Murtinho.

Importante destacar que o caminho de Tomásia a Porto Murtinho se dá por uma 
longa estrada de terra até o município de Bonito-MS, distante 150 km, e em seguida 

11   A utilização das falas da defensora colhidas no “grupo” foi autorizada por ela.
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toma-se a BR-267 por 235 km (informação da Funai). Ao total, 385 km multiplicados por 
dois, não menos de 5 horas para ir e 5 horas para voltar.

Sem saber orientá-la sobre o cadastramento para o “Auxílio”, procuramos um tu-
torial em um canal do YouTube, em que um youtuber didático ensinava como realizar 
o download do aplicativo e preencher o formulário (os requisitos, o código de acesso 
para a identificação “eu não sou um robô”, o código a ser enviado por SMS, para fins de 
confirmação). Enfim, o youtuber ensinava os complexos caminhos para a inclusão no 
programa, sem o que alguns usuários excluídos do mundo digital ficariam sem uma 
inscrição assistida. Senti-me feliz de não depender do preenchimento dos ditos for-
mulários do aplicativo da “Caixa”, pois, sinto que teria dificuldades, eu mesmo, de pre-
enchê-los!

Em 20 de abril, entramos em contato com a Coordenação Regional (CR) da Funai 
em Campo Grande que me informou a respeito:

Nós, dentro da Funai, CR Campo Grande, fizemos um processo de instrução para 
os Chefes Locais de cada Coordenação Técnica, que temos 6: Brasilândia, Co-
rumbá, Bonito, Sidrolândia, Aquidauana e Miranda. E aí, Aquidauana engloba 
também o pessoal de Nioaque. Aí, a gente passou as orientações, inclusive, a 
parte de legislação para que os Chefes de CTLs se capacitem e possam fazer este 
cadastramento, já que eles sempre são os primeiros a receberem as queixas. Até 
o momento, não recebemos queixas de ninguém.  

Em contato com o CTL da Funai em Aquidauana, em 20 de abril, sobre o cadastra-
mento do benefício, este falou:

De fato a Funai nos mandou uma cartilha mais ou menos explicando quais se-
riam os caminhos a serem seguidos, no caso, pelas populações indígenas, ou 
seja, por aqueles que são contemplados no programa de que forma poderiam 
reivindicar. Eu passei isso aí para as lideranças indígenas, para os caciques mui-
tos […] eles entenderam. Então, eu pedi que, eles ao serem procurados, pelos 
seus patrícios sobre a questão, sobre os auxílios, eles, na verdade, explicariam 
em parte e se houvesse dúvidas poderiam vir até a coordenação aqui de Aqui-
dauana, entendeu? Que eu tenho os encaminhado até o Cras e até a Caixa Econô-
mica. Porque, de fato, através do celular ele é um pouco complicado, é um pouco 
complicado, requer, às vezes, detalhamento disso e nem sempre a gente sabe 
manusear direito essas pastas aí que aparecem no celular. Então, é o seguinte. 
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Aqui, por enquanto, não está tendo maiores problemas. Eu tenho conversado 
com as lideranças sobre isso aí. Qualquer dúvida, eles têm me procurado.

Em 20 de abril, a fala do CTL de Miranda foi no mesmo sentido:

Aqui na região de Miranda, eu tenho conversado com o pessoal aqui; porque 
aqui tem professores, tem agentes de saúde. Tem as próprias pessoas da família 
que sabe mexer. Até o momento, eu não recebi nenhuma reclamação sobre isso, 
entendeu? Tudo tranquilo, todo mundo tem cadastrado. Outros que recebem o 
“Bolsa Família”, isso é automático, né? Agora, as pessoas que não têm o cadastro 
no Cadin, no Cadastro Único estão se cadastrando, tranquilo. Só estão só espe-
rando ser aprovado, né? Porque está em análise faz horas! Infelizmente, o siste-
ma é isso, né? E [inaudível] fazendo os deles, né? Até o momento, não chegou 
nenhuma reclamação na CTL de Miranda sobre esta situação e Auxílio Emergen-
cial. Todo mundo está recebendo. Eu estou acompanhando alguns indígenas 
que não têm documentação civil e não sabe conversar na língua portuguesa. Eu 
estou fazendo este acompanhamento deles lá na Caixa. Mas está tranquilo aqui 
em Miranda.

Discurso similar, tem o CTL de Sidrolândia. Na mesma data, disse:

Nós estamos auxiliando, sim, as pessoas que estão precisando fazer, entendeu? 
Mas a grande maioria já foi feito, esse Auxílio Emergencial. Tem gente que já 
está recebendo e outros estão aguardando o processamento.

Munido das informações fornecidas pela Funai, procedemos, então, ao envio de 
mensagens para o grupo de WhatsApp da “Assembleia Terena”, perquirindo aos mem-
bros sobre como estava se dando o cadastramento para o benefício, em suas respecti-
vas áreas de moradia, e se estavam encontrando dificuldades.

Eis algumas respostas. Por mensagem de texto, um professor Terena da Aldeia Ipe-
gue, residente no Distrito de Taunay, em Aquidauana, comentou: “Realmente, é muito 
complicado para nossos anciões! Por isso juntei alguns primos e amigos jovens para 
fazermos nas aldeias que recorreram a nós.”. Logo em seguida, por áudio, esmiuçou:

Dos da região que a gente estava fazendo, algumas coisas que se constataram foi 
o seguinte: em alguns casos, quando as pessoas já estão cadastradas em alguma 
plataforma do Governo, por exemplo, CadÚnico, é bem mais rápido e fácil. Ba-
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sicamente, você coloca os seus dados principais, que é o nome da mãe, o nome 
próprio, o CPF. E já aparece que a pessoa ela é cadastrada no CadÚnico e, aí, ela 
não precisa cadastrar nenhuma informação a mais. E aí, fica tranquilo. A gente 
tem somente que acompanhar. Às vezes, isto também acontece com maiores 
de 18 que ainda estão cadastrados com os pais no “Bolsa Família”, e aí a gente 
não precisa fazer mais nada. Mas existem casos que, quando a pessoa não está 
cadastrada em nenhuma plataforma do Governo, não está no CadÚnico, a gente 
precisa fazer o cadastro com mais algumas informações. Para ir para a segunda 
etapa das informações eles pedem que você coloque um número de telefone e 
nesse número de telefone chega um SMS com um código que vai ser enviado, 
vai ser necessário para ir para fazer parte da segunda etapa do portal, que é para 
colocar os dados. Esta é uma problemática porque muitas aldeias aqui não pe-
gam torre facilmente, né? Então, às vezes é necessário a gente voltar outro dia 
para poder pegar o código e fazer, continuar o cadastro daquela família, daquela 
pessoa. Uma outra problemática, também, que eu creio que não seja tão difícil 
de se solucionar, ou, pelo menos nós não dificultamos muito é que eles pedem 
o endereço completo, na terceira etapa das informações. E aqui as ruas não têm 
nome, não tem número, também, as casas, no caso. E, aí, a gente acaba colocan-
do que a pessoa reside no endereço do Distrito de Taunay, no bairro “a aldeia”; 
a aldeia que a pessoa reside aqui no Distrito e coloca o CEP do próprio Distrito. 
Então, em muitos casos, também, na região que a gente fez, como num casal 
de Ipegue e na Aldeia Morrinho os CPFs se encontravam como “irregulares” ou 
como “não existentes”. E a gente procurava na plataforma da Receita Federal e 
o CPF constava como regular, como CPF existente no nome do proprietário (sic). 
Mas, no próprio portal do “Auxílio Emergencial”, a gente encontrava que ele não 
existia. E, então, a gente não tinha como dar uma resposta porque a gente não 
sabia dizer para a pessoa como é que ela poderia proceder, então, ficava vago. 
Estes são os três tipos de... as situações que têm acontecido aqui na região: a 
questão do telefone, a questão do endereço e essa questão do CPF de muitas 
pessoas aqui que aparecem como “suspenso” ou “irregular” ou “não existente” 
no site do “Auxílio”, sendo que no site da Refeita Federal consta como “regular”, 
como “normal”. […] e também a completa falta de informação, né? Porque eles 
[os beneficiários] querem saber quando eles têm de ir no banco, que é que eles 
têm de fazer e, muitas vezes, a gente tem que ir com as informações que a gente 
tem da internet mesmo. Que a gente pega na internet, então, realmente, assim, 
é fácil para algumas comunidades; outras, nem tanto. E a gente tem enfrentado 
estas dificuldades. Mas, por enquanto, de 100% que nos procuraram, a gente 



213

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

QUANDO O CADERNO DE CAMPO É O WHATSAPP: O MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DA COVID-19 ENTRE COMUNIDADES INDÍGENAS DE MATO GROSSO DO SUL

conseguiu fazer de 90-85% das pessoas que nos procuraram e estamos acom-
panhando para elas.

Diante das respostas, perguntamos ao professor se ele havia recebido instruções da 
Funai – ou se sabia de alguém mais em sua comunidade que pudesse ter recebido – tal 
como haviam feito crer os CTLs acima referidos. Respondeu-nos da seguinte forma:

Do que eu acompanhei, houve uma completa, há ainda uma completa omissão 
da Funai e de todos os órgãos que trabalham com estas questões sociais, né? 
Nesse momento, sobre essa questão do Auxílio Emergencial. Exatamente, está 
vago, assim, é o que a gente pode dizer para você. Está completamente vaga a 
ideia e como se procede este trâmite do Auxílio Emergencial. O que a gente tem 
são, é a vontade de fazer algo em prol da comunidade e as informações que a 
gente procura na internet e vê nos jornais e é com isso que a gente vai ao encon-
tro dessas pessoas que necessitam dessa ajuda. Então, até onde eu sei e até onde 
eu acompanho, a Funai não disse nada ainda. Também, a gente está sem auxí-
lio e sem acompanhamento e sem explicação nenhuma mais detalhada, mais a 
fundo de um órgão competente e responsável.

Como o professor havia referido que “90-85%” dos casos tinham logrado êxito no 
cadastramento, pedimos a ele que nos desse informações sobre o universo total de 
pessoas, ao que ele respondeu:

os 100% é realmente [inaudível] porque eu não fiz a conta, porque eram muitas 
pessoas que a gente atendia, eu e meus primos, né? Então, a gente não tinha 
como controlar, que eram muitas pessoas mesmo. Na Aldeia Morrinho, a gente 
atendeu em torno de 25 a 30 pessoas. Na Aldeia Ipegue, a gente atendeu em 
torno desse mesmo número. Aqui, no centro de Taunay, a gente tem uma po-
pulação indígena, 80% da população é indígena, a gente também atendeu um 
número expressivo de pessoas. Então, eu acredito que a gente tenha feito, tenha 
recebido o chamado de 50-60 pessoas a mais. Foram os caciques que procura-
ram, né, as lideranças da região. E, dessas, eu acredito que a ente não deva ter 
conseguido fazer de 13 a 15 pessoas. 13 a 15 pessoas sem solução.

No dia seguinte, por mensagem de texto, informou:
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Outra situação que esqueci de relatar e que é muito importante: Alguns casos, 
penso em uns 3 casos atendidos por nós, mas creio que muitos não fizeram o 
cadastro ou não nos procuraram devido a isso. Pessoas que não possuem CPF. Ou 
não possuem RG, exigido na etapa da abertura da conta social. Existem pessoas 
na nossa aldeia que não possuem! Não saberei citar os nomes, infelizmente... 
Mas atendemos casos assim.

Em 20 de abril, um outro professor Terena da Aldeia Lagoinha, na mesma Terra In-
dígena Taunay Ipegue, Aquidauana, também membro daquele grupo de WhatsApp, 
explicou por meio de mensagem de texto: “Aki na aldeia Lagoinha de Taunay Aqui-
dauana a diretora da escola pediu pro secretário da escola fazer os cadastros do pes-
soal, até o momento está tranquilo”.

Em seguida, entramos em contato com uma liderança de uma Aldeia Urbana de 
Aquidauana, localizada em uma área não regularizada, que nos informou que “todos 
se cadastraram e um pouco já receberam e outras estão [ainda] em análise”. Disse que 
não contou com a ajuda da Funai. “Fui eu e a secretária e alguns estudantes” que fi-
zeram. A secretária explicou que não foi qualquer servidora de algum órgão, mas “a 
secretária do Conselho Tribal”.

Em 21 de abril, enviamos mensagem de voz para o vice-cacique da Aldeia São João 
(um Kinikinau), na Terra Indígena Kadiweu, no município de Porto Murtinho. Eis a sua 
resposta:

Com relação ao “salário emergencial”, a gente está se virando no que pode. In-
felizmente, a Funai, a Sesai, esses órgãos aí que estão aí para nos atender, infe-
lizmente, não passaram nenhuma informação em relação à ajuda desse salário 
emergencial, como funciona e como as pessoas têm direito ou não. A gente fi-
cou sabendo pelo jornal, pela televisão. A gente acompanha e vê como funcio-
na. Quem tem direito e quem não tem direito. Aí, a gente começa a passar, ne 
verdade, repassar as informações para as pessoas. Para quem é cadastrado no 
CadÚnico, né, no “Bolsa Família”. Mas, enfim, está todo mundo ciente, sim. Os 
que têm direito estão pegando o seu auxílio, quem não está cadastrado no Ca-
dÚnico está cadastrando. E quem não tem direito vai ficar de mão vazia [risos]. 
Infelizmente. Mas, em relação a isto está tudo certo. Buscando as informações aí 
na parte do jornalismo e repassando. E o importante é que a maioria vai receber 
o auxílio para manter a sua família.
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Sobre o aplicativo e o preenchimento dos formulários, explicou:

A gente abaixou o aplicativo da Caixa, preenchemos os requisitos nos formulá-
rios e deu tudo certo. Dos que não deu certo, aí, foram em Bonito [cerca de 100 
km de distância] fazer o cadastramento ou, até mesmo pelo aplicativo, né? Mas, 
tá dando tudo certo, até então.

Em 21 de abril, atendendo ao nosso questionamento, uma professora Terena da Al-
deia Aldeinha, na região urbana de Anastácio, informou, por mensagem de texto: “Eu 
ajudei todos atendendo aqui em casa. No auxílio emergencial. E nas outras dúvidas eu 
também ajudei”. Quando perguntada se a Funai contribuíra, de alguma forma, disse: 
“Se eles ajudassem iria cair bem o número de atendimentos feitos por mim. Mas as 
pessoas me procuraram aqui em casa. Pq anunciei nas redes sociais e via rádio”. Escla-
receu: “Ajudei cerca de 30 pessoas, sendo que 2 foram aprovadas. As demais estão em 
análise. Outras que eu consultei cerca de 10 pessoas já tinham o CadÚnico, ou seja, 
eram beneficiadas pelo Bolsa Família”. No que tange à exclusão do cadastramento por 
falta de documentação (CPF e RG), informou que: “Todos os que me procuraram esta-
vam ok. Com seus documentos pessoais”.

Em 21 de abril, em contato com o cacique da Aldeia Córrego do Meio, da Terra Indí-
gena Buriti, no município de Sidrolândia, informou que:

Nós estamos vendo esta questão do benefício nas comunidades indígenas. Mas 
eu quero dizer bem claro aqui que, muitas pessoas que bloqueado, alguns es-
tão com o CPF inativo, alguns não estão tendo acesso à internet, não estão con-
seguindo baixar este aplicativo. Porque nem todos têm esse celular [inaudível] 
baixar no celular. Então, nós estamos tendo dificuldade e nós estamos tendo 
problemas nessa questão da ajuda emergencial do Governo. Falando aqui da 
questão da Funai. A Funai tá omisso. Até agora, a Funai não posicionou nada a 
respeito desta questão e a Sesai, também, até agora, né? Não está, assim, dan-
do suporte, que nem a gente está ouvindo na mídia. Nem a Sesai, nem a Funai. 
Aqui, a minha comunidade, Córrego do Meio, nós estamos praticamente isola-
dos e sem a ajuda desses profissionais. A não ser que, uma palestra, a recomen-
dação. Tudo isso, agora a parte material, nós estamos sendo esquecidos. Eu vou 
dizer assim, tá? A gente está ouvindo na mídia que é tanto recurso não sei para 
onde, mas, até agora, falando aqui da minha comunidade, Córrego do Meio, 
nós estamos aqui precisando desses auxílios. Não estamos tendo apoio desses 
órgãos que deveria estar nos apoiando. E a questão das emergencial do valor 



216

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

que está sendo paga nós também estamos tendo dificuldade. Alguns consegui-
ram, mas, a maior parte não está conseguindo porque falta tecnologia. Não tem 
celular, não tem outras informações. Aquele que está nos procurando, nós está 
fazendo aqui, esses encaminhamentos, mas, até agora, nós não estamos tendo 
essa facilidade de fazer esse cadastro.

A Terra Indígena Buriti, esclareça-se, é composta por 10 aldeias regularizadas e 10 
ocupações/retomadas. O cacique da Córrego do Meio teoriza sobre a generalização das 
dificuldades de cadastramento para as demais áreas da T.I. Buriti. Diz:

Eu tenho certeza que é em todas as comunidades, não só a Córrego do Meio, mas 
estende para as demais comunidades, tanto as retomadas, quanto das comuni-
dades da região nossa. Eu acho que esse problema aqui da Córrego do Meio está 
passando, eu tenho certeza que as outras comunidades também estão passando 
pela mesma situação, desta dificuldade de fazer este cadastro.

Ao contatar o Kinikinau, cacique da Aldeia Cabeceira, da Terra Indígena Nioaque, 
este forneceu as seguintes informações:

Com relação ao “Auxílio Emergencial”. O que a gente sabe é que algumas pessoas 
que fizeram o cadastramento ainda continuam em análise, né? Por exemplo, os 
que não eram da “Bolsa Família”. Alguns que são do “Bolsa Família” já recebe-
ram o “Auxílio”, pelo que a gente está sabendo. Com relação à Funai, a Funai não 
se manifestou, assim, de ninguém, assim, acompanhar a comunidade e, nem 
mesmo, o nosso coordenador local. Não convocou reunião, não fez nenhuma 
explicação. Eu tive aqui uma reunião na [Aldeia] Cabeceira, aqui na entrada da 
aldeia, no dia 29, aí eu fiz essa solicitação de informação da comunidade, como 
é que estava o andamento. Se eles estavam já bem informados de como fazer o 
requerimento desse recurso. Mas, até agora, eu não tenho, assim, a informação 
exata. O que eu posso passar, de imediato, é que muitos dos que foram cadas-
trados, que fizeram o cadastro fora do CadÚnico, ainda continuam em análise. 
Não deram resposta se vai ser beneficiado ou não. Outra coisa, as pessoas que 
trabalham nas empresas com carteira assinada ficaram fora, né? […] Mas, aqui 
na comunidade, os que são da “Bolsa Família” já, alguns receberam, né? O que 
a gente sabe que aqueles que fizeram o requerimento do cadastro, o cadastra-
mento deles ainda não foi, não responderam.

Em complementação, falou:
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Com relação ao cadastramento pelo celular, pelo Wi-Fi, muitos dos que fizeram 
aqui mesmo na comunidade tão fazendo, né, só que estão em análise, né? A 
análise, certamente, vai ter um período. E a informação que a gente tem do CPF 
cancelado, eu acho que todos devem estar com o documento em dia, viu?

Em 21 de abril, a liderança Atikum da comunidade residente na Aldeia Nioaque fez 
as seguintes ponderações em troca de mensagens:

Sobre o “Auxílio” tem algumas pessoas, já da aldeia, que já receberam. Inclusive 
as mulheres que têm cadastro no “Bolsa Família”. Tá dando certo! Todo mundo 
está pegando o “Auxílio”. Tá dando certo, pelo que eu estou vendo, algumas pes-
soas não recebeu ainda não chegou o dia próprio do “Bolsa Família” pra receber. 
Mas está dando certo, sim.

Desculpando-nos pela demora na resposta, devido à fraqueza do sinal de internet, 
em 21 de abril falamos com uma das lideranças da retomada Arara Azul, pertencente à 
Terra Indígena Taunay Ipegue, da etnia Terena, no município de Aquidauana, que deu 
a declaração seguinte:

Nós moramos em uma retomada e só para ter acesso ao “Auxílio Emergencial”, 
ninguém consegue. Os únicos que receberam, até o momento, foi o pessoal 
que está inscrito no “Bolsa Família”. Este é automático. Agora, quem não está 
no CadÚnico, que a maioria [somos] nós aqui, não temos como entrar no link 
da Caixa Econômica Federal. E não tem aparecido nem Funai, nem Sesai, né? 
Ninguém para estar nos auxiliando. Então, estamos aqui à mercê da situação 
sem saber o que fazer. […] Nós estamos aqui a 8 km da primeira escola que tem 
mais perto. É 8 km de onde nós estamos. Nós temos um Wi-Fi, mas é assim, olha, 
é do jeito que você está vendo: demooora! É muito fraco. E só tem o meu, por 
enquanto, né? […] Referente à documentação, nós só temos um cidadão aqui que 
não consegue tirar os documentos, por exemplo, CPF e título de eleitor. É devido 
a essa falta de informação, à distância. Não ter como ele ir para Aquidauana. 
Sabe a situação nossa, né? Só tem esse cidadão só, por enquanto.

Em 21 de abril, o cacique da Aldeia Urbana Serraville, em Campo Grande, atenden-
do ao nosso chamado, respondeu:

O senhor perguntou se todos conseguiram [o benefício]. Eu creio que sim, por-
que alguns já estão recebendo o benefício. E, quanto ao CadÚnico, também, 
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aqueles que não têm, também preencheram, né? Preencheram os formulários. 
O CPF não tem nenhum problema, né? E o pessoal da Coordenadoria Indígena 
do Município vieram aqui, cadastraram o pessoal, né? E, sobre a Funai, também, 
no início da pandemia, eles tiveram aqui. Falaram sobre os cuidados, né? E, in-
clusive, eles vão vir aqui dia 24 novamente vai dar uma passada aqui. Então é 
isso.

Ainda em 21 de abril, entramos em contato com uma liderança do Conselho das 
Mulheres Terena, residente na Aldeia Passarinho, Terra Indígena Pilad Rebuá, no mu-
nicípio de Miranda. Eis a sua declaração. Inicialmente, enviou uma curta e sintética 
mensagem de texto: “Então! Estão tendo dificuldade, pois aqui nem todos tem acesso 
à internet. E às vezes não é só a falta de internet, mas também o site que não entra para 
fazer o cadastro”. Depois, em uma mensagem de voz mais elaborada:

Sobre as pessoas que estão conseguindo fazer o cadastro do “Auxílio”, né? Aqui, 
na comunidade indígena onde eu moro, as pessoas não estão conseguindo fazer 
porque a maioria não tem internet, são de baixa renda mesmo. Então, e essa in-
formação não está sendo clara para elas. Então, elas estão com dificuldade mes-
mo. Tá lá, né? Faz o cadastro, Tá lá, “você foi aprovado”. Depois tem que baixar o 
outro aplicativo do “Caixa” pra fazer uma conta digital e é essa conta digital que 
não está dando certo. Porque a página sobrecarrega e não dá o acesso seguin-
te, né? Coloca o CPF e continua, né? Aí, não continua: a página fica parada. E as 
pessoas estão com dificuldade mesmo, no aplicativo também, né? Para fazer o 
preenchimento. Eles não entendem. Porque tem que ter um e-mail. A maioria 
aqui não tem e-mail. Não sabe nem o que é um e-mail, né? Na comunidade, 
porque as de baixa renda não sabem, né? Mas tem uns jovens que sabem. Mas 
exige muito a internet mesmo. E aqui, onde a gente mora, é aldeia e é um ponto 
alto. O mais alto da cidade, né? Mas, mesmo assim, não está pegando mesmo. 
Você perguntou se tem uma ajuda cooperativa da Funai e Sesai. As ajudas que 
veio da Sesai e da Funai são mesmo de proteção só, só essas prevenções que eles 
ficam falando, né? Na entrega da cesta básica, algumas “lives” que eles fazem. 
Então, só isso mesmo. Mas, sobre o cadastro não tem ninguém ajudando. Aqui 
na comunidade. E existem as pessoas que não conseguem fazer o cadastro, não 
por causa do CPF, o CPF, eu acho que todo mundo está em dia, agora. Porque 
falaram que ia fazer o maior possível de para fazer o, limpar todos os CPFs, né? 
Então, eu acho que conseguiram porque a maioria já não tem nome no SPC (sic). 
Então, não é sobre o CPF que não está tendo acesso. É sobre, sobre mesmo a pá-
gina do “Auxílio Emergencial” causando isso mesmo e muitas dúvidas também, 
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né? Existem muitas dúvidas sobre este cadastro. Quem pode participar? Mesmo 
você acessando, é só pela internet mesmo para saber, né? Sobre os vídeos. Então, 
você vai baixar um vídeo, na casa da família ninguém tem internet ou se tem, 
tem só um celular que tem internet, então, não tem acesso a todos, então, isto 
está gerando dúvida mesmo aqui na comunidade indígena. Então, eu espero 
que tenha esclarecido. Se pudesse vir alguém para ajudar aqui, na minha comu-
nidade, eu agradeceria muito. Tirar dúvidas, né? Para fazer esse cadastro. E exigi-
ria uma internet muito boa, também. Um notebook e uma internet. Lá na cidade 
está tendo, lá no Cras, lá em Miranda. E, então, só que lá, a gente não pode sair 
daqui. Não adianta nada eles está ajudando lá, sendo que o indígena aqui não 
pode ir para lá, né? Então, teria mesmo que está dentro da comunidade.

Sobre a internet, esclareceu:

Todas as escolas, sem ser aqui na minha comunidade tem. Porque eu sou coor-
denadora das Mulheres do Conselho Terena, né? Então, nessas assembleias que 
eu vou, aonde a gente para para fazer hospedagem na escola, todas as escolas 
têm Wi-Fi. Menos aqui na minha comunidade. Não existe, não tem internet aqui 
na minha comunidade. Não tem escola estadual aqui, só municipal. Então, eu 
acho que é por isso também. Então, a gente não tem acesso mesmo à internet, 
assim, para ajudar. Para estar dando informações a essas pessoas que não estão 
conseguindo entrar para fazer o cadastro.

No dia 20 de abril, finalmente uma boa notícia. Restabelecemos contato com a ca-
cique da Aldeia Tomázia (a primeira a ser citada nesta subseção), desde a nossa última 
conversa por mensagens, quatro dias antes. Esta narrou que, por meio da organiza-
ção e cooperação das pessoas da reserva indígena, não precisariam mais sair da aldeia 
até o longínquo Porto Murtinho, há mais 385 km. Informou: “A gente baixou, sim, esse 
aplicativo. Deu certo. Consegui, sim, fazer pelo aplicativo. Certinho. Aí, a gente estava 
analisando aqui. Muitos têm ‘Bolsa Família’ e vai cair direto na ‘Bolsa Família’, então, 
obrigado pela informação”.

F. 2 REFLEXÕES

As preocupações apresentadas pelos membros-participantes do grupo “Articu-
lação/MS Covid-19” se provaram reais ao longo de nosso levantamento e de nossas 
entrevistas. Contudo, é mister esclarecer que, embora as questões trazidas à tona se 
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apliquem às áreas indígenas consultadas, as dificuldades enfrentadas não se apresen-
tam nem de maneira homogênea, nem com a mesma intensidade. Necessário se faz 
atentar para variáveis como urbano e rural; próxima e distante; com ou sem sinal de 
internet; maior ou menor capacidade de mobilização comunitária; maior ou menor 
inserção dos órgãos de assistência nos anos anteriores (Funai, Sesai, Cras); e condição 
de cadastramento anterior à pandemia (maior ou menor inserção nos programas e be-
nefícios assistenciais, como o ‘Bolsa Família’). Todas essas são variáveis intervenientes 
no maior ou menor sucesso de inclusão do benefício do “Auxílio Emergencial”.

Ao longo do texto, vislumbramos um descompasso discursivo entre a Funai e os 
representantes das comunidades consultadas. Enquanto aqueles servidores afirmam 
estar acompanhando e auxiliando as populações sob suas responsabilidades/compe-
tências administrativas, os índios negam com veemência a participação do órgão in-
digenista, asseverando a “omissão”. Os índios reclamam que a Funai não compareceu, 
não realizou reuniões, não deu instruções.

Mesmo não tendo procuração para falar sobre a Funai, é preciso ter em mente que, 
num momento de crise como o que se apresenta, aquele órgão se vê envolto em múl-
tiplas atividades, não podendo ser onipresente. É preciso lembrar que, de costume, um 
CTL trabalha sozinho, dispõe de apenas uma viatura e atende a milhares de índios, 
distribuídos em dezenas de aldeias, situadas em municípios distintos, com muitos 
quilômetros a percorrer. Há de se considerar, inclusive, que as aldeias se impuseram o 
autoisolamento, constituindo barreiras sanitárias às entradas, por onde não se passa, 
seguindo as recomendações de que não haja contato com o mundo exterior.

Embora se tenha argumentado, amiúde no texto, que os índios estão sós, abando-
nados, deixados “à mercê”, é preciso se ter em mente que o momento da pandemia se 
apresenta como profícuo para se avaliar a autonomia dessas comunidades em face das 
dificuldades e barreiras. Com efeito, não estamos nos referindo aqui a indígenas iso-
lados, desconectados dos instrumentos da contemporaneidade, destituídos de aces-
so à informação e a tecnologias. Muito pelo contrário. Embora algumas comunidades 
apresentem maior número de pessoas vulneráveis que outras, no geral, estas estão 
munidas, entre membros de sua base, de estudantes universitários, graduados, pós-
-graduados, intelectuais indígenas diversos. Gente conhecedora das novas tecnologias 
de comunicação, capazes de se conectar a instrumentos e a facilidades do mundo glo-
balizado, o que inclui aplicativos baixados pela internet em celulares e computadores.
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Embora aldeias diferentes estejam dotadas de recursos humanos e tecnológicos 
distintos, há de se destacar que até mesmo as mais bem aparelhadas possuem recan-
tos mais recônditos, em que a comunicação não flui com tanta eficiência. Nesses casos, 
às vezes, a mobilização comunitária por si só não basta, e é preciso que o Estado esteja 
presente. Cumpre destacar que – recordando-se da nossa epígrafe – o contato dos ín-
dios com “os botões da informática” os colocou em um outro patamar de comunicação, 
conhecimento e mobilização.

Em termos práticos, isso quer dizer que, se os referidos órgãos não entraram em 
contato com as comunidades a fim de lhes passar informações e orientações sobre o 
cadastramento, isso não se deveu ao isolamento físico e social recomendado, tendo 
em vista que havia outros meios de fazê-lo. Com efeito, o Setor Pericial do MPF não 
precisou realizar diligências in situ, nem para levantar dados, tampouco para oferecer 
orientações. A Funai poderia ter desenvolvido estratégias nesse sentido, mormente os 
coordenadores técnicos locais.

Há de se destacar das diversas falas que, no momento de crise da pandemia, houve 
mobilização bastante expressiva, desencadeadora de um voluntariado que envolveu 
jovens, professores, funcionários de escolas, lideranças e intelectuais indígenas. Um 
ato de autonomia indígena! Um engajamento em prol do cadastramento de potenciais 
beneficiários do “Auxílio”. Trata-se de gente que se informa, pesquisa, aprende e coloca 
em prática conhecimentos em favor da coletividade.

A Funai não é onipresente, nem dá conta de a todos atender devido à enormidade 
de demandas que abraça, bem como à escassez de seus recursos humanos e materiais. 
Por outro lado, as comunidades são plenamente capazes de desenvolver estratégias, 
ativar a agência, mobilizar-se e vencer os desafios do cadastramento. No entanto, há 
aspectos desse cadastramento que apenas com o auxílio do órgão indigenista seria 
possível superar, pois estão fora da gestão das lideranças das comunidades, sobretu-
do nas situações de isolamento social, quando não se é recomendável sair da aldeia. 
Como resolver a questão dos indígenas sem CPF, por exemplo? Como regularizar os 
CPFs perante a Receita Federal? Como regularizar os títulos eleitorais que causam o 
cancelamento dos CPFs? Obviamente que a Funai, sozinha, não daria conta de tratar 
dessas questões, mas poderia fazer os levantamentos necessários – com o auxílio das 
comunidades – para que uma solução interinstitucional fosse encontrada. É preciso 
promover o trabalho da Funai justamente nessas searas em que as comunidades não 
conseguem resolver.
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Os problemas vivenciados pelas comunidades, no que toca aos atendimentos as-
sistenciais, não são, a bem da verdade, episódicos ou incidentais, mas algo perpetua-
do ao longo dos anos, dificuldades há tempos enfrentadas pelos indivíduos e por suas 
comunidades. Apenas nos momentos de urgência é que a falta de documentação, 
por exemplo, sai do esquecimento e emerge como um problema concreto, afetando a 
quem mais precisa.

Justiça deve ser feita. Ao longo do texto, muito se falou que grande parte dos in-
dígenas está inserida no CadÚnico, no “Bolsa Família” e tem CPF. Apesar de os cadas-
tramentos nos programas serem da alçada das Secretarias Municipais de Assistências, 
por intermédio do Cras, quem faz os encaminhamentos até aquele órgão, fornecendo 
as orientações necessárias, expedindo os documentos requeridos, em regra, é a Funai, 
com seu trabalho lento, mas contínuo. Ações, portanto, anteriores à pandemia, mas 
cujos efeitos são produzidos no presente.

Para finalizar, apresentamos algumas sugestões de ações. É preciso:

 ʞ identificar quais localidades têm dificuldades de cadastramento no “Auxílio 
Emergencial”. Faz-se necessário maior engajamento da Funai, que poderia con-
tar com a colaboração das equipes da Sesai, o órgão que, efetivamente, possui a 
maior capilaridade entre as comunidades indígenas;

 ʞ identificar as comunidades/localidades em que o sinal de internet não permite 
o cadastramento e agir para corrigir esse problema;

 ʞ levantar, em cada comunidade, as listagens de indígenas sem CPF, bem como 
aqueles com o mencionado documento bloqueado;

 ʞ buscar, interinstitucionalmente, uma solução jurídica para os CPFs bloqueados, 
mormente os casos relacionados a pendências com a Justiça Eleitoral;

 ʞ orientar, mesmo que remotamente, as comunidades sobre o cadastramento.
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G) IDENTIFICAÇÃO DE ALGUM RISCO IMEDIATO  

A liderança indígena da Aldeia Passarinho, na entrevista apresentada anteriormen-
te, en passant, relatara que “a única fonte de renda que dá mais visibilidade aqui na co-
munidade é a maçã.12 Na verdade, os que foram estão correndo risco lá. Então, já foi, 
desde janeiro, já estava indo, já veio, já voltaram de novo”.

A colheita da maçã trata-se de uma relevante estratégia de sobrevivência e renda 
das comunidades, que, em tempos de pandemia, expõem-nas drasticamente ao mun-
do exterior, frustrando todo e qualquer esforço para manter o isolamento social por 
meio de ereção de barreiras sanitárias na entrada das aldeias para evitar o trânsito de 
pessoas.

Passamos a perquirir pessoas no Grupo da Assembleia Terena, bem como nos 
chats privados. A seguir, estão descritos os resultados das conversas. Antes, cabe des-
tacar que parte dos indígenas acredita que os trabalhadores que retornam da colheita 
da “maçã” estão sendo testados apropriadamente. Salientamos, igualmente, que, de 
volta às aldeias, quem chega não observa uma quarentena; pelo contrário, vai direto 
para os respectivos lares. Além disso, o assédio a trabalhadores para que se arrisquem 
fora de casa é uma realidade. Embora não haja notícias de que a mão de obra indígena 
esteja sendo mantida nos campos de colheita contra a própria vontade, a permanên-
cia se dá até o final dos contratos, em média, 40 dias. Seguem os resultados da breve 
investigação.

Um informante da Retomada Arara Azul nos relatou que “os que estavam lá [na 
maçã] chegaram na semana passada”. Estes estavam trabalhando no Rio Grande do 
Sul, ao todo, “3 pessoas”. Um outro, da Córrego do Meio, falou: “Tem sim, indígena para 
a maçã. No outro sábado estão vindo embora”. Ou seja, fora de casa mais uma sema-
na. O CTL de Sidrolândia avisa que “na terra Buriti, mais precisamente da Aldeia Água 
Azul, do cacique Jânis, tem um grupo para lá da maçã. […] Eles foram para lá no come-
ço de abril, finalzinho de março. Como o contrato é quarenta dias, eles devem estar 
retornando realmente”. Já um professor da Terra Indígena Lagoinha, em Aquidauana, 
diz: “até onde eu sei, não tem dificuldade para retorno. Estão voltando quando estão 
terminando o contrato, inclusive, quinta-feira [dia 30 de abril], o pessoal da Lagoinha 
está chegando. Entendeu? Está tranquilo!”.

12   O estado de Mato Grosso do Sul não tem tradição de plantio de maçã. Na época da colheita, no entanto, caravanas de trabalhadores saem de suas 
comunidades por semanas a fio, quando são empregados por empreiteiros de mão de obra para trabalharem nas plantações nos estados da Região Sul.
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Uma liderança do Movimento das Mulheres Terena residente em Miranda, na Terra 
Pilad Rebuá, Aldeia Passarinho, no entanto, não demonstrou a mesma tranquilidade, 
e afirmou que: 

Tem sim um grupo daqui da Aldeia lá no Rio Grande do Sul, também tem um 
encarregado daqui da Aldeia. Então! Eles têm que cumprir os contratos da firma 
até o dia combinado. E quando eles voltam, todos ficam com receios de receber 
eles de volta para Aldeia, pois tinha que fazer um exame sobre o coronavírus 
que é necessário para retorno para Aldeia. A firma só faz um exame demissional.

Preocupação similar demonstrou uma liderança da Retomada Mãe Terra: 

O trabalhador tá normal, vai, termina contrato, volta. A nossa preocupação é que 
a firma, sabendo que pessoal não pode sair, teima vir pega trabalhador e pessoal 
vai, porque precisa trabalhar. É perigoso pega esse vírus pra lá e trazê para comu-
nidade, a gente não sabe se eles têm esse cuidado lá, se eles estão prevenindo.

Acrescentou: 

É perigoso pega esse vírus pra lá e traze para comunidade agente não [sabe] si 
eles tem esse cuidado lá si eles estão prevenindo. A Quarentena seria ideal para 
aqueles que estão chegando destas empresas. Porém não está sendo feito. O po-
lo-base não está preparado pra isso. O polo-base vai no portão na chegada do 
pessoal e faz discursos. Nada mais”.

A já citada liderança da retomada Arara Azul, em Aquidauana, comunicou que “A 
equipe da Sesai fez a avaliação e orientação do isolamento”. Quando perguntado, disse 
se tratar da “avaliação do coronavírus”. No mesmo sentido, o mencionado professor de 
Lagoinha disse: “a equipe da Sesai faz o acompanhamento. Faz a rastreagem quando 
eles chegam aqui. Então, vão fazer rastreamento […] todos quando chegam faz isso”. 
Quando questionado se era o teste do coronavírus, respondeu: “Sim! Sim! É o teste do 
coronavírus. Eles fazem um rastreamento, é o teste de coronavírus, sim. […] E agora, 
quinta-feira, chega uma turma lá da Lagoinha. Vai fazer o mesmo procedimento que 
fez com os outros”. Adiante, concluímos que estavam equivocados com relação ao exa-
me com o teste rápido.

Mantivemos contato com o procurador da República Marco Antonio Delfino de Al-
meida para alertá-lo da situação, haja vista que, na área etnográfica dos Guarani Ñan-
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deva e Guarani Kaiowá poderia ocorrer algo análogo, ou até pior, uma vez que, em toda 
temporada de coleta da maçã, um exército de mão de obra daquela região se desloca 
para o Sul do país. Na oportunidade, o procurador informou que: “A gente recomendou 
que houvesse o monitoramento destas pessoas.  Esta informação igualmente está no 
plano de contingência da Sesai. Teria que ver apenas se estão cumprindo”.

Acrescentou ainda que “Os testes chegaram para as equipes, não para as pessoas. 
Infelizmente este é o protocolo nacional. Foram 280 para os 14 polos. Dourados rece-
beu 25 apenas para os profissionais”. Finalizou, dizendo: “na próxima semana chegam 
os testes. Igualmente nada impede que as pessoas, especialmente Terena que tem 
mais recursos, se desloquem para testagem na cidade. Em Dourados tá rolando a tes-
tagem para pessoas com sintomas”.

Perguntamos ao secretário do Condisi/MS se os kits de teste do coronavírus já esta-
vam sendo utilizados nas populações indígenas, no entanto este nada soube informar. 
Consultamos uma conselheira do Condisi/MS, da área de saúde pública, que esclare-
ceu: “Ainda não informaram se os kits de teste rápido chegaram. Mas se for aqueles 
liberados pela Sesai, já te adianto, será insuficiente”. Acrescenta: “Os trabalhadores que 
chegaram da colheita da maçã, vindos do RS, passaram por triagem, isto é, medição da 
temperatura. Por ora, só isso mesmo”.

Soma-se a isso que, em contato com o CTL de Miranda, este nos informou desco-
nhecer se os testes com os “kits” estariam sendo realizados. 

Olha, não está fazendo o teste. Aquele aparelhinho, em Miranda não chegou 
ainda. [...] Olha, eu acho que não. Porque, no momento, o DSEI e Campo Grande 
não distribuiu nada ainda desse aparelho de fazer teste […] eu conversei com 
a menina aqui que é coordenadora do Polo-Base de Miranda e perguntei para 
ela que falou que não tinha chegado em Miranda, aí eu não perguntei se havia 
chegado no DSEI também. 

Quando perguntado se em Miranda a comunidade já havia se mobilizado para re-
ceber os indígenas que irão chegar de volta num futuro próximo, respondeu que nada 
sabia. Acrescentou que “em Miranda tem três turmas ainda para chegar, agora no final 
deste mês. Vai dar 45 x 3, cento e pouco”. O CTL informou que, nas diversas aldeias, no 
município de Miranda, a população indígena é de “aproximadamente 10 mil”.13

13   Há 8.814 indígenas, sem contar os urbanos, assim distribuídos: Lalima: 1.732; Passarinho: 1.463; Moreira: 1.327; Cachoeirinha: 1.786; Argola: 774; Babaçu: 
761; Morrinho: 411; Mãe Terra: 360; Lagoinha: 199 (Fonte: Siasi-Sesai/MS, 24 abr. 2020).
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Conseguimos contato com um funcionário do Polo-Base de Miranda. Em mensa-
gem de texto, este nos comunicou que “Chegou sim os testes rápidos para a Covid-19 
no DSEI/MS. Hoje foi um dos nossos motoristas para Campo Grande buscar os testes”. 
Quando perguntado se os testes já estavam sendo aplicados, por mensagem de voz 
informou: “Nós vamos começar a testar nos indígenas que apresentar os sintomas gri-
pais, entendeu? Febre, se tiver febre, se tiver gripe, se tiver dor de cabeça. Se tiver todos 
os sintomas da Covid-19, nós vamos fazer o teste”. Acrescentou: 

a nossa equipe está treinada e preparada para estar no enfretamento. Mas, até o 
momento, graças a Deus que nenhum, assim, devido ao monitoramento, devido 
às barreiras sanitárias que os caciques estão nos ajudando aqui no município. 
Até o momento, não temos nenhum caso de indígena que apresentam os sin-
tomas, entendeu?

Sobre os kits, esse mesmo funcionário esclareceu: “Antes de ontem, chegaram os 
ônibus da maçã, e todos os ônibus que chegam da maçã, eles não entram na aldeia. 
Os caciques e lideranças da barreira não deixam eles entrar enquanto a equipe não faz 
todo o processo monitoramento neles: tirar a temperatura, ver se está febril ou não”. 
Pouco tempo depois, enviou-nos outra mensagem de voz: “Já tem no DSEI, já estava no 
DSEI todos os testes. E hoje foi o motorista […]. Eu só não sei só te falar a quantidade, 
mas os testes vieram todos para nós. Quem pode estar te respondendo a quantidade 
de testes que vieram para nós hoje é […] meu chefe, é quem vê toda esta parte aí”.

Não sabendo quantos kits chegaram, pedimos a ele uma estimativa, se era algo da 
ordem das unidades, das centenas ou dos milhares. Otimista, respondeu: “eu acredito 
que nas casas, nas ordens das centenas”. Minutos depois, encaminhou um áudio oriun-
do do seu chefe. Findou-se o otimismo:

Chegaram, sim, os testes rápidos estão armazenados na farmácia do polo-base. 
Chegaram 20 testes rápidos para serem utilizados nos pacientes indígenas que 
apresentarem os sinais e sintomas. Tem todo um critério para serem realizados 
os testes rápidos. Graças a Deus ainda não apareceu ninguém para a realização, 
mas nós temos, hoje, graças a Deus, armazenado no polo, os testes rápidos para 
ser feito na medida que aparecerem os indígenas que aparecerem com os sin-
tomas.
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A preocupação com a contaminação não é irrisória. Historicamente, relatórios pro-
venientes de ações e diligências do MPT já apontaram, em diversas ocasiões, a preca-
riedade dos alojamentos de trabalhadores indígenas, seja no corte da cana, seja na 
“maçã”. Soma-se a isso o fato de que o Rio Grande do Sul não é um estado limítrofe, sen-
do a viagem de ida e de volta, cada caminho, não menos de 24 horas, quando, necessa-
riamente, tem-se de parar para banheiro, alimentação etc. Destaque-se, também, que 
o hábito contumaz de lavar as mãos não faz parte da nossa própria rotina, tendo sido 
o costume disseminado entre nós com o advento da pandemia. Não se pode esperar 
que os indígenas trabalhadores sigam, integralmente, essa regra de higiene com a fre-
quência desejada, para efeitos de prevenção, sobretudo, porque os que saem pare essa 
labuta externa são ora jovens, ora pessoas com menor instrução formal.

Retornando às aldeias, a turma de trabalhadores passa por uma barreira sanitária 
extremamente precária e limitada, que consiste na abordagem dos ônibus, quando a 
equipe da Sesai realiza uma avaliação visual, com o uso do termômetro, e determina 
se há sintomas. Qualquer pessoa minimamente informada pelos noticiários sabe, con-
tudo, das características da Covid-19 e de sua forma silenciosa e rápida de contamina-
ção em que o contaminado não necessariamente apresenta os sintomas. É da natureza 
invisível da contaminação a necessidade premente de que se adotem providências no 
sentido de impor uma quarentena àqueles que saíram e retornaram, pelo menos, en-
quanto não haja kits de testes rápidos para a chegada de todos os trabalhadores, o que 
deveria acontecer com o diálogo entre as lideranças locais, a Sesai e a Funai.

Apesar do Plano de Contingenciamento do DSEI/MS não mencionar a realização de 
testes rápidos, parece-nos uma contradição a não adoção da medida, afinal, o grande 
risco da doença jaz na invisibilidade dos assintomáticos, haja vista a possibilidade de 
proliferação do vírus.14

14   O que diz o Plano de Contingência Covid-19/DSEI-MS a respeito: 7 Viajantes 7.1 conforme a classificação de casos suspeitos o item Situação 1 – Viajante 
esclarece: Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, 
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento 
de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 
14 dias; 7.2 neste caso como há indígenas que se deslocam dos seus territórios para outros Estados para fins diversos [...] e retornam para suas aldeias, e 
neste período do ano temos recebido informações de indígenas que estão retornando da colheita da maçã na região Sul do Brasil, como Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. Há casos na Região [...], Miranda e Aquidauana e provavelmente ocorrerá em outras regiões que pertencem a este Distrito Sanitário Especial 
Indígena – DSEI-MS. 7.3 Recomenda-se nesta situação a atuação SENTINELA de Vigilância Epidemiológica para estas situações, com adoção das seguintes 
medidas: Identificar nominalmente todos os viajantes independentemente do local destino (Data da viagem, local de destino, data do retorno); Garantir 
avaliação médica aos indígenas que viajaram para áreas com transmissão do vírus e apresentarem sintomas antes de regressar à aldeia; Realizar triagem de 
todos os viajantes e uso da classificação de casos suspeito (item 3. Definições Operacionais) e adoção de medidas preconizadas em cada caso; Orientar que 
estes façam isolamento domiciliar por 14 (quatorze dias), e adotem medidas da etiqueta respiratória; Orientar que no período de isolamento domiciliar, em 
caso de febre, tosse e dificuldade em respirar, deve-se procurar atendimento médico imediatamente; Evitar contato com os idosos. A EMSI deverá avaliar 
sobre a viabilidade da execução do isolamento domiciliar e adoção das medidas preventivas. Necessário buscar estratégias locais de isolamento, baseadas 
nas estruturas disponíveis e efetivas condições para sua realização, e busca de alternativas de promoção de isolamento em locais fora das comunidades ou 
em escolas”.
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Sugerimos, ainda, que o Ministério Público do Trabalho seja informado, com ur-
gência, sobre a situação em tela, para que possa adotar medidas que julgar pertinen-
tes. Seria interessante notificar os empreiteiros de mão de obra indígena a fim de que 
cessem o assédio aos trabalhadores. Por fim, é necessário averiguar se, diante da res-
ponsabilidade que têm para com os trabalhadores, as empresas de “maçã” podem ser 
instadas a arcar com eventuais custos da quarentena dos indígenas trabalhadores na 
chegada das equipes.

H) MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA PARA LIDAR COM A COVID-19, 
ACESSO A INFORMAÇÕES E MEDIDAS ADOTADAS

Já tivemos a oportunidade de salientar que o acesso dos indígenas aos “botões da 
informática” assim como a utilização de novas tecnologias de comunicação e informa-
ção – e a distribuição e o contato com esses meios – não são nem universais, nem pre-
sentes em todas as localidades.

Onde há a possibilidade de “sinal” e a posse de equipamentos (celulares, compu-
tadores, Wi-Fi) individuais ou coletivos (providos pela rede escolar, por exemplo), o 
que é assaz disseminado, pessoas e grupos se unem utilizando aplicativos, sobretudo 
o WhatsApp, por meio do qual trocam informações, enviam e recebem mensagens de 
texto, áudios, “panfletos”, “cartilhas” e outros informativos sobre o novo coronavírus.

Na Terra Indígena Taunay Ipegue, por exemplo, a comunidade conta com uma 
rádio comunitária, a partir da qual dissemina informações e mobiliza ações. Nessa e 
em outras terras indígenas, quando este analista pericial subscritor passava alguma 
informação, escutava do interlocutor: “eu vou repassar para o ‘grupo’ do Conselho de 
Caciques”, ou “eu vou divulgar na rádio da comunidade”.

O Conselho do Povo Terena mantém um “grupo de Whats” chamado “Assembleia 
Terena do Povo Terena”, “criado em 7/10/2014”, com a participação e 151 integrantes, en-
tre eles indígenas de diferentes etnias, membros dos movimentos sociais indígenas 
(do MS e alhures), pesquisadores, professores, antropólogos, servidores públicos e in-
telectuais indígenas. Grupo em que notícias correntes são repassadas sobre variados 
assuntos, sendo, no momento, as informações sobre os diferentes cenários da doença 
o de maior destaque (mobilização dos índios, regional e nacionalmente, a escalada das 
mortes pela Covid-19 entre os índios, chamada para a participação de palestras on-line 
e webinars sobre o assunto). Por ocasião da redação deste documento, os índios acom-
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panhavam avidamente as notícias e entrevistas postadas nas redes sociais, quando da 
realização do Acampamento Terra Livre (ATL).

A “Rádio Terena”, com difusão circunscrita à área da Aldeia Córrego do Meio (Terra 
Indígena Buriti), no município de Sidrolândia, mantém o site “http://radioterena.com.
br/”, em que informes sobre a doença são postados. Em 29 de abril, com efeito, estavam 
disponíveis as seguintes notícias relacionadas à pandemia:

 ʞ  MPF arrecada EPIs para combate do coronavírus em aldeias de MS (29 de abril 
de 2020).

 ʞ Comunidade Indígena Santa Mônica recebe doação para confecção de máscaras 
(29 de abril de 2020).

 ʞ Com recurso devolvido pela Câmara, prefeitura adquire carro zero km para a 
fundação indígena (29 de abril de 2020).

 ʞ No Brasil, há 42 indígenas confirmados por coronavírus, DSEI de MS registrou 5 
casos suspeitos (24 de abril de 2020).

 ʞ Pandemia: Funai de MS vai receber mais de 17 mil cestas para atender indígenas 
(24 de abril de 2020).

 ʞ Aumenta número de indígenas contratados com carteira assinada (24 de abril 
de 2020).

 ʞ 81 mil indígenas estão em situação de vulnerabilidade crítica em caso de expo-
sição a Covid-19, diz estudo (23 de abril de 2020).

 ʞ Indígenas vão receber mil cestas de alimentos doados por ONG (22 de abril de 
2020).

 ʞ Abril Indígena: Pandemia faz programação em comemoração ao dia do índio 
ser adiada (1º de abril de 2020)

No que concerne aos recursos humanos, é importante esclarecer que, nas aldeias 
ditas “regularizadas”, há equipes de saúde – em termos práticos, há ao menos um 
agente de saúde indígena, alguém que facilmente pode ser mobilizado para fornecer 
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informações em uma linguagem acessível, e, num caso de crise, articular as lideranças, 
chamar a Sesai, manter o polo-base informado, comunicar instruções da Saúde Indíge-
na. De igual modo, nessas terras regularizadas, a presença de um professor indígena 
constitui um relevante ponto de interlocução.

A despeito da circulação de informações sobre a doença, não se pode ignorar, como 
será abordado mais adiante, que a assimilação dos conceitos e das noções de trans-
missão de doenças não ocorre uniformemente, uma vez que em algumas dessas co-
munidades ainda persistem representações tradicionais de doenças e suas formas de 
transmissão, sobretudo entre os mais idosos que, em regra, não tiveram muito contato 
com a educação formal.

No que se refere à mobilização, portanto, as comunidades, ainda que isoladas, 
têm conseguido cobrar do setor público, mesmo que por vias indiretas, sendo o MPF, 
por meio do Setor de Perícia, um “mensageiro” privilegiado. Tanto que, desde o início 
da relatoria deste texto pericial, seis recomendações15 já foram expedidas, com base 
nas nossas certidões,16 tão logo fatos nos foram comunicados, ou comunicados pelos 
próprios indígenas, por representação deles mesmos, que, por nosso intermédio, che-
garam ao procurador.17 Foi expedida também uma manifestação judicial em sede de 
Ação Civil Pública,18 baseada em Laudo Pericial.19

Os intelectuais indígenas, de modo análogo, por meio de seus movimentos sociais 
organizados, têm dado voz às suas respectivas comunidades, cobrando do setor públi-

15   PR-MS-00010464/2020 – Recomendação 1 (transporte de pacientes indígenas para tratamento de saúde); PR-MS-00010678/2020 – Recomendação 
2 – fornecimento de água potável aos povos indígenas da Aldeia Moreira, Terra Indígena Pilad Rebuá, no município de Miranda/MS; PR-MS-00010680/2020  
– Recomendação 3 – fornecimento de água potável aos povos indígenas da Aldeia Bananal, Terra Indígena Taunay-Ipegue, no município de Aquidauana-MS; 
PR-MS-00010692/2020 – Recomendação 4 – fornecimento de água potável aos povos indígenas da Aldeia São João, Terra Indígena Kadiweu, no município de 
Porto Murtinho; PR-MS-00010776/2020 – Recomendação 5 – fornecimento de água potável aos povos indígenas da Aldeia Passarinho, Terra Indígena Pilad 
Rebuá, no município de Miranda/MS, PR-MS-00010845/2020 – Recomendação 6 – fornecimento de água potável aos povos indígenas da Aldeia Córrego do  
Ouro, residente na Terra Indígena Kadiweu, em Porto Murtinho/MS.

16   PGR-00147328/2020 – Sobre risco de paralisação do transporte a pacientes e equipe médica pela prestadora de serviços Cunha; PGR-00148653/2020 
– Sobre falta de água na Aldeia Córrego do Meio, Reserva Indígena Kadiweu; PGR-00148437/2020 – Sobre risco de paralisação do transporte a pacientes e 
equipe médica pela prestadora de serviços Cunha;  PGR-00148726/2020 – Sobre a falta de abastecimento na Aldeia – Ka´ikoe, no município de Miranda; 
PGR-00155841/2020 – Sobre a falta de água na Aldeia Passarinho, município de Miranda; PGR-00155871/2020 – Sobre riscos enfrentados pelas comunidades 
diante da coleta da maçã e da não realização de testes rápidos; PGR-00155942/2020 – Sobre falta de cloração da água e falta de higienização das caixas d’água 
em aldeias; PGR-00162363/2020 – Sobre a entrada não autorizada de não índios na Aldeia São João, Reserva Kadiweu, no município de Porto Murtinho; PGR-
00162906/2020 – Falta de orientação da Sesai sobre a Covid-19 em terra indígena urbana, a Aldeia Tico Lipu; PGR-00164869/2020 – Sobre desvios de cestas 
de alimentos e de merenda escolar; PGR-00168080/2020 – Sobre a falta de assistência e alocação de recursos para possibilitar a barreira sanitária nas aldeias 
da Reserva Indígena Kadiweu, no município de Porto Murtinho.  

17   Em época de pandemia, quando o “protocolo” físico do MPF não está disponível, o nosso número de celular é o caminho mais curto.

18   ACP – 0001975-84.2017.4.03.6000 – Cadastramento e recadastramento de beneficiários de cestas básicas.

19   PGR-00144434/2020, Laudo Técnico 802/2020 – Referente ao cadastramento e recadastramento de famílias, a fim de receberem cestas básicas.
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co providências, a exemplo do ofício20 remetido ao procurador do 5° Ofício. Após uma 
breve contextualização sobre a situação imunológica, epidemiológica dos indígenas e 
do abandono das comunidades, o advogado (indígena) do Conselho Terena redigiu, 
ipsis verbis:

Diante desse cenário a Funai, até o momento, não divulgou plano de ação para 
prevenção e tratamento da Covid-19 entre os povos indígenas. As comunidades 
e lideranças estão jogadas a própria sorte, enfrentando sem o apoio do poder 
público esta situação. É o que se infere das barreiras sanitárias montadas pelos 
próprios indígenas nas TI’s Taunay-Ipegue, Cachoeirinha, Limão Verde, Buriti e 
Lalima.

E ainda, cabe frisar que no dia 01 de abril de 2020, a Articulação dos Povos In-
dígenas do Brasil (Apib), organização indígena nacional que o Conselho Terena 
integra, enviou ofício ao Governador do Estado Reinaldo Azambuja solicitando 
as providências arroladas abaixo, mas até o momento não obtivemos nenhuma 
resposta.

Em carta, a Apib solicitou:

A articulação entre todas as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde com o 
SASI-SUS e os Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEIs, a fim de garantir 
acesso à informação da situação epidemiológica e das ações que estão sendo 
realizadas em cada local, terras e aldeias indígenas, inclusive da população indí-
gena em área urbana.

A garantia de que os planos emergenciais para atendimentos dos pacientes gra-
ves dos Estados e Municípios incluam a população indígena, deixando explícitos 
os fluxos e as referências para o atendimento em tempo hábil, em articulação 
com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e DSEIs;

 Articulação com as redes SUS, de Assistência Social e outras Políticas Sociais 
para garantir as condições de isolamento e quarentena daqueles indígenas que 
se encontram em trânsito no retorno para suas terras indígenas mas precisam 
tomar essas medidas preventivas antes de seu ingresso ou no caso de serem ca-
sos suspeitos ou confirmados de coronavírus;

20   Ofício S/N, datado de 24 de abril de 2020.
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 Provimento de testes rápidos para Covid-19 e fornecimento para todos os Dis-
tritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIs, para agilizar e garantir o controle 
rigoroso da entrada dos indígenas que estão em centros urbanos impossibili-
tados de retornarem para as Terras Indígenas (Tis). Dessa forma, solicitamos a 
priorização da distribuição de testes rápidos para esse controle de entrada e saí-
da das TIs, e priorização na execução de outras formas de testagem laboratorial 
medida que garantirá a não disseminação em massa do vírus entre essa popu-
lação. [...] [E]ntretanto, frisa-se, não obtivemos nenhuma resposta do Gover-
nador do Estado, tão pouco visualizamos a construção de um planejamento 
para essas populações. (grifos no original)

Entre as principais medidas coletivas adotadas para conter o avanço da doença es-
tão as “barreiras sanitárias”, bloqueios para evitar a saída e a entrada de pessoas, so-
bretudo, as estranhas às comunidades. Sobre as “barreiras”, cabe aqui realçar alguns 
pontos. Em primeiro lugar, esses “bloqueios” ajudam a relativizar as falas dos índios de 
que nem a Sesai, nem a Funai comparecem. A Saúde Indígena, com efeito, tem compa-
recido a essas “barreiras”, momento em que dão instruções, fornecem máscaras e álco-
ol em gel. Igualmente, a Funai tem não apenas auxiliado nas “barreiras”, como também 
adotado providências para que as “equipes de fiscalização” – que no regime de troca 
de turnos permanecem 24 horas no posto – possam receber cestas de alimentação. 
Ambos os órgãos foram vitais para a mobilização das equipes nas entradas das aldeias.

Em segundo lugar, destaque-se que as referidas “barreiras” já foram alvo de ten-
tativas de quebra de bloqueio. Registre-se que, no início da pandemia, a despeito de 
toda a mobilização, houve um caso na Terra Indígena Taunay Ipegue, em Miranda, em 
que um comboio de caminhões boiadeiros quis, com o auxílio da Polícia Militar (por 
intermédio de ameaça, inclusive), transfixar a terra indígena. Os Terena resistiram, pro-
ferindo a frase mágica: “vamos ligar para o MPF”, cujo contato mais imediato é o Setor 
Pericial. Por fim, como relatado na subseção anterior, as barreiras poderão perder suas 
eficácias caso providências não sejam adotadas com relação aos indígenas que retor-
nam da colheita da “maçã”.
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H.1 OS RELATOS

Em 29 de abril, em resposta aos nossos quesitos, a professora e liderança das mu-
lheres da Aldeia Terena Passarinho, no município de Miranda informou:

No que se refere às providências que as comunidades tomam para não espalhar 
o coronavírus, sim reunimos. A gente se reuniu, sim. Antes de tomar a decisão 
do isolamento, estava tendo aula, até porque, eu sou professora aqui. Então, 
aí, o cacique e mais as lideranças fizeram uma reunião na quadra de esportes 
para falar que ia fazer isolamento social e que ia ter somente só uma entrada 
dentro da aldeia. Todas as entradas – que são 3 entradas. Então, duas fechou e 
ficou somente a principal, que lá que funciona a barreira sanitária, que é quem 
sai, quem entra. Eles estão fazendo, esterilizando os carros tudo, moto, bicicle-
ta. Tudo o que sai e tudo o que entra. E eles estão lá, até hoje. Sobre, também. 
Nós aqui da comunidade, a gente recebeu, sim, esse panfleto informativo, que 
fala como deve ser higienizada a mão, como é que deve usar a máscara e quem 
forneceu foi a Sesai. Até porque, a coordenadora do Polo Sesai é aqui da minha 
aldeia. Então, a gente está com uma pessoa bem parceira, ela vai lá na barreira 
sanitária, fez os agentes de saúde ir lá, conversar com a liderança, falar sobre 
o coronavírus, também, repassar tudo que ela tem que passar sobre o uso das 
máscaras e das luvas. Então, ela que pede ajuda também, que está fornecendo 
todo esse material. Cada entrega de cesta básica, os agentes e o doutor, as en-
fermeiras estão tudo lá para estar informando sobre isso, então. É muito preocu-
pante, isso, de estar, porque a gente não pode estar reunido, então, aonde tem 
algo que vai passar para a comunidade, ela está na frente repassando. Se a gente 
elaborou algum plano de emergência? Então, elaboramos com ela, com a coor-
denadora do Polo Sesai, que ela não atende somente a minha comunidade. Ela 
atende as 9, 9 comunidades da região de Miranda. E ela está indo nessas aldeias 
para fazer este plano de emergência. Mas a Funai, realmente, não colaborou, até 
que ela fez um vídeo chamativo falando sobre a Funai. Eu acho que isso mais que 
causou a exoneração do CTL, era o chefe do CTL aqui e ele estava do lado dela 
nessa gravação. Então, nós estamos preocupados, né? Porque nós estamos sem 
chefe do CTL, não sei como vão fazer por causa dos documentos e tudo. Até eu 
estou com processo de documento lá no CTL por causa da minha mãe também. 
Então, a gente está meio que de mãos atadas sem ter informação de quem vem 
e quem vai entrar lá para trabalhar. E sobre se a gente já elaborou, a gente está 
em construção dessa informação sobre o que vamos fazer para transportar uma 
pessoa [potencial paciente]. Eu acho que não vai acontecer isso porque, aqui, 
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tem horário para tudo. A gente está levando a sério, nós como lideranças. Eu e 
meu pai, aqui de cima, a gente não abre o portão de cima [parte alta da aldeia]. 
Então, não estão saindo mesmo. Então, quem controla é lá embaixo, né? Então, 
a gente está isolado, mesmo. Fazendo o isolamento, que é o essencial para evitar 
tudo essa catástrofe, né? Mas, assim, a gente está elaborando junto com a Coor-
denação do Polo-Base da Sesai, junto com enfermeiro. Eles ligam aqui para falar. 
Para tomar essas medidas juntamente com as lideranças. Qualquer coisa que 
eles querem que a gente seja informado, eles mandam no grupo do WhatsApp. 
Aqui tem um grupo chamado “Aldeia passarinho 24 horas”. Aí, ali é que é a infor-
mação maior do cacique, do Polo Sesai, de liderança, de pai, de mãe de família 
que quer sair para fora e vai voltar tal hora e quer que abra o portão. Aquelas 
famílias que têm mãe, pai fazendo hemodiálise e têm de sair às duas da manhã, 
então, tem que ter alguém, lá no portão para estar abrindo. É tudo aquilo que a 
gente sabe, é uma medida que a gente tomou e espera que acabe logo, isso, né? 
Porque não é, não é, a gente não dorme bem, a gente não fica bem porque tem 
que ajudar a comunidade. A nossa preocupação é que esse corona saia, saia e 
nunca entre aqui dentro da comunidade indígena. Se ocorrer um caso da doen-
ça, vamos buscar primeiramente a Sesai, a partir dali que vamos buscar solucio-
nar de melhor forma possível.   

Em 29 de abril, em conversa com a liderança Terena da Aldeia Urbana Tico Lipu, em 
Aquidauana, tomamos conhecimento da falta de informações prestadas pelo serviço 
público, bem como da desmobilização daquela comunidade Terena para lidar com 
possíveis situações:

A gente está conscientizando a comunidade de manter o seu quintal limpo, 
tirando os lixos, entulho e tudo o que tiver, que possa prejudicar as crianças e 
moradores dessas residências. E quanto ao pátio da associação, a gente sempre 
está mantendo limpo, a gente sempre está varrendo todo dia, fazendo o máxi-
mo possível para manter conservado para que a gente evite esse coronavírus. A 
gente já solicitou à Sesai21 que viesse dar uma palestra, falar dos cuidados que 
a gente deve ter, que a comunidade deve ter, mas, infelizmente, não recebemos 
ninguém e nenhum tipo de material, tanto é que eu solicitei álcool gel para que 

21   Sobre o assunto do atendimento às populações urbanas, diz o Plano de Contingenciamento do DSEI/MS: “24. Indígenas no contexto Urbano 24.1 concernente 
a população indígena que vive em contexto urbano, e considerando o Decreto n° 3.156 de 02 de agosto de 1999, que delimita a atuação da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai), no âmbito das terras indígenas, conforme descreve o artigo 2°, parágrafo único: A organização das atividades de atenção à saúde 
das populações indígenas dar-se-á no âmbito do Sistema Único de Saúde e efetivar-se-á, progressivamente por intermédio dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas, ficando assegurados os serviços de atendimento básico no âmbito das terras indígenas (grifo nosso); 24.2. Neste sentido e considerando que nas 
áreas urbanas, a atenção à saúde é realizada pelos municípios e estado por meio do SUS, orienta-se para que os indígenas no contexto urbano conforme as 
recomendações do Ministério da Saúde sigam as recomendações e fluxos de atendimento de cada município”.
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a gente lavasse as mãos. Infelizmente, a gente não foi atendido e não recebemos 
visita de nenhum do Poder Público, Funai, Sesai. É naquela situação de sempre. 
Nós não temos nenhum plano de emergência. Qual seria hoje a nossa estraté-
gia? Caso aconteça alguma coisa grave, a gente tem que unir a força dos mem-
bros da comunidade, achar um companheiro, ou seja, um vizinho que tenha um 
carro para socorrer e levar imediatamente no hospital. Esse é o nosso plano de 
emergência. Estamos sempre à mercê da sorte, né? Infelizmente.

Em contato com o cacique Kinikinau da Terra Indígena Nioaque, em 29 de abril, 
este respondeu:

A nossa medida que tomamos quando nós ficamos informados da Covid-19, que 
é o coronavírus, nós se reunimos, as lideranças, da comunidade com a Equipe de 
Saúde [Sesai] e os representantes de grupos, organizada a comunidade como 
a igreja, Igreja Evangélica, Igreja Católica e também as associações. Então, de 
acordo com as informações, nós criamos uma medida comunitária na questão 
de suspender os movimentos de reuniões como, suspender temporariamente, 
né? Os movimentos de reuniões como cultos nas igrejas com número grande, né, 
por exemplo, com 30-40 pessoas por culto, né? E, também, as reuniões comu-
nitárias, campo de futebol, enfim, onde pudesse ter aglomeração de pessoas. 
Fizemos a reunião, tomamos esta medida para, assim, proteger contra a possível 
chegada dessa doença. Com relação aos materiais informativos, nós não tive-
mos por parte nem da Secretaria de Saúde Municipal e nem por parte da Sesai 
e nem por parte da Funai. As informações que nós adquirimos foi por parte das 
redes sociais, né? Acompanhava, mais ou menos, pelo jornal, pelo rádio e pelo 
Facebook. Então, tudo isso é que nos ajudou a prevenir para o nosso grupo, base-
ado, assim, na recomendação do Ministério da Saúde e também as instituições 
que estão, assim, divulgando, né? Então, por parte da Sesai e nem da Prefeitura 
e nem da Secretaria de Estado, nem da Funai não tivemos nenhum tipo de ma-
terial e nem palestra. Com representante, assim, que viesse para ajudar a cons-
cientizar a nossa comunidade. Sobre um plano emergencial, então, a gente, se 
caso acontecer de um dos nossos parentes chegar a contrair o vírus, conforme a 
orientação, o paciente, o doente ele teria que ser colocado num de isolamento 
para receber o tratamento da saúde. Mas a quem recorrer, a nossa assistência, 
que o mais próximo de nós é a equipe da saúde da Sesai, nós temos uma médi-
ca, nós temos uma enfermeira padrão, nós temos uma técnica de enfermagem 
e temos uma agente de saúde. A segunda instância que temos aqui, no caso de 
socorro de saúde da comunidade, é o município, e quando a gente... acontece 
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alguma coisa que esta primeira equipe não tem condições de atender o doente, 
nas suas necessidades, então eles [a Sesai] encaminham para o município e o 
município já se socorre com o tratamento da região, né, Aquidauana ou Campo 
Grande [os centros de referência]. Então, isso é o que nós temos para informar. 
Com relação a uma assistência com referência [a uma emergência], a gente ain-
da não foi informado e também nós não pensamos nisso, né? Mas, com certeza, 
como nós temos os nossos primeiros socorros, aqui que é a equipe da Sesai, é ela 
que deve ser consultada por nós, né? Então, aí, a quem eles vão recorrer, ainda eu 
não tenho esta informação.

Ao entrarmos em contato com o professor Terena, do Distrito de Ipegue, na Terra 
Indígena Taunay Ipegue, no município de Aquidauana, este fez as seguintes pondera-
ções:

As atitudes que a gente tomou, é bom lembrar, o isolamento social se faz muito 
complexo, se faz muito mais difícil para os povos indígenas que para os não in-
dígenas. Aqui, o que a gente pôde fazer foi, em discussão com a comunidade, foi 
parar todos os eventos, adiar e suspender todas as comemorações, casamentos 
até a festa tradicional, mesmo, do dia do índio, cerimônias, tudo, esportes, cam-
peonatos, jogos de bola. Tudo isso devido ao entendimento da comunidade não 
se aglomerar. Outra atitude, também, notável foi a barreira sanitária, né? Com a 
gente mora aqui na Terra Indígena Taunay Ipegue, compreendida desde o Dis-
trito de Taunay – que tem 80% da população indígena – e vai até a Colônia Nova 
e as retomadas, reuniram-se todas essas lideranças desses locais e, de comum 
acordo, pela maioria, venceu, então, que a gente fizesse essa barreira sanitária. 
Na barreira sanitária, as pessoas estão se alternando. São 12 horas que a gente 
fica, cada comunidade fica na barreira, e são 8 comunidades. Então, a gente fica 
12 horas, por exemplo, a comunidade do Distrito de Taunay fica 12 horas, aí, vai, 
depois, a comunidade de Bananal, mais 12 horas, e assim vai indo. A gente não 
está deixando as crianças irem para Aquidauana, por entender que elas são as-
sintomáticas. Então, elas não vão para a cidade. Os carros que têm crianças são 
solicitados a retornarem. O volume máximo de pessoas dentro de um carro são 
4 pessoas, contando com o motorista. A gente está evitando ao máximo que as 
pessoas estanhas entrem aqui. Os profissionais de saúde têm, sim, comparecido 
na barreira, que é o horário de serviço deles e, de forma alternada, também, para 
que não haja, aí, uma precarização dentro dos postos de saúde da região. Aqui 
no Distrito de Taunay, eu falo enquanto morador indígena aqui do Distrito, o 
que chega, como o Distrito, em si, o posto de saúde que fica aqui, ele depende 
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do município, tudo o que vem para cá é refugo. Então, o que veio para cá foi um 
fôlder com uma breve explicação dos sintomas do coronavírus, que foi pregado 
no posto de saúde. E teve uma palestra, também, com as enfermeiras respon-
sáveis, né? Quanto à Sesai e indígena também atendido pela Sesai, os profissio-
nais estão sendo, assim, de forma, estão sendo solícitos, estão comparecendo. A 
única coisa que eu vi, que foi um material que eu posso dizer que eu vi da Sesai, 
não posso dizer se eles produziram mais, mas o que eu vi foi um fôlder, também, 
divulgando a importância da máscara e a importância do isolamento social, so-
mente. Eu que sou jovem, que estou acompanhando, eu não sei as lideranças, 
se foi decidido alguma coisa, mas, enquanto jovem, eu não presenciei, não sei 
de nenhum plano de emergência. E isso me deixa muito preocupado. Porque eu 
também fico assim temeroso de puxar este assunto para o debate porque aqui as 
pessoas têm uma fé muito grande, então, o que todo mundo está seguindo aqui 
é acreditando que não vai acontecer. Então, a gente está trabalhando o máxi-
mo para evitar isso com a barreira sanitária, quando chegam pessoas estranhas, 
por exemplo, os trabalhadores da maçã, são acompanhados pelos profissionais 
de saúde indígena. Então, fica muito naquela questão da crença de que não vai 
chegar, entendeu? Não existe um plano de emergência. O que vai ser seguido 
aqui, caso isto aconteça [alguém ficar doente] vai ser o padrão que está sendo 
seguido no Brasil, no restante do Brasil. As pessoas e as famílias serão colocadas, 
no caso, a família será colocada em isolamento, mesmo, né, e a pessoa infectada 
será levada para o hospital de Campo Grande, que é o que eu acredito que seja 
o plano aqui e essa pessoa ficará em isolamento hospitalar. E, aí, o que eu penso 
que vai acontecer são todas as famílias ficarem isoladas de vez em casa, não sa-
írem mesmo, a não ser por casos extremos. Eu não acredito que nós estejamos 
preparados para uma pandemia deste nível, não estamos preparados pra passar 
por isso e eu acho que, sim, no território da Terra Indígena Taunay Ipegue, se o 
coronavírus alcançar aqui, de forma despercebida, ele vai acabar se proliferando, 
eu acredito que seja, sim, um extermínio de grande parte da população e isto me 
deixa com muito temor, isto me deixa com muito medo, mas é a realidade. Não 
creio que estamos preparados para isso.

Em 29 de abril, a liderança Kinikinau da Reserva Kadiweu, declarou:

A medida que nós tomamos, aqui dentro da comunidade foi a intervenção nossa 
mesmo, juntamente com lideranças e agentes de saúde e coisa e tal. Mas nós 
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não tivemos participação ativa da Funai,22 nem da Sesai, apesar de a gente fa-
zer as duras cobranças. Infelizmente, nós não fomos atendidos, não recebemos 
nenhum servidor da Funai, não tivemos reunião com a Sesai, nem com a Funai, 
nem com Prefeitura, nada. E a gente se sente, infelizmente, isolado. Mas, graças 
a Deus, não vou reclamar porque a gente está com saúde, que é o mais impor-
tante. Mas a gente sente falta, sim de um apoio ativo. Dos órgãos competentes, 
que está para nos prestar serviços. Principalmente, Sesai e Funai, que são as nos-
sas, vamos dizer assim, as nossas ‘mães’, a quem a gente primeiramente recorre. 
Bom, nós tivemos bastante informações pela internet. Da Funai, por exemplo, eu 
recebi bastante links da Funai, do chefe Jorge, o qual tem mandado muitos links 
para mim, orientando, mostrando as devidas precauções que nós deveríamos 
tomar, as providências, né? Mas, nenhum material informativo, assim, em car-
taz, em livro, coisa e tal. As informações mesmo foram apenas por via de What-
sApp, link ou mensagem de voz deles dizendo as orientações básicas que deverí-
amos tomar dentro de nossas comunidades. A nossa mobilização aqui na aldeia, 
infelizmente, é apenas a Sesai. A gente não tem outro recurso nem outro meio 
de recorrer, se não for a Sesai. Infelizmente, é apenas a Sesai. E, primeiramente, 
a Deus. A gente nunca deve descartar a fé de ninguém, a crença de ninguém. Eu 
confio muito em Deus também. Todos os dias, a todo momento, a gente levanta, 
pede os livramentos e quando a gente se deita faz os nossos agradecimentos. E, 
aqui na nossa aldeia, a gente é bastante religioso, né? Temos 4 igrejas. A maioria 
do pessoal são religiosos. E eu tenho muita fé nisso e acredito muito em Deus. 
Mas isto não quer dizer que a gente não pode precisar da medicina. Mas, infe-
lizmente, caso aconteça alguma emergência urgente, a gente recorre apenas 
à Sesai. A quem recorrer, se infelizmente, estamos aqui, vou dizer, confinados, 
quase abandonados. Bom, se acaso acontecer, espero que Deus não deixe […] a 
gente vai recorrer à Sesai. É a única que eu falei. A gente pode recorrer, também, 
à Prefeitura e Funai, mas, assim, isso tudo via WhatsApp. Aqui não pega telefone. 
Com a Sesai a gente conversa via rádio, que aqui no postinho da Sesai tem um 
rádio de comunicação e, também, a gente pode manter contato com a Prefeitura 
através do orelhão, aqui, que temos aqui na comunidade. Mas, a gente, se acaso 
acontecer, as nossas devidas, vou dizer, assim, a gente vai recorrer para alguém 
ficar ciente, a gente vai fazer em termo de documento, porque ninguém está 
prestando apoio para nossa comunidade: nem Prefeitura. Infelizmente eu já re-
corri à Funai. Inclusive, a moça que é do setor que presta serviço para o pessoal 

22   Estamos nos referindo aqui, justamente, à área indígena sem a atenção da CTL de Bonito, que, como já relatado, por inabilidade política do coordenador 
regional da Funai, nomeou pessoa não aceita pela comunidade indígena, ocasionando a paralisação do atendimento, desde o início de março último, o que 
se estende até o momento.
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que fazem barreiras sanitárias, na entrada das comunidades. Ela disse que tinha 
um recurso que foi aprovado. Eu fiz uma licitação (sic) mandei para ela. Ela retor-
nou mandando de volta, que ela atenderia a nossa demanda, mas até agora não 
chegou. E isso complica para nós tá fazendo a barreira sanitária, porque a gente 
não tem nenhum tipo de higienização aqui: não temos máscaras, não temos ál-
cool em gel, não temos nada. E, infelizmente, a coisa está difícil e está apertando 
e o pessoal está apertando. Eles estão reclamando muito a falta de alimento, 
porque, a gente acompanha no jornal, todas as aldeias estão recebendo cestas 
básicas23 e, infelizmente, só a nossa que estamos esquecidos. Já reclamei para a 
Funai essa parte e, infelizmente, a gente não é atendido. Sábado agora, depois 
de amanhã, a gente vai estar fazendo uma nova reunião para tratar sobre esses 
assuntos de novo, juntamente, com a comunidade. A gente vai ver qual é agora o 
caminho a percorrer, porque, infelizmente, a gente reclama, reclama e ninguém 
nos atende. A gente vai fechar, aí, um documento dizendo que estamos confina-
dos e esquecidos. (vide PGR-00168080/2020)

Em 29 de abril, entramos em contato telefônico com uma representante Terena 
do “Aglomerado Urbano” Nova Aquidauana, em Aquidauana, por meio de ligação. Na 
oportunidade, ela relatou que, em sua vila, onde os indígenas não vivem como em uma 
aldeia, mas dispersos no espaço, cercado de residentes não índios, não houve nem a 
presença da Funai, nem da Sesai, o que lhes é contumaz. A comunidade não realizou 
qualquer tipo de mobilização com relação à pandemia, sendo as informações recebi-
das, individualmente, conforme o interesse pessoal de buscar notícias sobre o assunto, 
na imprensa em geral ou por meio de pesquisas pela internet. Ficam informados, tam-
bém, por meio das mídias sociais, por compartilhamentos de mensagens. Como não 
são atendidos pela “Saúde Indígena”, reportam-se ao “posto de saúde do município”, 
não muito distante, podendo se deslocar a pé.

Essa mesma representante nos informou que, no início da pandemia, agentes de 
saúde do posto compareceram de casa em casa fornecendo instruções sobre a doença 
e distribuindo panfletos. Disse ainda que a coletividade indígena em que reside nada 
articulou com a rede de saúde com relação a um caso de emergência entre os indíge-
nas. Os residentes têm tentado observar as orientações passadas pela imprensa – iso-

23   A cesta básica a que se refere aqui não é aquela proveniente do Governo do Estado ou da Conab. Trata-se de um auxílio, oriundo de um recurso da 
Funai-Sede, recebido na Coordenação Regional de Campo Grande, na ordem de R$ 120, falam os índios. Embora tanto os índios quanto os coordenadores 
técnicos locais tenham nos falado que seria para comprar insumos diversos, há uma expectativa de que, ao menos, parte dele seja utilizado para reforçar 
a participação nas barreiras sanitárias (na forma de lonas plásticas para a construção de abrigos, bem como na alimentação daqueles voluntários que 
montam vigília à entrada das terras indígenas), que, nas aldeias, em regra, funcionam dia e noite. Correm notícias de que outras aldeias já receberam ajudas 
referentes a este recurso.
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lamento social, higienização das mãos, uso de máscara –, mas ressalta ser esta uma 
decisão individual, inexistindo formas de controle coletivo. Afirmou também que têm 
ciência de que, na eventualidade de alguém adoecer, o caminho seria procurar o posto 
de saúde mais próximo, que faria os internamentos e as transferências para outras uni-
dades no estado, caso fosse necessário.

I) ASPECTOS RELEVANTES DA CULTURA E DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Esta subseção consiste de duas entrevistas a antropólogos, ambas concedidas por 
pesquisadores com longa permanência de campo entre as comunidades por eles estu-
dadas, conhecedores do quotidiano e das realidades locais, sendo um deles, inclusive, 
membro da etnia Terena.

Como cultura e organização social são dois conceitos antropológicos com um am-
plo escopo, solicitamos aos pesquisadores que, ao tratarem de questões culturais, 
enfatizassem hábitos, produção da vida material e visões de mundo que de alguma 
forma pudessem influenciar os comportamentos das comunidades por eles estudadas 
no que concerne à Covid-19, na tomada de decisões e no enfrentamento da crise que 
se seguirá. A mesma preocupação tivemos em relação à organização social, aqui com-
preendida, lato sensu, como as divisões sociais (gênero, classe etária e hierarquias) e os 
efeitos que estas têm nas relações sociais.  

O QUE FALARAM OS ESPECIALISTAS

MESSIAS BASQUES, doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional do Rio 
de Janeiro, especialista na etnia Kadiweu.24 Sobre os hábitos culturais e limitações na 
infraestrutura

Com relação a condicionantes culturais que possam dificultar ou facilitar a in-
tervenção das equipes de saúde. Tendo isto como um pano de fundo, digamos 
assim, essa questão chave como fio condutor destas outras questões mais pon-
tuais, eu vou comentar estas questões mais pontuais, mas tendo isso em men-
te, esta questão das condicionantes. Bom, os Kadiweu têm o hábito de lavar as 
mãos. Sem dúvida, é muito difícil que eles façam uma refeição sem antes tomar 

24   A Reserva Indígena Kadiweu, dividida em seis aldeias – São João, Alves de Barros, Tomázia, Barro Preto, Campina e Córrego do Ouro, por fruto da 
ação colonial, além de habitada pelos Kadiweu, comporta indígenas das etnias Terena e Kinikinau. É conhecida da literatura antropológica a estrutura 
hierarquizada dos Kadiweu, com suas famílias “nobres” e “não nobres”, bem como a relação de servidão e dominação exercida por eles para com os demais 
povos indígenas que coabitam seus espaços; relação esta que no passado era mais intensa, mas que hoje se traduz na divisão territorial, orientada pela noção 
de nobreza e parentesco, impondo situações nas quais emergem os destituídos de terras de outros direitos.
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um banho, na verdade, não é nem lavar as mãos. Eles tomam um banho. Sei lá, 
uns 4 ou 5 banhos por dia. E não se faz uma refeição sem tomar banho. Mas, 
aí, as condicionantes, neste caso, eu diria, que dificulta, não são culturais. São 
estruturais. Você deve conhecer mais ou menos a situação da Aldeia Alves de 
Barros. Acho que é ali que me preocupa mais, de certo modo, porque muitas 
pessoas não farão isso, não tomarão banho e não lavarão as mãos, não por con-
dicionantes culturais, mas por falta de acesso à água. Então, quando eu morei 
lá, e continua sendo o problema principal, falta um poço artesiano. Não existe 
um poço. O poço que havia secou, nunca mais se furou, até porque é muito caro 
levar maquinário para lá e a terra é muito calcária e difícil chegar com profun-
didade suficiente. Enfim. A única fonte de água é aquela que você conhece na 
Aldeia Campina. Então, na Aldeia Campina isso não é um problema. Eu diria, 
do que eu conheço que na Barro Preto não é um problema. Na Tomásia, não me 
lembro de ver algo do tipo, de alguém reclamar algo assim. [Na Aldeia] São João, 
imagino que as casas mais distantes do centro de distribuição da água, talvez, 
sofram com isso. Acho que possa ser um ponto sensível, o acesso à água na Cór-
rego do Ouro. Mas, sem dúvidas, o que mais me preocupa, até pela quantidade 
de pessoas é a [Aldeia] Alves de Barros. Deixa eu lhe dar um exemplo: a água que 
desce da [Aldeia] Campina ela vem sendo “envazada”, digamos assim, ela corre 
por uma tubulação e a captação ocorre ali, naquilo que seria uma cachoeira, no 
pé da serra. Só que esta tubulação, ela vai sendo distribuída, vai sendo dirigida, 
ao longo da aldeia, em regiões, em áreas. Mas como não tem vazão para aten-
der tudo, de uma vez só, toda a comunidade, então, fecha-se um registro. Então, 
uma hora você atende a um lado, outra hora, você atende ao outro. Só que mui-
tas vezes esses registros quebram, às vezes uma família quer ter mais água do 
que a outra fecha, enquanto deveria estar do outro lado. Eu diria que até o meio 
da comunidade ali, para que desce a serra e está próximo ao posto de saúde, 
escola e tal, o entorno, num raio de 500 metros, é bem servido de água, mas, se 
você vai em direção ao que eles chamam de fundo da aldeia, lá na altura mais 
ou menos da, digamos, assim, da casa do Seu José Marcelino, ali, ou mesmo lá 
do outro lado, na casa do Bento, essas pessoas, especificamente, têm recursos e 
condições para ter acesso à água. Eles têm arrendamento. Eles têm como com-
prar até, se for o caso, se apertar a situação. Mas, eu estou pensando nas pessoas 
mais carentes. Digamos, nesse raio em diante, já não terão água.

Sobre a manipulação de utensílios, falou:
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Agora, em relação aos utensílios [compartilhados]. Sim, [eles] compartilham 
utensílios, copos de tereré, as bombas. Prato não é tanto o problema, assim. É 
mais fácil você ter a louça do que a comida. Não é por falta de louça que eles 
teriam problemas com isso, não. Mas é com a questão da falta de comida que eu 
vou falar adiante. Então, em que sentido a proximidade e o excesso de compar-
tilhamento poderia criar um problema no caso da Covid? É mais uma questão 
transversal, regional do que especificidade cultural aqui. Não tem nada espe-
cífico dos Kadiweu nessa temática dos utensílios, não. O que eu poderia dizer, 
assim, que é um agravante, facilitador até para a ação das equipes de saúde, 
compartilham, mas é aquilo que você já conhece, que na situação dos Terena é 
praticamente a mesma. Eu acho que o principal problema não é nem do compar-
tilhamento de copos, no dia a dia, digamos assim, mas o compartilhamento, de 
fato, do tereré, né? Mas não somente. Se estiver caindo a temperatura, também, 
o mate, o chá da manhã. Talvez, assim, em alguma escala, você tem pessoas que, 
digamos assim, têm o hábito de, e aí, talvez, seja uma questão de... Tem pessoas 
que não vão ter acesso à água de forma corrente e, mesmo as que têm, elas ar-
mazenam a água em grandes galões e barris, até. Barris de plástico. Pode ser um 
problema se você pensar assim, não que na hora de comer as pessoas lavam as 
mãos, mas não sei se elas estão tão sensíveis assim, desta necessidade, na hora 
de pegar daquele copinho que fica ali em cima do barril, né? Seria importante ter 
uma visita mais assídua dos agentes de saúde para pensar a captação da água e 
a maneira como se bebe, se manuseia a água nesse momento.  

Sobre hábitos alimentares e subsistência – o papel das hierarquias ligadas à orga-
nização social:

Sobre os hábitos alimentares. Eu vou juntar isso com a questão da subsistência, 
porque eu diria que é bastante preocupante a situação dos Kadiweu, não como 
um todo, mas digamos 3 em cada 10 famílias. Se você pegar um apanhado de 10 
famílias, eu diria que de 3 a 4 famílias, a cada 10 nos Kadiweu, uns 30%, enfim, 
os Kadiweu têm um problema de vulnerabilidade de segurança alimentar que 
eu acho que você não encontra entre os Terena. É muito impressionante, assim, 
uma vulnerabilidade que em alguns casos me lembra os Guarani e Kaiowá. Para 
você ter uma ideia, tem casas em que moram, na família ampliada, né? Pai, mãe, 
filhos casados, netos e genro e nora. Moram 12-15 pessoas. E como a divisão de 
territórios entre os Kadiweu tem a ver com o parentesco, com uma certa ideia 
de nobreza, de direito, tanto a uso no sentido mais comum e banal de trânsito, 
de cruzar aquele território, pisar naquela terra, ou de fazer uso dela, como isso 
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tem relação direta com o parentesco, você tem situações de pessoas que têm 
somente a área em que habitam. Então, só têm a casa e a área. Você não tem 
nem um jardim, digamos assim, você não tem uma roça. Então, o que às vezes 
acontece é das pessoas usarem as áreas de outras pessoas. Então, [por exemplo] 
Siríaco é dono do que ele chama de “paredão”. Para você entender esta imagem, 
assim, quando você está indo para a Aldeia Alves de Barros de caminhonete e 
cruza, ali, pela porteira da [Aldeia] Campina, onde termina a Campina e começa 
a descida para a Alves de Barros, daquela descida, até atrás da casa do Lourenço, 
o pastor Lourenço, tudo aquilo ali, todo aquele paredão é do [cacique] Siríaco. 
É dele no sentido que ele tem a prerrogativa de uso e de dizer quem pode usar. 
Então, se você pode pensar assim, os parentes do [professor] Etelvino, a dona 
Joana Baleia (sic) ali, eles só podem cultivar a roça, porque, para morarem, inclu-
sive, têm que ter a autorização do seu Siríaco. A mesma coisa a Martina. Enfim, 
todas as pessoas que moram naquele pedaço ali, próximos ao paredão. Então, o 
que me preocupa, neste caso, é que são pessoas que, por mais que tenham uma 
ancestralidade, uma relação, inclusive de pertencimento étnico com os Terena 
e, por esta razão, têm, digamos, uma inclinação, uma vocação para a agricul-
tura, isto não garante que estas pessoas, de fato, tenham acesso à terra. E, aí, 
também por serem mais Terena do que Kadiweu, ou por serem descendentes 
de “cativos” e/ou Terena, as pessoas, digamos assim, “não-nobres”, essas pesso-
as não participam muito das esferas de poder da liderança. Então, é bastante 
complicado, muitas vezes, dividir sementes.25 Então, essa não é uma questão 
só de ter acesso à terra, os insumos não chegam a essas pessoas. Vou lhe dar um 
exemplo. A Martina Matchua, apesar do nome [“nobre”], mesmo no período do 
conflito, não saiu da aldeia [...]. Extremamente vulnerável a situação dela, a fa-
mília, pelo que lembro, o casal e 5 filhos. Muito vulnerável, próximo da miséria! 
Então, me preocupa. Então, para ser mais sucinto, quanto ao tópico dos hábitos 
alimentares. Eu vejo que metade dos Kadiweu, pelo menos metade, tem, hoje, 
na sua família, um parente próximo, Terena, vivendo lá, na Aldeia Alves de Bar-
ros. Na Aldeia Campina, eu diria até mais do que a metade, eu diria que, em 
alguns casos, em determinadas famílias, você pode encontrar aí, uma compo-
sição, ou a pessoa é Terena ou descendente direto, pai ou mãe, aumenta para 6 
ou 7 em cada 10. Então, quanto mais Terena, menos medo me dá de que estas 
comunidades tenham problema de subsistência, porque os Terena têm essa in-
clinação. Então, na Campina, essa divisão de terras tem esse recorte, digamos, 
nobreza e parentesco, mas, lá, tradicionalmente, foi uma aldeia Terena, desde 

25   Distribuídas pela Funai ou pelo Governo do Estado.
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a época do SPI. A mesma coisa na São João, onde a questão da subsistência é 
mais ou menos equilibrada e mais homogênea a situação do que na Alves de 
Barros. E, gradativamente, eu não diria que isso não tem sido, cada vez menos, 
o problema em direção ao “Pantanal”, que é como eles falam. A São João não 
é tanto um problema, eu não me preocupo tanto. Eu diria que a Tomázia são 
núcleos familiares com relações mais densas e sólidas, de solidariedade, uns 
ajudam os outros porque são apenas algumas famílias que estão ali. E, na Barro 
Preto, já não me preocupa tanto porque, de fato, é a mesma coisa. É uma família, 
praticamente, que está na Barro Preto. Então, o que me preocupa, ainda assim, 
de pensar que há um caso ou outro de vulnerabilidade, na Barro Preto, mas na 
Alves de Barros me preocupa mais. Qual é a subsistência dos Kadiweu? Como 
um todo, eu diria, assim, tomando como foco de atenção a Alves de Barros. Até 
pela distância e a dificuldade de acesso, combinado com esses fatores de que 
eu estou falando. São poucas as pessoas que têm roças como possibilidade de 
subsistência. Eu diria que a Timotéia e o seu marido e filhos, né, filha adotiva, di-
gamos assim, de criação, do seu Marcelino, ali, naquele caso, talvez seja o único, 
em toda a Aldeia Alves de Barros, que eles poderiam passar por isso [a Covid-19], 
sem nenhum tipo de ajuda, a roça deles é gigantesca e o terreno é fértil. Enfim, 
não acredito que eles [os Kadiweu] conseguiriam passar por isso, para ser breve, 
sem auxílio [externo]. Os Kadiweu não têm próximos a eles, ali, os recursos que 
eles poderiam, digamos naturais, né, dos quais eles poderiam extrair alimento 
para a subsistência. Não têm mbokaiuva suficiente, e, também, não está na épo-
ca, agora. Não tem palmito suficiente, não tem mel suficiente, não tem raízes 
suficientes. Os pontos para a pesca são distantes e exigem a propriedade, o fato 
de você ter ou não um cavalo, no mínimo, ou uma moto, não dá. Ali, realmen-
te, é preocupante. Se não for bem acompanhado a oferta, a concessão de cestas 
básicas, me preocupa. E eu gostaria, inclusive, de ser bastante direto em relação 
a isso, que eu, morando na aldeia, muitas vezes, eu vi o caminhão das cestas 
básicas chegar com cestas básicas, porque sempre sobram, né, e em algumas 
comunidades, como a dos Terena, às vezes, tem um sorteio ali, para as famílias 
mais carentes. Ou se sobrou, as famílias mais carentes recebem uma dobrada, 
uma segunda cesta básica. Mas entre os Kadiweu, eu vejo desvio de cesta básica, 
já na cidade, entre os freteiros que descem com este negócio. Para você ter uma 
ideia, eu já vi freteiro vender cesta básica na cidade para indígenas que moram 
na cidade, cesta básica deveria ter descido. Na merenda escolar, a mesma coisa. 
Uma vez, eu estava na aldeia e vi o caminhão chegando, o Siríaco me pediu para 
ler o documento, o papel, que dizia o que tinha ali, e, naquele carregamento, di-
zia-se que tinham 27 frangos, e eu vi 3 frangos [vide PGR-00164869/2020]. Nada 
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mais do que isso, para você ter uma ideia, assim, do que acontece, né? Então, se 
eu me preocupo? Sim, me preocupo principalmente porque o accountability, ali, 
essa dificuldade de cobrar o Poder Público a partir dali, onde eles moram, de 
canais mais eficientes, não em relação ao MPF, mas em relação à própria Funai, 
né, assim, de Porto Murtinho, do Governo do Estado, me preocupa. Eu diria que 
a Aldeia Alves de Barros está numa situação de vulnerabilidade e insegurança 
alimentar que é preocupante, em determinadas famílias.

Outras formas de sustento que não funcionam entre os Kadiweu e a instabilidade: 
uxorilocal

Outra coisa que me preocupa em relação à alimentação, já que eles não têm, na 
agricultura, um hábito tradicional, a caça é infrequente, e não seria suficiente 
para todos. Exigiria a posse de arma de fogo. Não dá para caçar de outro jeito 
ali. O arco e flecha é algo que ficou no período colonial, praticamente. Pesca, a 
mesma coisa. O que me preocupa é, pensando na insegurança e a vulnerabili-
dade alimentar, digamos assim, o que me preocupa, eu estava falando com al-
guns Kadiweu, nos últimos dias, é que a Prefeitura de Porto Murtinho entrou em 
contato com os professores, através de mensagens, alegando que seria preciso 
reduzir carga horária e, consequentemente, salário, por conta da Covid e da crise 
econômica etc., e recursos, né, nas prefeituras, Governo do Estado, enfim. Só que 
isso expõe não apenas a escola a problemas futuros, mas, agora, nesse momen-
to, aos professores e seus familiares. O que é que eu quero dizer com isso? Se a 
segurança e insegurança alimentar já é um tema a se preocupar, eu me preocupo 
com os professores porque é difícil você segurar as equipes de professores nessas 
aldeias dos Kadiweu, porque a grande maioria é de profissionais temporários 
com aulas atribuídas. Então, o que me preocupa? Em cada 10 professores, 7 são 
temporários nos Kadiweu. Se nesse momento tem uma quebra, digamos assim, 
na expectativa de salário, ali, de remuneração, e eles passem a ganhar muito me-
nos do que estavam prevendo, eles não conseguem alimentar as suas famílias. 
Porque as famílias, muitas vezes são muito amplas. Os Kadiweu são uxorilocal, 
quando você casa vai morar na casa da sogra, mas, recursos, nobreza, alimenta-
ção, linhagem, sobrenome passam pela linha paterna. Isso já gera instabilidade. 
Você mora na casa do sogro, mas quem vai passar as coisas é você [o homem]. 
Então, o sogro continua passando e você, como genro, passa para os seus. O que 
eu quero dizer com isso? Às vezes você vai morar na casa de uma família, mas 
você não vai ser exatamente atendido pelos recursos do seu sogro que, talvez, 
privilegie aqueles filhos que não são casados e entende que é você que tem que 
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assumir os compromissos, ainda que você esteja morando ali, na casa do sogro 
e da sogra. Você é alguém que veio de fora. Então, muitas vezes, o Etelvino, por 
exemplo, ele tá morando na região, na vila ali da Creusa, ele saiu da área da fa-
mília dele, né? Então, isso quer dizer que ele é responsável pelos filhos dele e 
pelos eventuais genros. E o que me preocupa é que, se uma pessoa como ele, 
que se dedicou a ser professor, não estou falando só dele, estou falando de todos 
os professores temporários, né? Que se dedicou a trabalhar nessa função, se tem 
essa ameaça agora de quebra de remuneração, ou até de suspensão, talvez, do 
pagamento, eles vão ter que procurar salário em outro lugar, então, isso vai expor 
estas pessoas a um trânsito que elas não seriam obrigadas a ter e não teriam se 
estivessem recebendo. Elas iriam uma vez por mês receber, fazer a compra do 
mês e voltariam. Se tiver mesmo isso e se se confirmar essa ameaça de corte de 
horas-aula, para nem tocar no ponto da obrigatoriedade de manter o mínimo de 
horas-aula que é um outro tema, mas, enfim, se isso acontecer mesmo, eu tenho 
certeza que muitos professores vão arrumar “bico”, seja nas fazendas, seja nas 
cidades. Então, vão até a cidade ficar amontoados nas casas dos parentes que 
têm casa própria nesses bairros que receberam os índios Kadiweu […]. São dois 
bairros. Mas, a amontoamento de pessoas será maior, porque como não tem 
uma roça que possam manter as pessoas nas aldeias, se essa coisa acontece com 
os professores, na aldeia, quer dizer, não tendo a remuneração garantida, eles 
vão para a cidade, eles vão tirar os filhos de lá. […] Para ser específico em relação 
aos bichos, né? Tem um problema em relação aos Kadiweu, que é um problema 
ameríndio, mas entre os Kadiweu é recorrente: o que você cria, você não come. E 
isso é impressionante! Assim, eu tenho amigos lá que têm 30 galinhas no pátio 
da casa, mas não comem. Aí você poderia dizer: “ah, mas se a fome apertar, o 
cara come!”. Sim, mas também, eu diria que não são todas as pessoas que criam 
bichos assim, porque, já não é, sabe, esses pequenos bichos, assim, porco, car-
neiro e galinha, não seria suficiente também. E já tem uma má vontade das pes-
soas que veem nesses bichos um ornamento de aldeia, praticamente, assim, “de 
casa”. É quase um bicho de estimação. Eles matariam, se fosse necessário, numa 
extrema necessidade, mas, se for preciso, não seria suficiente para todos. Carne 
de vaca? Aí é muito dinheiro, né? Você mata um ativo, digamos assim, você qua-
se mata um investimento fazendo isso. E são pouquíssimas as pessoas que têm. 
Então, não, também não têm. A criação de animais não seria suficiente.

Sobre a representação das doenças entre os Kadiweu:
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Como eles encaram as doenças? Eu já queria antecipar um ponto, que eu sempre 
digo isso para quem vai trabalhar com os Kadiweu, mas também é verdade entre 
os Terena, e talvez menos entre os Guarani e Kaiowá, que talvez seja um ponto 
mais de conflito do que de possibilidade de estratégia colaborativa ou em con-
junto com o Poder Público, né? Mas, entre os Kadiweu, uma maneira bastante 
eficaz e, talvez, necessária de falar da Covid, nesse contexto, é acessando os pas-
tores. Os pastores são muito importantes lá nos Kadiweu, os pastores evangéli-
cos; estou falando, sobretudo, na Aldeia Campina e Alves de Barros. As doutrinas 
evangélicas não são tão importantes, assim, não têm relevância na São João, não 
têm relevância na Barro Preto, nem na Tomázia, onde são mais católicos os ín-
dios, mas Alves de Barros e Campina são alvos de missões evangélicas desde os 
anos 60, eu diria. Então o discurso evangélico ali não negaria, a princípio, a exis-
tência da Covid, muito pelo contrário, eu imagino que eles estejam, inclusive, 
fazendo jejum ou coisa do tipo que eu fiquei sabendo, dias atrás, que eles parti-
ram, eu estou falando eles, assim, vai um grupo de umas 50 pessoas da igreja do 
pastor Lourenço, mas acho que o pastor Mauro também deve estar fazendo, por-
que não é uma coisa que um só faz, ali são 4 igrejas evangélicas, dentro dos Ka-
diweu, duas mais estabelecidas, né? A do pastor Lourenço e a do pastor Mauro 
saíram em caminhada em direção a lugares na serra para fazer jejum e oração, 
né? E, aí, eles estão amontoados, né? Então, é um problema, mas não é um pro-
blema, assim, da negação da doença, e seria um facilitador do ponto de vista de 
palavra de autoridade dos pastores, que é bastante respeitada pelos seus fiéis, 
nas aldeias. E, em geral, esses pastores, eles ocupam um lugar que pode ser 
complementar ao do cacique, mas, muitas vezes, antagônico. Então, se o cacique 
consegue falar com parte da aldeia, os pastores poderiam falar com a outra, nes-
se momento. Do ponto de vista da cosmologia e da mitologia, assim, como eles 
encaram as doenças? É mais ou menos nessa linha que você disse. Não há um 
agente patológico. É claro que, mais recentemente, os mais jovens têm compre-
ensão de vírus, bactérias etc. E de que câncer é uma coisa que está no seu corpo 
por conta de uma disfunção, eles entendem isso, sem dúvida. Inclusive, os mais 
velhos não deixam de procurar o posto de saúde na aldeia. Mas, ao mesmo tem-
po, eu diria que os mais velhos mesmo, estes que estão na faixa dos 70 anos para 
cima, continuam muito apegados às concepções mais tradicionais da cultura, de 
imaginar que doença é mal agouro, é quebra de tabu alimentar ou sexual. Nun-
ca um pecado, né? Esta concepção de pecado não existe e nunca é algo que se fez 
de errado contra um Deus. É mais, de fato, a quebra de tabus sociais, né? Que-
bras de costumes, digamos assim. Quando havia xamanismo ativo, hoje em dia, 
para você ter uma ideia, eu só tenho notícia de um xamã, na verdade, é uma 
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mulher ativa entre os Kadiweu. Então, não é esse um tema hoje. Mas quando o 
xamanismo era algo relevante, que é até, mais ou menos os anos 90, por aí, eu 
poderia dizer que isso seria um problema. Porque seria a primeira opção [de 
cura] das pessoas, né? Então, entre os Kadiweu, seria o que ainda é, entre nós, 
campanha de publicidade ou remédio: “ao persistirem os sintomas, procure a 
Sesai”. Mas, “no primeiro sintoma, procure o xamã”. Não é esse o caso! Eles não 
fazem isso desde que o serviço de saúde, a Funasa, se estabeleceu, a Igreja Evan-
gélica agiu muito fortemente contra os xamãs, então isso já não se aplica. Eles 
vão procurar os médicos, sim. Eles têm uma abertura bastante razoável, assim 
como os Terena têm para o serviço de saúde. Eu diria que os mais velhos têm 
visto com preocupação parentes velhos, também, morrendo de doenças crôni-
cas, né, e têm procurado tratamento. Mas o problema é que eles procuram o tra-
tamento, mas eles não tomam a medicação. O que me preocupa, na verdade, é, 
digamos assim, se um deles for diagnosticado com Covid, obviamente terá que 
ficar internado na cidade, eu imagino, pelo agravamento dos sintomas e tal. 
Mas, se for um caso, digamos assim, de assintomático, isso eu acho que é muito 
difícil de discutir, que eles entendam que possa estar assintomático. Essa ideia 
do assintomático, eu acho que na aldeia é muito difícil. Porque não existe um 
corpo doente sem sintomas, né? E como é que um corpo está doente e está sen-
do atacado por algo que você não tem sintoma nenhum? Isto seria difícil de dis-
cutir lá: a situação dos assintomáticos, pensando a relação deles com os idosos. 
Porque o trânsito para a cidade, em geral, é feito pelos jovens, né? Então, você 
tem a sua motinha ou pega um frete e vai, faz a sua compra e vai para a aldeia. E 
você está expondo, assim, os idosos. E não tem outro lugar para isolar os idosos. 
Em geral, eles moram juntos, né, ou muito próximos. São vilazinhas de casas, ali. 
Então, me preocupa, na verdade, os assintomáticos. Então, como eles veem as 
doenças? Era isso, tradicionalmente, mal agouro. Para você ter uma ideia, assim, 
doença, até no sentido de destino. Digamos, não é que eu fiquei doente, e morri. 
“Eu posso ter sido ferido pela má sorte e, por isso, morri”. Então, tem exemplos de 
animais selvagens que, se eles transitam no pátio da aldeia ou na frente de casa, 
isso é certo, é certeira a cena futura de morte na família, porque é uma ruptura 
entre o social e o selvagem. E eu vi isso nas aldeias, pessoas que morreram e, 
mesmo antes de acontecer a morte, vamos dizer, aparece uma ariranha perto de 
uma casa, e não em pontos de água ali perto da Alves de Barros, aparece ali per-
to de uma porteira ou perto de uma casa, alguém vê e depois essa pessoa sofre 
um acidente, acontece este tipo de imponderável. Então, na verdade, eu diria 
que a concepção de destino entre os Kadiweu, digamos, é que você tem saúde e 
deixa de ter saúde por conta de fatores que são externos ao seu corpo, sempre, e 
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não entram no seu corpo através, digamos assim, de elementos que nós poderí-
amos chamar de materiais. Até mesmo que seja um vírus, microscópico. O que 
pode gerar adoecimento, mesmo entre nós, numa concepção equivalente, é in-
veja, projeção de ódio de uma pessoa em relação a outra. Como não tem xamã, 
não tem alguém que produza um alimento que possa causar isso em outras pes-
soas, ainda que haja uma cultura comum, ainda entre os mais idosos, de como 
se poderia fazer este tipo de coisa, mas já não é relevante não. Então, o que eu 
diria que é basicamente, hoje? Você é uma pessoa saudável se você fica adoecida 
e, em geral, se você não é evangélico, isso é um ponto relevante, você fica adoe-
cido por este tipo de coisas que são projetadas em você por outras pessoas. Mais 
ou menos na lógica da feitiçaria. Eles convivem, assim, digamos, em termos de 
letramento, em saúde, eu diria que eles entendem que exista câncer, exista dia-
betes, existe hipertensão. Agora, pra mim, assim, não sei se estou sendo claro, o 
que me faz ficar mais preocupado com essa questão não é a compreensão de 
que a doença exista, mas o tratamento. Aí, eu acho que pega. Deixa eu dar um 
exemplo. Todos os meus amigos professores lá, eles têm plena consciência como 
é que uma doença progride, eles têm noção, inclusive, por terem feito gradua-
ção. Então, o método científico é uma coisa que eles compreendem, mas eles 
não tomam medicação! Eles entendem que exista diabetes e hipertensão, mas 
isto não faz com que eles sejam assíduos na medicação. Entendeu? O que me 
preocupa, na verdade, é isso. Tanto do ponto de vista do tratamento, quanto do 
ponto de vista dos assintomáticos. E, de cosmologia, para ser sucinto, eu diria 
que a igreja evangélica tem atuado muito na transformação do cenário pós-vida. 
Os Kadiweu sempre imaginaram que você morre e permanece no mesmo lugar, 
digamos assim, apenas em outra condição. Então, o cemitério é uma cidade que 
reproduz todos os vínculos de relações, hierarquias, modos de vida que você ti-
nha enquanto vivo. Os evangélicos incluíram um pós-vida que está em outro es-
trato. Os Kadiweu não chegam a falar disso como um céu, nos mesmos termos 
dos evangélicos, mas deixou de ser na aldeia.

LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO ‘TERENA’, intelectual indígena, advogado, doutor 
em Antropologia pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, pós-doutor (Ciências Huma-
nas) pela Brandon University (Canadá)

Sobre a sustentabilidade – a dependência de produtos de fora:
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De fato, o povo Terena, uma das principais características, na literatura, é essa 
questão de lidar com a agricultura, mas isto foi se transformando, e vem se 
transformando muito. Hoje, por exemplo, se no passado, famílias inteiras conse-
guiam se manter da prática da agricultura, eu tiro muito pela minha família, do 
meu avô, que tinha extensas áreas de arroz, feijão, de abóbora, de mandioca; e 
isso era suficiente para manter a família durante boa parte do ano. Hoje, o meu 
avô continua vivo, mas não tem mais esta mesma quantidade de roças, porque 
os espaços que eram destinados a roças, hoje, foram ocupados por casas, à me-
dida que o filho, o neto, o sobrinho vai casando, eles vão ganhando pedaços de 
terras e próximos ao tronco [familiar], a ideia de tronco Terena. Então, de fato, os 
Terena têm, sim, a questão de lidar com a agricultura, mas numa escala muito 
pequena. São árvores frutíferas, que caracterizam os quintais Terena e produção 
em pequena escala, que é muito mais a mandioca. Tem muito também do maxixe. 
Feijão, também, em pouca escala. Então, tudo isso em pouquíssima escala. Então, 
isto é um aspecto importante, porque, hoje em dia, os Terena dependem, necessa-
riamente, de adquirir produtos de fora. De ir à cidade. Fazer compra e, eu acho, é aí 
que está uma das questões que mais me preocupa. Nós temos um número muito 
grande de aposentados, de pessoas que são funcionárias nas prefeituras, professo-
res, funcionários nos postos de saúde, muitos são funcionários nas fazendas que 
cercam as reservas e, aí, sempre tem este deslocamento para a cidade. E este des-
locamento é diário, não é à toa que as terras Terenas, todas elas têm ônibus que 
fazem linha direto das cidades para a aldeia. Então o número de circulação da al-
deia e a cidade é muito grande, então, eu acho que é um fator econômico que tem 
de ser levado em consideração. A outra questão é que algumas famílias Terena, 
isto já há algum tempo, são criadores de animais, seja de gado. Aliás, quase todas 
as famílias têm um pouco de galinha, um porco, algumas coisas assim, mas algu-
mas famílias Terena, já de costume, já têm esta questão da criação de gado. São as 
conhecidas famílias, né? E essas famílias ficaram mais poderosas de 2013 pra cá, 
com as retomadas que tiveram, elas multiplicaram sobremaneira os números de 
cabeças de gado, né, que elas tinham. Então, isto é uma coisa que, de fato, tem de 
ser levada em consideração, se tiver a questão do isolamento total por um período 
prolongado. Pouquíssimas seriam as famílias que teriam condições de sobreviver 
sem ter que ir à cidade, que teria recursos já, como se diria, capital acumulado, né? 
Esta é uma questão interessante.

Sobre hábitos – o índio no mundo dos brancos e o legado da relação interétnica: 
colonial
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Essa outra questão diz respeito a esse entendimento do “mundo dos brancos”, 
né? Roberto Cardoso de Oliveira já tinha escrito – os Terena e o “mundo dos bran-
cos”. Os Terena são já há um bom tempo, já tem este contato muito grande com a 
sociedade externa, então, por exemplo, aspectos higiênicos, isso é uma questão 
que tem que ser levada em consideração. Em regra, a grande maioria, né, dos 
Terena, observam os cuidados higiênicos, isso é uma questão de ética, assim, 
você tomar banho, você sempre manter-se limpo, você se apresentar, estar sem-
pre apresentável, até a questão da roupa. Isto tem uma influência muito grande lá 
no passado, do próprio SPI e das igrejas evangélicas, do Terena ser muito formal e 
de ter este aspecto com a roupa, até mesmo roupa amassada, né, não é bem visto. 
Hoje não é bem visto, mas eu me lembro, de criança, a minha avó, cobrança de mi-
nha avó. Mesmo eu sendo uma criança, eu tinha que me apresentar bem vestido. 
Isso é interessante e, cada vez mais, talvez, foi sendo potencializado por causa do 
aspecto das igrejas evangélicas, que eles levam isso em consideração, então, isso 
foi muito reforçado. Então, eu acho que no aspecto dessa questão do higiênico, 
com os Terena, a gente tem aí um fator interessante que deve ser observado.

Sobre a resistência à medicina ocidental:

Na contramão disso, existe, ainda, sim muita resistência em relação à medicina 
externa. Com relação à medicina tradicional, muito foi deixado de lado, seja, por 
esta influência mesmo do capital externo, seja também por influência das pró-
prias igrejas evangélicas, que têm uma visão, assim, muito diferente da prática 
da religiosidade Terena baseada em ministrar essas curas, que é aquela visão 
de que é uma “religião do diabo”. Então, aos poucos foi sumindo, né, os nossos 
Koixomunetîs, aos poucos foram sendo abandonadas essas práticas, que foram 
demonizadas. Isto é uma questão. A outra questão, também, é essa resistência 
à medicina externa. A gente tem muito isso e, talvez, os profissionais de saú-
de possam falar melhor sobre isso. Da resistência, não só em relação aos mais 
antigos, os mais velhos que não gostam de ir ao médico, e que, em muitas si-
tuações, escondem, eventualmente dor, eventualmente alguma doença, para 
poder não ter este contato, né, com o médico. E alguns têm essa visão de que vai 
para a cidade fazer algum tratamento e vai morrer, né, porque, de fato, as pes-
soas escondem tanto essas doenças e que, quando acabam indo, mesmo, para 
serem internadas, já é tarde demais, né? Nem a medicina tem mais condições 
de oferecer algum tipo de tratamento. Então, isso aí é muito presente, mesmo, 
no imaginário Terena.



252

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

Sobre a organização social e a força da autoridade:

No que tange à própria organização social, o regime de cacicado ainda impera 
nas aldeias Terena. É o cacique com o seu Conselho Tribal, que é formado por 
pessoas que compõem grandes troncos dentro das aldeias, que mantêm o apoio 
ao cacique. Mas eu vejo, uma das coisas que influenciam muito são as igrejas 
evangélicas, isto também está muito presente. E isso faz com que, em certa me-
dida, a palavra do governo, esse discurso do próprio Bolsonaro, de que “é uma 
gripezinha não devemos nos preocupar” atrapalha muito, num momento de a 
gente conscientizar as comunidades indígenas. Especialmente os caciques, que 
sempre tiveram esta questão da autoridade política muito presente. Por mais 
que a gente passe as orientações, eles observam muito o que o presidente está 
falando, o que o governador está falando, o que o prefeito está falando, o que a 
autoridade possa estar falando. Então, quando a gente fala para ter os cuidados 
e eles veem na televisão que o presidente fala “que não é necessário”; isso daí 
tem um peso muito grande na hora dos caciques tomarem a decisão, por exem-
plo, de colocar as barreiras sanitárias nas terras indígenas, isso, né, no começo 
do mês. Foi uma coisa que nós enfrentamos e foi preciso a gente falar de uma 
forma mais dura, inclusive, com os caciques, para dizer: “olha, é preciso fazer o 
isolamento, não é brincadeira!”. Então, isso dificultou muito por conta do próprio 
posicionamento do Bolsonaro, que é um posicionamento reforçado pela autori-
dade política, mas também pela autoridade do vínculo com os evangélicos. Nós 
observamos, eu tenho observado, nas redes sociais os principais pastores Terena 
que são os que têm um uma influência muito grande entre os Terena, eles são 
extremamente bolsonaristas, enfim.    

Sobre a representação das doenças pelos Terena e a persistência de práticas 
xamanísticas invisíveis:

Essa questão da representação das doenças é uma questão muito importante 
que deve ser levada em consideração. Por mais que os Terenas estão envoltos 
nesse nível de escolarização e também envoltos neste nível de evangelização, 
esta questão do feitiço, ainda que pouco falada, nas comunidades Terena, ela 
ainda é muito presente. Não à toa que até mesmo o pastor Terena, que quando a 
coisa aperta, ele vai procurar o koixomunetî, ele vai procurar o ancião da comuni-
dade, que sabe ministrar, que tem contato com o mundo espiritual. Então, isto é 
muito recorrente, mas muito pouco falado. As pessoas que são Terena, evangéli-
cas, há muitos anos, mas que frequentam, de forma clandestina, os koixomunetî 



253

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

QUANDO O CADERNO DE CAMPO É O WHATSAPP: O MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO DA COVID-19 ENTRE COMUNIDADES INDÍGENAS DE MATO GROSSO DO SUL

para resolver os seus problemas espirituais, inclusive. Isto é muito presente, a 
questão do feitiço. Então, mesmo tendo esta explicação do vírus e do contágio, 
esse fator sempre é levado em consideração. De que é uma coisa que foi manda-
da ou é uma coisa que está acontecendo porque algo está em desequilíbrio no 
mundo espiritual e que está nos afetando. Então isso é muito presente.

***

PARTE II

3 RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADOS PELA SPPEA

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou 
das comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em consi-
deração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19?

a.1 Sobre especificidades culturais

Sim, existem especificidades culturais que devem ser levadas em consideração 
diante dos riscos representados pela pandemia.

Primeiramente, ao respondermos este quesito, levamos em conta três importantes 
aspectos da “cultura” – hábitos, produção da vida material e visões de mundo –, bem 
como elementos da organização social.

a.1.1 Cultura enquanto hábito

a.1.1.1 Lavar as mãos

Apesar de os índios aqui tratados terem o hábito de lavar as mãos, há dois pontos 
a se considerar. O primeiro – até mesmo aqueles mais rigorosos com os hábitos de hi-
giene estão condicionados a fatores limitantes estruturais, por exemplo, restrições na 
distribuição de água, permanentes e/ou temporárias, em localidades inteiras. Trata-se 
de limitações antigas, cujas demandas a Sesai, recalcitrantemente, nos casos das “ter-
ras em litígio”, vem se negando a resolver; ademais, ao longo dos anos, sem a realização 
de manutenção, equipamentos se danificam levando à suspensão da distribuição. Em 
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ambos os casos, sobretudo onde jamais ocorreu perfuração de poços, as soluções não 
são imediatas, deixando vulneráveis parcela daquela população.

O segundo ponto diz respeito ao que os índios consideram sujeira. Em outras pala-
vras, sabemos que aqueles não impedidos por limitações estruturais têm o hábito de 
lavar as mãos, seja por força da própria cultura, seja por força dos processos civilizató-
rios sob os auspícios do SPI e das missões evangélicas. O que não sabemos, ao certo, 
é em quais situações a limpeza das mãos ocorre. Com efeito, a lavagem correta das 
mãos como prevenção da pandemia corresponde à situação específica – é mais do que 
simplesmente a observância de uma etiqueta social. De fato, lavam-se as mãos após 
chegar à casa? Após o uso do sanitário? Após a manipulação de dinheiro? Após apertar 
a mão de alguém? Antes das refeições? Após tocar uma maçaneta? Após tossir ou espir-
rar? Essas situações ensinadas nas escolas nem sempre são seguidas pelos não índios, 
mas em tempos de Covid-19 podem fazer a diferença entre a vida e a morte, entre a 
contaminação ou a não contaminação.

a.1.1.2 O consumo de bebidas partilhadas

O hábito de consumir o mate na forma de tereré ou de chimarrão é antigo, faz parte 
dos rituais de sociabilidade por meio dos quais os membros das comunidades indíge-
nas de Mato Grosso do Sul experimentam o prazer de estarem juntos, manterem-se 
atualizados, trocarem informações, renovarem os laços sociais e familiares. Embora o 
costume não seja restringido especificamente aos indígenas, visto que a ingestão de 
ambas as bebidas são de larga aceitação na sociedade envolvente, entre os indígenas, 
particularmente, pode representar uma forma de entrada e contaminação da doença, 
pois os apetrechos utilizados nas rodas de consumo passam de mão em mão e de boca 
em boca, utilizando-se de uma única “cuia” e de uma só “bomba”. O mate, em regra, nas 
modalidades quente e fria, não é uma erva consumida individualmente. Apesar de a 
Funai e a Sesai terem feito circular alertas sobre os riscos de contaminação, há notícias 
de que, entre diferentes grupos etários, as rodas de consumo persistem.

a.1.1.3 Hábitos alimentares

No geral, os hábitos alimentares tradicionais dos indígenas são bastante ricos em 
carboidratos, sobretudo tubérculos, a exemplo de mandiocas e batatas, desde tem-
pos remotos; em virtude da situação atual das aldeias, é crescente a dependência ora 
pelo fornecimento de cestas por programas de segurança alimentar, ora pela aquisição 
de produtos nos mercados da cidade. Em ambos os casos, temos a intensificação do 
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consumo de gêneros alimentícios industrializados e processados, ricos em açúcares de 
rápida assimilação na corrente sanguínea e em gorduras diversas, o que, nos últimos 
anos, tem levado à intensificação de doenças, como diabetes tipo 2, e problemas car-
diovasculares, como hipertensão.

Nesse sentido, tem se popularizado a ingestão de alimentos de pouco valor nutri-
tivo, atraentes especialmente para crianças, como doces, refrigerantes e salgadinhos/
frituras. O consumo de frutas, incluindo as cítricas – nas épocas devidas – é costumeiro 
nos terreiros antigos das áreas indígenas consolidadas, onde árvores frutíferas são en-
contradas, o que nem sempre ocorre nas “retomadas”. Já o consumo de verduras, ricas 
em fibras, é recorrente apenas para as crianças em idade escolar, servidas nas meren-
das fornecidas pelas prefeituras.

a.1.1.4 Hábitos de deslocamento até as cidades

A ida aos centros urbanos é mais que mera diligência para fazer compras, pagar 
contas, receber benefícios. Constitui, para muitas famílias, uma oportunidade de “pas-
seio”, muitas vezes organizada em dias específicos. Os “freteiros”, com seus caminhões, 
sem a observância das normas de segurança de trânsito, transportam grupos inteiros 
de indígenas amontoados nas carrocerias dos veículos até as cidades, num trajeto de 
ida e volta. São dias festivos, fora da rotina, quando cuidados com a contaminação po-
dem ser potencialmente negligenciados.

a.1.2 Produção da vida material

Temos de destacar a inclinação do povo Terena para a agricultura, tal como apon-
tado em antigos relatos e etnografias sobre esse grupo, caracterizado como exímios 
produtores de extensas roças. Tanto é que as etnografias do antigo Chaco apontam 
que os Terena, por intercâmbio, davam aos Kadiweu produtos agrícolas, e estes, em 
retribuição, forneciam-lhes artigos e instrumentos de metais.

Em tempos atuais, as extensas terras Kadiweu são coabitadas por Terena e Kiniki-
nau, que, até os dias atuais, produzem as principais roças para aqueles primeiros em 
troca de espaços para morar e plantar, havendo relações de interdependência e sujei-
ção.

Outra realidade vivem os Terena e Kinikinau nas reservas demarcadas pelo SPI, lon-
ge dos Kadiweu. A despeito do ethos de agricultor daquele povo, as pressões demográ-
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ficas tornaram os seus espaços exíguos para a produção de alimentos e para atender a 
outras necessidades advindas com o contato interétnico, forçando esses indígenas a 
buscar diferentes estratégias de sobrevivência, seja nas fazendas do entorno – na qua-
lidade de peões; seja nas cidades – sobretudo na construção civil; seja no serviço pú-
blico, especialmente na saúde e na educação indígena. Fora da agricultura, é, portanto, 
cada vez mais comum a busca de trabalho assalariado, por meio do qual se tornam 
empregados ou servidores, fazendo com que o consumo se dê não pela própria produ-
ção, mas pela aquisição de mercadorias.

A renda interna, a partir de produtos gerados na própria aldeia – fruto da agricultu-
ra e de artesanatos –, tem nos mercados da cidade uma relevante fonte, algo prejudi-
cado pelo isolamento social, pela proibição interna da saída e pelo posicionamento de 
barreiras sanitárias nas entradas das aldeias. Tal ordem de coisas passa a gerar descon-
forto nas terras indígenas e certa pressão para a quebra da quarentena.

Outra relevante fonte de renda provém dos benefícios sociais, sobretudo o Bolsa 
Escola e aposentadorias. Tanto em um caso como no outro, o indígena se vê forçado a 
ir sacar nos bancos os valores depositados, e isso os expõe a risco.

Entre os servidores das escolas indígenas, especialmente aqueles contratados tem-
porariamente, há o medo de perder o emprego e/ou ter as cargas horárias e os salários 
reduzidos, o que os forçaria a buscar em “bicos” uma estratégia econômica alternativa.

Diferentemente de outras áreas etnográficas de Mato Grosso do Sul, a área aqui 
retratada, salvo em alguns bolsões, não é caracterizada pela fome crônica, tanto que 
não figuram nas estatísticas dados de mortalidade e desnutrição infantil, como ocorre 
alhures – entre os Guarani e Kaiowá da região de Dourados, por exemplo. A situação da 
Covid-19, no entanto, coloca as comunidades em alerta, já que a percepção generali-
zada é a de que não seriam capazes de se manterem por conta própria, sobretudo se o 
isolamento social persistir por muito tempo.

A produção de alimentos internamente é limitada, havendo dependência dos em-
pregos assalariados como complemento. A participação do Estado para manter a comida 
disponível, mesmo em tempos normais, mas, especialmente, em épocas de crise, é es-
sencial. O coronavírus, portanto, impacta as comunidades duplamente, seja pelo risco de 
contaminação, seja pelo esforço em manter as condições materiais de existência.
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a.1.3 Cultura enquanto visões de mundo

Um dos mais relevantes aspectos da cultura é que esta empresta visões de mundo a 
partir das quais se pode enxergar, filtrar, classificar e hierarquizar realidades, moldan-
do-as ao relacioná-las com as coisas do quotidiano.

Longe de serem homogêneas, as comunidades indígenas cada vez mais se com-
plexificam, apresentando diferenciações internas, fazendo emergir, entre membros 
de uma mesma comunidade, distintas representações sobre aspectos e elementos das 
realidades que os cercam, seja da ordem social, seja da ordem natural.

Dito isso, tem-se que, apesar de visões compartilhadas, inexistem representações 
únicas sobre as mais diversificadas coisas, inclusive, sobre doenças. As divisões ou di-
ferenciações sociais de determinada terra indígena – sobretudo as classes etárias, as 
diferenças religiosas e as relativas à escolarização e a ocupações profissionais – desem-
penham papéis relevantes na coexistência de distintas representações sobre as enfer-
midades.

Para sermos breves, os mais jovens, com escolarização, possuem conhecimentos e 
conceitos técnico-científicos capazes de entender melhor as doenças como resultantes 
das ações de micro-organismos. Já os mais antigos possuem noções mais arraigadas, 
são mais propensos a fazer ligações com aspectos mitológicos, cosmológicos e de laços 
com a feitiçaria, por exemplo, como fatores etiológicos, a crença no destino e na ma-
nifestação da cura. A evangelização dos costumes, em grande medida, provocou drás-
ticas mudanças nas formas de pensar e representar as doenças, diminuindo, cada vez 
mais, a crença direta em feitiçarias e incrementando a aceitação de práticas médicas, 
embora estas últimas ainda sejam vistas com resistência por muitos.

Há que se destacar situações em que ainda permanece, mesmo que na clandesti-
nidade, a crença na feitiçaria e nas práticas xamânicas de cura. Casos em que, como no 
exemplo de alguns Terena, poderão, potencialmente, procurar este ou aquele caminho 
terapêutico. As diferentes vertentes evangélicas, de igual forma, aproximam ou distan-
ciam os usuários do sistema de saúde, desta ou daquela prescrição médica, ou indicam 
sociabilidades que os expõem aos riscos de contágio – a exemplo de vigílias, cultos em 
locais fechados, realização de peregrinações a locais determinados e prática de jejum.

Mesmo entre os mais esclarecidos, com conhecimentos específicos sobre a ação de 
micro-organismos e a origem de enfermidades, ainda há resistência quanto à ingestão 
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de medicamentos. Sem um acompanhamento do agente de saúde em tal situação, a 
tendência é que haja descontinuidade dos tratamentos. Essa resistência à prática mé-
dica ocidental é resultado da descrença e/ou do medo de muitos indivíduos, os quais 
se recusam ao tratamento na cidade, escondem sintomas e só procuram o médico em 
última instância. Muitas vezes, por esses mesmos motivos, buscam o curador local em 
vez do posto médico. Os hospitais são possibilidade apenas em casos graves, como últi-
ma instância, e a cidade é entendida por alguns como “o local para onde se vai morrer”.

a.1.4 Elementos da organização social

São dignos de notas três importantes aspectos.

O primeiro aspecto – a organização social, em grande medida fundada nos princí-
pios de parentesco e aliança –, engendra mecanismos de hierarquização que, no caso 
limite dos Kadiweu, distingue as famílias nobres das não nobres, separando ainda as 
famílias etnicamente pertencentes ao local por direito daquelas que vieram de fora 
ou são delas descendentes – os Terena e os Kinikinau, introduzidos na Reserva dos 
Kadiweu pelo SPI –, o que tem efeitos perversos na distribuição de recursos e aces-
so à terra, favorecendo alguns grupos familiares/políticos em detrimento de outros, 
tornando-os mais vulnerabilizados, mais propensos, num caso de crise como a da Co-
vid-19, a serem mais expostos aos riscos de privação e fome. Isso, no entanto, não é 
exclusivo desse grupo étnico dos Kadiweu. Tramas de exclusão são socialmente aceitas 
por grupos majoritários, dificultando-se a famílias inteiras o acesso ao atendimento e 
distanciando-as de recursos.

O segundo aspecto concerne à noção de “comunidade” (com aspas). Com efei-
to, amiúde no texto, nas entrevistas com lideranças, estas foram enfáticas em relatar 
como os laços de solidariedade e reciprocidade se faziam presentes entre indivíduos 
membros de suas “comunidades”, especialmente em condições de adversidades como 
as que se apresentam. Não obstante, cumpre destacar que o que denominamos de 
“comunidade” com aspas é uma criação, uma entidade imaginada, que jamais pode 
ser pensada como uma totalidade, mas tão somente como uma parcialidade, quando 
desaparecem as aspas. Numa aldeia existem diversos “grupos locais” – pensados como 
entidades ligadas pela política e pelo parentesco. Com efeito, esses “grupos locais” an-
corados nas parentelas se aproximam da noção de comunidade sem aspas.

Quando determinado ego diz que os membros de sua comunidade (sem aspas) se 
ajudam mutuamente, de fato estes cooperam com a parcialidade correspondente ao 
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seu grupo familiar e político imediatos. Faz parte da organização social, pelas regras e 
pelos princípios de reciprocidade, a troca por meio de uma complexa rede familiar e 
de aliados – os reais membros de uma comunidade sem aspas. Estão muito mais pro-
tegidos de dificuldades aqueles inseridos num dos nódulos dessa rede; aos excluídos 
resta maior vulnerabilidade. A disputa e os conflitos internos, nesse sentido, expõem 
famílias à exclusão.

O terceiro aspecto relevante da organização social diz respeito às lideranças – desde 
as mais “tradicionais”, a exemplo dos “caciques”; as oriundas das práticas colonialistas 
postas em vigor pelas missões religiosas, “os pastores”; até aquelas mais “híbridas”, dos 
“caciques pastores”. O que importa na nossa discussão é que essas lideranças exercem 
uma ascendência sobre seus seguidores; são, para usar uma linguagem moderna, 
“influenciadores” da vida real (e virtual). É preocupante a aproximação das lideranças 
locais com as denominadas “autoridades” externas, de quem os indígenas costumam 
ouvir as orientações e com quem algumas lideranças locais emulam nas atitudes e nas 
práticas discursivas. Não por outro motivo que, no início de 2019, assumira a Coordena-
ção Regional da Funai um indígena pastor, alinhado politicamente ao PSL, indicação da 
pastora ministra Damares Alves. Entre muitos indígenas, mais particularmente entre 
os evangélicos, ressoam as orientações presidenciais relativas ao isolamento social, ha-
vendo quem creia que a Covid não passa de uma “gripezinha”.

a.2 Sobre especificidades epidemiológicas

a.2.1 Riscos epidemiológicos

Entre os grupos de risco do novo coronavírus são apontados os diabéticos e hiper-
tensos, duas categorias de bastante incidência nas comunidades indígenas de Mato 
Grosso do Sul, inclusive na área etnográfica sob escrutínio, fortemente relacionadas 
a hábitos alimentares, mormente o consumo de açúcares, carboidratos em excesso e 
alimentos gordurosos, combinados à baixa ingestão de fibras e à inclinação a produtos 
processados e industrializados que, como já apontamos, fazem parte da dieta distri-
buída e adquirida. Embora grande parte dos pacientes sintomáticos sejam regulares 
visitadores dos postos de saúde, os índios relatam que em determinadas épocas faltam 
medicamentos de uso contínuo. Somam-se a isso as dificuldades de acompanhamen-
to da medicação, haja vista a descontinuidade, permanente ou temporária, dos remé-
dios pelos pacientes, o que demanda uma vigilância constante dos agentes de saúde. 
Não dispomos de dados estatísticos sobre a incidência dessas duas doenças.
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As comorbidades respiratórias são frequentemente apontadas como um dos prin-
cipais fatores de risco entre pacientes com o novo coronavírus. A fim de tratar o assunto 
mais tecnicamente, transcrevemos excertos do Ofício nº 165/2020/MS/Diasi/MS/DSEI/
Sesai/MS, datado de 7 de abril de 2020, remetido à PRM-Dourados.

Referente aos casos de tuberculose, em 2019, foram detectados 115 casos novos, 
sendo 96 casos de Tuberculose Pulmonar Positivo, 15 casos de TB pulmonar ne-
gativo e 4 casos de tuberculose extrapulmonar, o que correspondeu a um coefi-
ciente de incidência de 148,81 casos/100 mil habitantes. Dos 115 casos diagnos-
ticados, 100 casos (86,95%) concentram-se na região sul, predominantemente 
da etnia Guarani/Kaiowá, ressalta-se que os determinantes sociais dessa região 
impactam diretamente no setor saúde.

13,5% dos pacientes com tuberculose, no ano passado, do universo de 115, ou seja, 
15 pertenciam a etnias circunscritas às áreas sob a jurisdição da PRMS, da PRM-Corum-
bá e da PRM-Três Lagoas, não sendo possível distinguir nem as localidades dos acome-
tidos pela doença, nem a etnia de pertença, visto que os dados apresentados vieram 
agregados.

No que diz respeito à área de abrangência desta pesquisa, em 2020, apenas o mu-
nicípio de Miranda identificou dois pacientes com tuberculose, ambos os casos de “tu-
berculose pulmonar positivo” (conforme dados da Siasi/Sesai/MS – data de extração 
não informada). O mencionado ofício faz referência direta aos riscos e aos cuidados 
especiais com pacientes diagnosticados com tuberculose:

Considerando a alta incidência de tuberculose na população assistida pelo DSEI/
MS, bem como a vulnerabilidade da população indígena a doenças transmissí-
veis. Foi encaminhado aos Polos Base o Despacho DIASI/MS (0014167769), OFÍ-
CIO CIRCULAR Nº 5/2020/DCCI/SVS/MS (0014167734) com orientações sobre o 
manejo e controle da tuberculose durante a epidemia da Covid-19.

Os pacientes que se encontram em tratamento e também os casos já tratados, 
com sequelas pela doença, devem estar dentre os grupos prioritários (Comorbi-
dades) durante as visitas domiciliares por todos os membros da equipe.

Recomenda-se que as pessoas em tratamento de Tuberculose, mantenham-se 
diariamente em uso da medicação, seja orientado sobre as formas de prevenção, 
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necessário permanecer na residência, considerando menor exposição e risco de 
infecção aos vírus causador da Covid-19.

No que tange a demais doenças respiratórias, extrai-se ainda do ofício:

Considerando as principais Morbidades atendidas nas aldeias são: doenças res-
piratórias, sabe-se que as doenças respiratórias estão entre as principais causas 
de mortalidade entre os povos indígenas e presentes em todas as faixas etárias, 
iniciou-se o monitoramento da Síndrome Gripal (SR) e Síndromes Respiratórias 
Agudas Grave (SRAG) a partir do ano de 2019-2020.

Com base nos dados fornecidos pela Sesai, apresentamos o quadro a seguir, relati-
vo à área de abrangência em comento, apresentando a distribuição de síndrome gripal 
e da síndrome aguda grave por polo-base nos anos de 2019 e 2020.

POLO-BASE Síndrome Gripal Síndrome Aguda Grave

########### 2019 2020 2019 2020

Aquidauana 726 67 9 0

Bodoquena 80 18 81 19

Bonito 314 14 0 0

Miranda 750 96 444 42

Sidrolândia 598 37 65 0

Fonte: Siasi/Sesai/MS Extração em 26/3/2020.

Um breve e simples exercício estatístico, utilizando-se regra de três, aponta a si-
tuação do município de Miranda, cujo polo atende a 8.814 indígenas (dados obtidos 
da Siasi-Sesai/MS, em 24/4/2020). Com base nesses dados, temos que, em 2019, 8,5% 
da população indígena daquele município contraíram síndrome gripal e 5,03% fo-
ram acometidos de síndrome aguda grave. Nos três primeiros meses do ano corrente, 
1,08% dos indígenas de Miranda havia contraído síndrome gripal e 0,47%, síndrome 
gripal aguda.

b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades tra-
dicionais?

Enfrentar os efeitos advindos de uma pandemia seria um trabalho árduo até mes-
mo em um mundo ideal, cujo sistema funcionasse como as engrenagens de um reló-
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gio. Nos locais que foram objetos de estudo, em que os longos anos de falta de investi-
mento e estrutura (baixo número de servidores, postos de saúde deficitários, estoques 
de remédios insuficientes, deficiência na rede de transportes, falhas/falta no abasteci-
mento de água, inexistência de projetos de sustentabilidade) são partes integrantes do 
cotidiano local, não há nada a esperar senão o prenúncio do caos.

Quando o inesperado chega, nada resta senão o improviso, o alvoroço e a compro-
vação de que o “rei está nu”, qual seja, a verificação do encolhimento do Estado por 
meio do desmantelamento do indigenismo. Constata-se que a cultura institucional de 
“apagar incêndios”26 – ou o uso de paliativos improvisados para resolver problemas à 
medida que surgem – não é suficiente para lidar com questões da escala e da grandeza 
dos que ora se apresentam. Muito problemas já estavam ali há muito tempo, apenas 
não se queria ver.

As medidas contingenciais e emergenciais passam necessariamente pela adoção 
de providências que demandam recursos, cujas liberações e mobilizações necessitam 
de celeridade, sobretudo diante do quadro exposto nas subseções anteriores. Em res-
posta ao quesito, sim, é possível elencar medidas.

 ʞ Sobre a proteção das equipes de saúde: as informações atualizadas dão conta 
de que as equipes de saúde, em seus afazeres quotidianos, estão utilizando ma-
teriais e equipamentos de proteção – máscaras e álcool em gel. É preciso asse-
gurar a continuidade da utilização, garantido que esses EPIs não faltem e que 
sejam providenciadas as quantidades necessárias.

 ʞ Sobre a proteção de outras equipes: medidas análogas precisam ser adotadas 
para que equipes diversas da Funai, de prefeituras e do Governo do Estado es-
tejam munidas com os materiais e equipamentos de proteção individual, em 
especial as equipes que realizam a distribuição de cestas.

 ʞ Sobre a distribuição de cestas: é preciso garantir que continuem a ser obser-
vados os cuidados pela equipe responsável pela entrega – por meio do uso de 
equipamentos e materiais de higienização – bem como os procedimentos de 
empacotamento dos “sacolões”, a manutenção das distâncias e os procedimen-
tos de segurança quando da distribuição nas aldeias.

26   Trata-se de termo êmico integrante do repertório de expressões utilizados por servidores da Funai para descrever a rotina de trabalho caracterizada pela 
falta de um plano de trabalho continuado e robusto.
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 ʞ Sobre as barreiras sanitárias: assegurar a manutenção das barreiras sanitárias já 
instaladas nas entradas das terras indígenas, proporcionando os meios mate-
riais (lonas para abrigamento, comidas, materiais e equipamentos de proteção 
para as equipes), logísticos (a presença periódica da Funai e da Sesai para o mo-
nitoramento do funcionamento). É importante que as polícias sejam oficiadas 
a fim de que não mais ameacem as comunidades com a quebra das barreiras, 
evitando a passagem de produtores rurais pelas vias das aldeias.

 ʞ Sobre o abastecimento de água: promover o abastecimento de água em todas 
as localidades desprovidas temporariamente ou permanentemente, por meio 
de carros-pipas (vide Subseção C).

 ʞ Sobre o atendimento de saúde aos índios urbanos: as estatísticas de saúde so-
bre os índios urbanos são inexistentes. É preciso que as Secretarias Municipais 
de Saúde sejam requisitadas, por meio de ofício, para manterem permanente-
mente registros com informações sobre especificidades culturais, localização 
de moradia e quadros epidemiológicos específicos das comunidades do meio 
urbano.

 ʞ Sobre a comunicação com os índios: em virtude do isolamento social, é preci-
so aproveitar os usos, pelos membros das comunidades indígenas, das novas 
tecnologias de informação (smartphones, aplicativos, redes sociais, rádios co-
munitárias) para informá-los acerca da doença, do avanço da crise, das ações 
desenvolvidas pelos órgãos, dos cadastramentos em programas, dos direitos in-
dígenas. É preciso dotar, emergencialmente, com Wi-Fi, as escolas desprovidas 
desse serviço enquanto perdurar o isolamento social (vide Subseções F e H).

 ʞ Sobre a produção de materiais informativos: é necessária a produção de vídeos, 
áudios e materiais informativos sobre a doença, levando-se em conta o universo 
linguístico das comunidades, produzindo-se informes bilíngues e destituídos 
dos jargões médicos para que se tenha maior penetração e aceitação pelos indí-
genas. Devem ser produzidos informes que enfatizem os riscos e as maneiras de 
contaminação; a necessidade da prática da quarentena; os modos de proteção; 
a importância de manter a imunidade alta; e o fato de que o coronavírus estará 
em circulação por vários meses.
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 ʞ Sobre a comunicação com as lideranças: é interessante que se crie uma “hotline” 
por meio de WhatsApp pelo qual lideranças políticas e religiosas possam tirar 
dúvidas com a Funai e Sesai, bem como auxiliar no monitoramento da doença.

 ʞ Sobre a mobilização das lideranças: foi enfatizada anteriormente a ascendência 
de lideranças-chave (caciques e pastores) na mobilização, no direcionamento 
de discursos e atitudes diante dos membros das comunidades. É preciso sensi-
bilizar essas lideranças a fim de que possam se tornar influenciadores de boas 
práticas.

 ʞ Sobre a alimentação: foi enfatizado anteriormente que os membros das comu-
nidades – com raras exceções – seriam capazes de se sustentar por um período 
prolongado. A fome já é uma realidade. Faz-se necessário garantir a entrega de 
cestas básicas para todas as famílias indígenas, independentemente da situa-
ção fundiária em que vivem (regularizada, não regularizada, urbana, rural, em 
aldeia, fora de aldeia). Na ausência dos cadastramentos oficiais dos programas 
de segurança alimentar, é necessário, emergencialmente, observar o cadastra-
mento por autodefinição (vide Subseção B), tendo-se em mente que “quem tem 
fome tem pressa”.

 ʞ Sobre as medicações: a falta de remédios de uso contínuo nos postos de saúde 
indígena é corriqueira. É preciso garantir que, pelo menos, as medicações relati-
vas aos fatores de risco (diabetes, hipertensão, tuberculose e demais problemas 
respiratórios) sejam abastecidas regularmente. Ademais, é preciso redobrar a 
atenção dos agentes de saúde para que os pacientes dessas comorbidades não 
descontinuem o uso da medicação.

 ʞ Sobre o CadÚnico: é preciso que a Funai crie uma “hotline” (com um número 
de WhatsApp acessível), por meio de aplicativos de mensagem, para garantir 
instruções precisas sobre o cadastramento quando persistirem dúvidas e difi-
culdades de inclusão no programa (vide Subseção F).

 ʞ Sobre a realização de testes: é urgente a aquisição de kits de testes rápidos para 
garantir a segurança dos membros das equipes de saúde, bem como das pró-
prias comunidades. Na Subseção G, apontamos a falta dos kits como um risco 
imediato. Atualmente, não há kits suficientes para a testagem das equipes por 
um período prolongado. Até o momento, não houve testagem nas áreas indí-
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genas. As narrativas sobre a chegada de indígenas das equipes de trabalho na 
colheita da maçã são ilustrativas da gravidade do assunto.

 ʞ Sobre a ação da Funai: é preciso garantir que a estrutura de transporte do órgão 
funcione (veículos e combustível). Outrossim, que ações administrativas recen-
tes, adotadas pelo antigo coordenador regional em Campo Grande, sejam re-
vistas/revogadas, haja vista ser inadmissível, numa situação de crise, substituir 
dois experientes coordenadores técnicos locais, com conhecimentos técnicos 
de qualidade, por pessoas fora do quadro, com os quais o então coordenador 
regional mantém alinhamento político.  

 ʞ Sobre a Coordenação Regional da Funai em Campo Grande: é urgente a designa-
ção de um novo coordenador regional, obrigatoriamente alguém com experiên-
cia indigenista e por indicação técnica.

 ʞ Sobre o transporte pela Sesai: a despeito da resolução da ameaça de paralisação 
do transporte de saúde, é urgente que se garanta o incremento do número de 
viaturas. É tecnicamente inviável a um “plantão” atender várias aldeias, simulta-
neamente, em municípios onde residem milhares de indígenas.

 ʞ Sobre o acompanhamento de indígenas em atendimento nas cidades: são co-
muns relatos de que, quando atendidos em hospitais, nos casos de alta com-
plexidade, os pacientes sejam deixados à própria sorte. Essa prática deverá ser 
revista em caso de internamento por Covid-19.

c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes in-
dígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração e exe-
cução dessas ações?

Sim, devem e podem. Com efeito, lideranças, professores e agentes sanitários to-
maram parte ativa na elaboração deste relato pericial, narrando das dificuldades en-
contradas para lidar com a crise e apresentando demandas, fazendo “denúncias”, tendo 
sido instados, inclusive, a colaborar com as respostas apresentadas no quesito b.

Os indígenas têm participação ativa no controle social da Sesai, o que foi, por exem-
plo, indispensável para a resolução do problema do risco da suspensão do transporte 
pela prestadora de serviços à Sesai, cobrando ao MPF providência e fornecendo infor-
mações-chave para a elaboração de Recomendação (vide Subseção D).
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Nas aldeias, o protagonismo interno tem possibilitado a criação de redes de infor-
mações, por meio de “grupos de WhatsApp”, de rádios comunitárias (onde existentes) 
mantendo a circulação de notícias e instruções sobre a doença. O Movimento Social 
Indígena adotou a mesma conduta, por meio do grupo “Assembleia Terena”, preexis-
tente à Covid-19.

As lideranças, com a participação dos CTLs da Funai (majoritariamente indígenas), 
foram instrumentais no mapeamento das situações de abastecimento de água, nos 
informes sobre a atuação da Sesai e da Funai, na apresentação dos riscos sobre os tra-
balhadores da colheita da maçã, no cadastramento das cestas por autodeclaração e na 
mobilização para a edificação de barreiras sanitárias.

d) Quais ações e medidas os povos indígenas ou comunidades estão tomando 
para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19?

Os povos indígenas e as comunidades têm tentado, pelos meios de comunicação 
aos quais têm acesso, difundir informações (vide item anterior), bem como se informar, 
sobretudo por meio da imprensa e da internet (vide Subseção H).

Têm mantido contato direto com o Setor Pericial do MPF, informando o Órgão Mi-
nisterial sobre problemas diversos.

Realizaram, no início da crise, reuniões com a coletividade, ocasião em que lideran-
ças, professores, agentes de saúde e profissionais da Saúde Indígena discursaram sobre 
a doença, seus riscos e formas de contágio. Como forma de promover o isolamento 
social, as escolas foram fechadas e as aulas suspensas, proibiram-se aglomerações, a 
exemplo de festas, casamentos, e a prática de esportes (vide Subseção H).  

Erigiram, nas entradas das comunidades, barreiras sanitárias, impedindo a pas-
sagem de pessoas estranhas, bem como a circulação de “freteiros” nas aldeias. En-
contram-se no estágio de mobilização para garantir os recursos viabilizadores da 
manutenção das barreiras (a exemplo de lonas para abrigos e alimentação para os in-
tegrantes das equipes). As comunidades têm se organizado no sistema de turnos de 
equipes, mantendo a vigilância 24 horas por dia.

e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vis-
ta a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte 
dos grupos afetados. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?
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Na Subseção B, discutimos amplamente a questão da segurança alimentar. Na oca-
sião, ressaltamos que a Sedhast, Secretaria do Governo Estadual, deveria ter realizado, 
por força de decisão judicial, o cadastramento e o recadastramento de famílias, a fim 
de serem contempladas com a distribuição de cestas, levantamentos cuja conclusão 
deveria ter ocorrido em dezembro de 2019. Sem os (re)cadastramentos, restou a re-
alização de um levantamento por “autodeclaração” (vide Subseção B), que deverá ser 
forçosamente aceito, sob o risco de deixar centenas de famílias desassistidas. Um dos 
problemas centrais jaz na dicotomização “aldeado” x “desaldeado”, o que acaba por ex-
cluir os indígenas fora das áreas “regularizadas” e das zonas urbanas, justamente os 
mais vulneráveis por não serem capazes de produzir qualquer alimento.

Um possível caminho aventado para minimizar os efeitos da fome foi a destinação 
dos recursos da merenda escolar na forma de “Kits alimentação”, o que, até o presente, 
não ocorreu por parte das prefeituras dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Dois 
Irmãos do Buriti, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho, conforme relatos da antropóloga 
da Defensoria Pública do Estado,27 responsável por monitorar essa questão em Mato 
Grosso do Sul. Curiosamente, esses municípios são caracterizados por intensos confli-
tos interétnicos de natureza fundiária, em que a pressão política costuma ser bastante 
significativa.

Fato relevante é a incapacidade de essas comunidades se manterem com as roças e 
criações de animais domésticos, sendo dependentes da ida às cidades para se abaste-
cerem e/ou sacarem dinheiro.

No que concerne ao acesso ao CadÚnico, vide a Subseção F. Em suma, há certas 
dificuldades em algumas localidades para a inserção no “Auxílio Emergencial”, seja 
pela complexidade do preenchimento dos formulários do aplicativo, pela deficiência 
nos sinais de telefone e internet, seja pelos CPFs cancelados, sobretudo, em virtude de 
pendências eleitorais. No geral, as pessoas já previamente cadastradas em programas 
sociais (a exemplo do Bolsa Família), não têm encontrado problemas, haja vista que a 
inclusão no referido “Auxílio” é automática.

27   Comunicação pessoal.
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f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na 
área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanência nas 
Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado a efetivação 
desta medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, como estas têm 
sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

Ao longo do texto, apresentamos como as medidas constantes no Plano de Contin-
gência estão sendo ou não aplicadas. Aqui, apresentaremos mais especificamente a 
questão da “permanência na Casai”.

Cabe destacar que, até 5 de maio, não houve qualquer caso identificado com os sin-
tomas da doença. Apenas oito situações suspeitas, todas elas já “descartadas” e, mes-
mo assim, fora do escopo de nossos levantamentos (vide Boletim Coronavírus – 5 de maio 
de 2020, a seguir).

Não obstante, as boas-novas sobre os dados positivos da não contaminação de-
vem ser vistos com cautela. Os riscos de contaminação entre os índios, caso não sejam 
mantidas as práticas de isolamento, no entanto, permanecem muito altos, sobretudo 
porque cidades como Campo Grande, Miranda e Sidrolândia já apresentam casos con-
firmados entre os não índios, apontando que o vírus já circula nessas áreas próximas 
às comunidades.

Com efeito, o secretário de Saúde do estado, em pronunciamento, destacou que, 
entre todos as unidades da Federação, Mato Grosso do Sul ocupa a 27ª posição na 
observância da quarentena,28 o que significa que, potencialmente, o vírus está circu-
lando nas cidades sem que haja cautelas contra a contaminação, afinal, até 5 de maio 
haviam sido diagnosticados 288 casos da Covid-19 nesse estado.

Não havendo indígenas diagnosticados, portanto, é impossível avaliar a “perma-
nência na Casai”. Pelo que foi apanhado, os polos-base estão trabalhando em conjunto 
com as prefeituras, a fim de encontrarem uma solução local, caso haja alguma ocor-
rência demandando internação, o que diminuiria o sofrimento dos parentes, tendo em 

28   Sob a manchete “Com pior isolamento do Brasil, MS tem mais 9 casos de coronavírus detectados em 24h”, em reportagem publicada no Midiamax, em 
5 de maio, o médico e secretário estadual de Saúde sustenta que “o baixo isolamento é reflexo desse número expressivo de casos em 24 horas, ‘a cada dia 
mais, estamos com menor isolamento social em Mato Grosso do Sul. Isso vai refletir daqui a 15, 21 dias, em números piores’”. Disponível em: https://www.
midiamax.com.br/cotidiano/2020/com-baixo-isolamento-9-casos-a-mais-de-coronavirus-sao-detectados-em-24h-em-ms. Acesso em: 5 maio 2020.
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vista que a Casai mais próxima fica em Campo Grande, a pelo menos 1 hora de viagem 
de carro. Segundo a chefia do polo-base do município de Miranda:

Ainda não houve nenhum caso em Miranda, mas, se houver, se tiver um caso 
suspeito, a nossa primeira [opção] será o hospital de Miranda porque nós já tive-
mos reuniões com o secretário municipal de Saúde, então, a gente já articulou, 
assim, nós já estamos bem articulados com o município, então, vai ficar, a princí-
pio, no município. O município tem 2 respiradores e, aí, vai ficar aqui. Se houver 
mais casos e necessita do respirador, a gente manda para Campo Grande, então, 
o que é que a gente acordou? Foi de nós ficarmos no município, sob orientação, 
porque nós temos um médico que foi contratado especialmente só para isso, 
que o município contratou. E mais, o Casai está à disposição nossa também, tá? 
A Casai de Campo Grande está à disposição dos indígenas.

Na Subseção I, salientamos certa resistência, sobretudo dos mais velhos, no que 
diz respeito ao tratamento médico, o que representa um risco: os sintomas aparecem, 
mas relutam-se a admitir, até que seja tarde demais para se salvar. Enquanto isso, ou-
tras pessoas podem ser contaminadas. O que importa destacar aqui é a profecia auto 
realizada.29

À resistência do tratamento e à admissão tardia de se estar doente, em virtude da 
acelerada evolução da enfermidade, soma-se a crença de que se “vai para a cidade fa-
zer algum tratamento e vai morrer”. O vaticínio da “morte certa” se cumpre pelo trata-
mento tardio. Mas, também, potencialmente, reforça a concepção de que o hospital e 
a cidade matam. Dessa forma, parece ser mais prudente, em virtude das maiores dis-
tâncias, procurar as soluções hospitalares locais em vez do deslocamento até a Casai, 
em Campo Grande, devendo esta figurar como a solução/opção última a ser escolhida.

29   Termo cunhado pelo sociólogo Robert Merton, uma profecia autorrealizada – do inglês self-fulfilling prophecy – refere-se a um prognóstico que se torna 
crença, provocando a sua própria realização; realização esta em que os atores sociais, por agirem ou por deixarem de agir, tornam concretos os acontecimentos 
previstos. Profecia: “não vou à cidade me tratar, porque lá morrerei”; ação/inação do ator: esconder os sintomas e postergar a ida à cidade; autorrealização: a 
morte na cidade/hospital pelo atendimento tardio; reforço da crença: a verificação empírica de que o tratamento na cidade/hospital mata mesmo.  
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FORÇA E VULNERABILIDADE: TERRA INDÍGENA TENONDÉ PORÃ ARREBATADA PELA METRÓPOLE NO EPICENTRO BRASILEIRO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

Deborah Stucchi1 
Francisco Carlos Oliveira Reis2

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste parecer é atender à demanda urgente apresentada pela Dra. Suza-
na Fairbanks Oliveira Schnitzlein, procuradora da República em São Paulo, no que diz 
respeito à comunidade indígena Guarani da Terra Indígena Tenondé Porã diante das 
ameaças que a pandemia da Covid-19 representa, especialmente, às populações con-
sideradas mais vulneráveis, como é o caso das comunidades indígenas que habitam o 
entorno dos grandes centros urbanos.3

Os três quesitos formulados pela autoridade ministerial são respondidos ao fim 
deste parecer que busca, também, apresentar dados relevantes sobre o contexto so-
cioeconômico e cultural das terras indígenas Guarani, bem como sobre as relações dos 
indígenas com a cidade de São Paulo.

Esse contexto introdutório visa ancorar as respostas aos quesitos em bases sufi-
cientemente objetivas para o escopo deste trabalho sem, no entanto, pretender apro-
fundar estudos em fontes bibliográficas específicas. Trata-se de oferecer o mínimo de 
descrição etnográfica sobre a terra indígena mencionada, de modo a clarificar o quão 
importante são as estratégias de prevenção, tratamento e monitoramento dessas po-
pulações.

Devido às restrições próprias ao período enfrentado, que condizem com o isola-
mento e o teletrabalho determinados pela Instituição, bem como por especial cautela 
para com as populações referidas, este trabalho não contou com levantamento de da-
dos em campo, e baseia-se em:

1   Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Mestre em Antropologia Social pela Unicamp. Doutora em Ciências 
Sociais pela Unicamp. Analista em Antropologia/perita do Ministério Público Federal/Procuradoria da República do Estado de São Paulo.

2   Bacharel e mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (UnB). Analista em Antropologia e Perito do MPU desde 2001 no estado de São 
Paulo, onde atua na defesa dos direitos e interesses socioculturais das populações indígenas, quilombolas e caiçaras.

3    Segundo levantamento do Projeto Índios na Cidade, da ONG Opção Brasil, e atualizado pela última vez em agosto de 2009, vivem na cidade de São Paulo 
representantes de cerca de 52 etnias. Disponível em:  https://projetoindiosnacidade.blogspot.com/search?q=tabela. Esse indígenas, homens e mulheres 
que chegam à região metropolitana de São Paulo por questões históricas, econômicas, familiares, escolares, profissionais e de atendimento médico em 
sua maioria são oriundos da Região Nordeste, como é o caso dos Pankararu, Pankararé, Wassu Cocal, Kariri–Xocó, Pankará, Xukuru–Kariri e Fulni-ô. Ainda 
que cientes da importância de abordar essa questão com estratégias institucionais específicas quanto às ações relacionadas à saúde indígena no contexto 
da Covid-19, neste parecer tal abordagem fugiria ao escopo da Solicitação de Perícia 714/2020 e ao objeto dos autos em epígrafe. Os signatários, todavia, 
colocam-se à disposição da autoridade requerente caso tal abordagem se faça necessária.
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1. revisão de estudos etnográficos sobre os Guarani, em especial os que habitam o 
município de São Paulo, de modo a descrever os cenários compostos pelas terras indí-
genas abrangidas pelo contexto urbano;

2. apropriação de documentos expedidos por autoridades sanitárias e outros es-
pecialistas que contribuam para a melhor compreensão das medidas que estão sendo 
indicadas para a proteção das comunidades indígenas;

3. experiência de campo acumulada pelos signatários, que vêm realizando traba-
lhos periciais no âmbito da terra indígena referida há, pelo menos, duas décadas, seja 
por meio do acompanhamento de procedimentos de licenciamento ambiental para 
empreendimentos, de regularização fundiária no âmbito da Fundação Nacional do Ín-
dio, de disputas judiciais de natureza fundiária, de prestação de serviços essenciais nas 
áreas de saúde, saneamento básico, infraestrutura, educação e subsistência;

4. diálogo com as lideranças Guarani da Terra Indígena Tenondé Porã.

Segundo o Censo de 2010, no município de São Paulo, 12.977 pessoas declararam-se 
indígenas. De acordo com estimativas conservadoras, um contingente de aproximada-
mente 10 mil pessoas indígenas reside em São Paulo no contexto urbano, ou seja, fora 
de suas aldeias de origem. Considerada a Grande São Paulo, a presença da população 
indígena sobe para 21 mil pessoas, a maioria que migrou de seus lugares de origem em 
busca de vida melhor, acesso à saúde, educação e emprego. Aproximadamente 1.170 
dessas pessoas residem na Terra Indígena Tenondé Porã, localizada no Distrito de Pa-
relheiros, zona sul de São Paulo.

A Terra Indígena Tenondé Porã abriga uma população que reside e circula pelo ter-
ritório do município, pelo entorno imediato e por outras aldeias e cidades nos estados 
de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Apesar de intensamente conectados com os bairros que circundam as aldeias Guarani 
na metrópole, as terras indígenas são suas referências de moradia atualmente.

Para as populações indígenas, as duas situações – viver na aldeia e viver na cidade 
– têm origens históricas diversas e condizem com experiências também distintas. No 
âmbito deste estudo tratamos das questões que envolvem os riscos e os impactos da 
Covid-19 para a população Guarani da Terra Indígena Tenondé Porã.
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Anteriormente, apresentamos o produto pericial sob a perspectiva da Terra Indíge-
na Jaraguá, pois, embora se tratasse da mesma etnia, as duas terras indígenas trazem 
especificidades demográficas, geográficas e infraestruturais que sugerem o tratamen-
to em separado, a bem da precisão das informações e reflexões.

Recortado o objeto de trabalho como a Terra Indígena Tenondé Porã, dedicamo-
-nos, então, a introduzir concisos dados históricos e etnográficos que permitam extrair 
elementos suficientes para uma reflexão qualificada segundo o ponto de vista antro-
pológico, com apoio de literatura sobre etnoepidemiologia.

2 CONTEXTO

 O espaço hoje identificado como Terra Indígena Tenondé Porã perfaz uma 
área de 15.969 hectares situada no extremo sul do município de São Paulo, abrangen-
do parte dos municípios de Mongaguá, São Bernardo do Campo e São Vicente. Possui 
também trechos em sobreposição com duas unidades de conservação: a Área de Pro-
teção Ambiental Capivari-Monos, do município de São Paulo, e o Parque Estadual da 
Serra do Mar.

Compõem a TI Tenondé Porã os seguintes Tekoás e seus respectivos habitantes: 
Guyrapaju (50), Kalipety (30), Yrexakã (30), Tape Miri (30), Kuaray Rexakã (30), Krukutu 
(350) e Tenondé Porã (650). A infraestrutura da TI Tenondé Porã está concentrada nas 
duas aldeias identificadas nos anos 1980: o Tekoá Tenondé Porã, que possui Escola Es-
tadual Indígena, Unidade Básica de Saúde, Centro de Cultura e Educação Indígena; e o 
Tekoá Krukutu, com Unidade Básica de Saúde, Centro de Educação e Cultura Indígena 
e Escola Estadual Indígena.

Tenondé Porã a partir da estrada da Barragem seguindo pela Estrada João Lang por 1 km

Krukutu estrada de terra de 4 km a partir da estrada da Barragem

Guyrapaju braço da represa Billings

Kalipety 3 km ao sul do bairro Barragem

Yrexakã
próximo ao rio Capivari

Tape Miri continuidade da estrada Evangelista de Souza por 1 km

 Kuaray Rexakã norte da terra indígena

Tekoa Porã de estruturação recente, localiza-se ao norte da Tenondé Porã, próxima à Billings

Fonte: adaptado do Plano de Visitação da TI Tenondé Porã.
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Fonte: adaptado do Plano de Visitação da TI Tenondé Porã.

A identificação da Terra Indígena Tenondé Porã foi precedida, oficialmente, de uma 
identificação e demarcação parcial das TIs Guarani da Barragem e Guarani do Krukutu, 
nos anos 1980, localizadas na bacia da Billings e às margens da represa, mas cuja su-
perfície não ultrapassou meros 52 hectares de terra.

Atualmente, no território brasileiro, os Guarani ocupam aproximadamente cento e 
cinquenta terras indígenas dispersas desde o litoral do Espírito Santo e do Rio de Janei-
ro, litoral e interior dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. Além delas, devem ser contabilizadas aproximadamente mais cento e quarenta 
localidades indicadas pelos Guarani, recentemente desocupadas por força da pressão 
fundiária e de circunstâncias locais, por constituírem o horizonte territorial desse povo.

Em território paraguaio, as aldeias Guarani encontram-se dispersas preponderan-
temente na região oriental do país e, na Argentina, concentram-se na Província de 
Missiones. Até recentemente, constavam ocupações Guarani no Uruguai, ao norte de 
Montevidéu, de onde foram expulsos (PIMENTEL, 2012, p. 42- 43).

A Terra Indígena Tenondé Porã na concepção atual faz parte de uma rede de aldeias 
Guarani Mbyá nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. É constituída por moradores mais 
velhos oriundos do Paraná (Pinhal, Palmeirinha do Iguaçu), Santa Catarina e de aldeias 
localizadas no Vale do Ribeira/SP, bem como de outras localizadas no litoral de São 
Paulo e na parte Sul da própria cidade de São Paulo.
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A história da presença dos Guarani no município de São Paulo está ligada a uma 
série de fatores etnográficos e históricos e é bem retratada por inúmeros autores, não 
cabendo a este parecer referir-se a esse processo. Existe grande volume de informações 
históricas que relaciona a presença indígena com a formação e o desenvolvimento da 
cidade.

O município de São Paulo é o mais populoso da região metropolitana, do estado 
e do Brasil e cresceu à base de 3,67% ao ano na década de 1980. Dentro do município.

Os Guarani em São Paulo foram afetados gravemente pela perda de espaços de 
moradia, circulação, extração e manejo de produtos utilizados como fonte de alimen-
tação, sejam eles obtidos por meio da caça (cotias, tatus etc.) ou da coleta (palmito 
juçara, mel de abelha, frutas silvestres etc.) e para a confecção do artesanato (cipós, 
contas etc.).

A perda crescente dos espaços de referência impactou também o sistema tradicio-
nal de cuidados com a saúde física e espiritual por seus xeramois (xamãs, pajés, rezado-
res) e cunhã karaí (rezadoras, mulheres detentoras de saberes curativos) responsáveis 
pelos tratamentos medicinais e espirituais com plantas da floresta.  

O contexto de inserção e o histórico das perdas territoriais determinaram algumas 
adaptações necessárias nos modos de organização tradicional das aldeias. No entanto, 
práticas religiosas e curativas são ainda marcantes, bem como a intensa mobilidade da 
população entre as aldeias que fazem parte de sua rede de relações.

Fonte: http://www.saopaulo.sp.leg.br/wp-content/uploads/2015/05/apartes_N13_b6.jpg.



278

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

A imagem ilustra o contexto das terras indígenas em São Paulo em relação à man-
cha urbana da metrópole paulistana e adjacências. Elas estão inseridas completamen-
te nos eixos de maior crescimento populacional.

Tenondé Porã está localizada da região dos distritos de Parelheiros e Marsilac, no 
extremo sul da cidade e que perfazem uma área de 353,5 km2 e representam quase 
25% do território do município (1.523,278 km2).

A região sofreu fortes transformações nos últimos 40 anos, em termos de popula-
ção e densidade demográfica, aspectos que impactaram de maneira especial a TI Te-
nondé Porã. Observe-se na tabela a seguir a densidade demográfica – habitante/km2 
– no período de 1980 a 2010:

Distrito
Área
km2

Pop.
1980

Dens. 
Dem.

Pop.
1991

Dens.
Dem.

Pop.
2000

Dens.
Dem.

Pop.
2010

Dens.
Dem.

Marsilac 200,0 4.439 22 5.992 30 8.404 42 8.258 41

Parelheiros 153,5 31.711 207 55.594 362 102.836 670 131.183 855

Total 353,5 36.150 102 61.586 174 111.240 317 139.441 394

Embora a densidade demográfica de Parelheiros seja a segunda menor comparada 
à dos outros distritos de São Paulo, a sua população quadruplicou em 40 anos, indo 
de 31.711, em 1980, para 131.183 habitantes. Estimativas atuais apontam em 200 mil os 
habitantes de Parelheiros, que cresce cerca de 9% ao ano, enquanto a média da cidade 
é de 1,4%.

O subdistrito de Jaraguá, com área de 27,60 km2 e 184.818 habitantes em 2010, pos-
suía uma densidade demográfica na ordem de 6.696 por km2, portanto quase oito ve-
zes maior do que Parelheiros, que por sua vez é o segundo maior distrito de São Paulo 
(cobre 25% do território do município) e tem a maior parte da área coberta por espaços 
ambientalmente protegidos com remanescentes de Mata Atlântica.

A baixa densidade demográfica, no entanto, não significa melhor qualidade de 
vida da população, muito ao contrário, como veremos. De acordo com o Mapa da De-
sigualdade da Primeira Infância da Rede Nossa São Paulo,4 em 2017, somente 36,75% dos 
domicílios em Parelheiros tinham acesso à rede de esgoto.

4   REDE NOSSA SÃO PAULO. Fundação Bernard van Leer. O Mapa da Desigualdade da Primeira Infância. São Paulo, 2017. Disponível em: https://www.
observaprimeirainfancia.org.br/static/user/user_3_arquivos_tavvkvxp_mapa_desigualdade_1a_infacia.pdf. Acesso em: 7 abr. 2020.
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No distrito do Jaraguá, em 2017, existiam 49 favelas, enquanto no de Parelheiros 
eram 35. Atualmente o distrito de Parelheiros conta com 56 favelas, sendo 46 em área 
de risco.

São 70 loteamentos clandestinos. Os moradores são em maioria migrantes que 
adquirem lotes irregulares de grileiros a preços baixos. Essas aglomerações surgem e 
crescem sem planejamento e sem sistema de esgoto.5

 Em 2017, no distrito de Parelheiros 50% dos domicílios com crianças de 0 a 5 anos 
não tinham banheiro de uso exclusivo dos moradores. Nesse distrito, 16,28% das crian-
ças nascidas vivas eram de mães com 19 anos ou menos e o número de óbitos infantis 
de menores de 1 ano, para cada mil crianças nascidas vivas, foi de 12,64. O número de 
óbitos de crianças com até 5 anos, por mil nascidos vivos, foi de 12,36. E 37,45 mulheres 
morreram por causas maternas para cada cem mil nascidos vivos, sendo que 27,72% 
das mães de nascidos vivos na região fizeram menos do que sete consultas pré-natal.

Em Parelheiros, 26,42% das residências particulares com crianças de 0 a 5 anos 
possuíam renda per capita de ⅛ a ½ salário mínimo em 2017. Eram 9,9% das crianças 
menores de 5 anos residindo em área de vulnerabilidade social nesse distrito. No Mapa 
da Desigualdade da Primeira Infância, Parelheiros aparece 15 vezes entre os 30 piores dis-
tritos nos 28 indicadores avaliados e é o sexto pior distrito para a qualidade de vida de 
crianças até 5 anos.

A TI Tenondé Porã encontra-se no contexto socioeconômico de uma das mais pro-
blemáticas áreas periféricas de São Paulo. É certo também que o entorno imediato e 
as áreas de circulação regional dos moradores da TI Tenondé Porã são a expressão da 
desigualdade social de uma região distante do centro de São Paulo, em que a maioria 
da população se encontra em situação de vulnerabilidade.  

5   DI GIORGI, Danilo Pretti. As águas paulistanas e a proteção das nascentes. Revista ECO 21, edição 120. Disponível em: http://www.eco21.com.br/textos/
textos.asp?ID=1452. Acesso em: 7 abr. 2020.
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Fonte: Prefeitura de São Paulo.

A descrição da situação atual da Tenondé Porã pode ser resumida nos seguintes 
itens:

1. As famílias Guarani Mbya são numerosas, tendo a maioria entre cinco e oito 
pessoas por residência. Os mais jovens têm acesso a graus mais elevados de 
escolaridade, enquanto entre os mais velhos predomina a baixa escolaridade 
formal. Observa-se também proporção expressiva de idosos que convivem nas 
mesmas habitações com as demais gerações;

2. Há um número expressivo de famílias de membros com pouca fluência na lín-
gua portuguesa (principalmente as mulheres, os idosos e as crianças com me-
nos de 6 anos);

3. As mulheres são as responsáveis pelo cuidado da casa e das crianças, caracterís-
tica relacionada à maior dificuldade de compreensão das instruções das equi-
pes de saúde;

4. As principais fontes de renda dessa comunidade indígena são os empregos nas 
instituições públicas (Centro de Cultura e Educação Indígena – Ceci, Escola Es-
tadual Indígena e Sesai) e a venda do artesanato. No primeiro caso, recebem 
salários e no segundo dependem do fluxo de visitantes (excursões escolares e 
passeios turísticos)6 ou incursões ao centro da cidade para a venda de produtos;

6   A Terra Indígena Tenondé Porã lançou o Plano de Visitação da Tenondé Porã, estabelecendo diretrizes, atrativos, logística e protocolos para o turismo nas 
aldeias que fazem parte da TI. Disponível em: https://tenondepora.org.br/gestao-do-turismo/plano-de-visitacao/.  Acesso em: 7 abr. 2020.
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5. Alguns realizam atividades temporárias, prestando serviços eventuais nas re-
dondezas;

6. O Programa Bolsa Família atende à maioria da população, caracterizada pela 
baixa movimentação financeira;

7. Algumas famílias não recebem o auxílio do Programa Bolsa Família por estarem 
apenas de passagem ou de visita;

8. A maioria da população depende de algum tipo de ajuda assistencial para so-
breviver. Estima-se que a metade da população receba menos de R$ 400,00 por 
mês e que de 10% a 20% não possua nenhuma renda;  

9. Todos os habitantes da Terra Indígena Tenondé Porã dependem, em maior ou 
menor medida, do mercado regional para a aquisição de alimentos;

10.  Com a correção dos limites da TI Tenondé Porã e o aumento do espaço disponí-
vel, constituíram-se novas aldeias e ressurge a implantação de roças ainda insu-
ficientes para suprir as necessidades das famílias;

11. As condições sanitárias das aldeias que compõem a Terra Indígena Tenondé 
Porã são caracterizadas pela deficiência, sem tratamento do esgoto sanitário, 
de banheiros e de água potável. As únicas que possuem alguma infraestrutura 
sanitária são as aldeias Tenondé Porã e Krukutu, onde também se concentram 
os equipamentos públicos de saúde.

Resumidamente, a seguir, estão indicadas as principais características da Terra Indí-
gena Tenondé que são agravantes para o controle da disseminação da Covid-19:   

1. Adensamento populacional – a Terra Indígena Tenondé Porã reúne aproxima-
damente 1.170 (mil cento e setenta) pessoas atraídas pela sua localização como 
ponto de passagem entre aldeias de outros estados e as do litoral paulista. Mui-
tas famílias chegam e permanecem mais tempo do que o previsto. Sobre essa 
característica cultural tão conhecida dos Guarani de transitar entre aldeias, aco-
lherem famílias e parentes oriundos dos mais diversos estados e mesmo países 
(Argentina, Paraguai, Uruguai) que formam sua rede de relações socioculturais, 
a TI Tenondé Porã amiúde tem flutuações demográficas com picos de quase 
dois mil indígenas, pois se trata de local referencial para todas as demais terras 
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indígenas Guarani e nem sempre os levantamentos demográficos oficiais, so-
bretudo os da saúde, que são os mais amplos, conseguem registrar essa parcela 
da população sazonal;

2. Disposição das residências – as residências estão dispostas em pequenos espa-
ços de distância umas das outras;

3. Contato interpessoal – intenso no dia a dia, com rotina de visitas e encontros 
nos espaços comuns das aldeias;

4. Características da moradia – Tenondé Porã recebeu menos de três dezenas de 
residências em alvenaria no âmbito de um programa de habitação estadual. A 
maioria das famílias ainda mantém uma extensão da casa correspondente à an-
tiga moradia, construída nos mesmos moldes;

5.  Características construtivas – a maioria das habitações é de construção impro-
visada com material descartado de obras civis, madeiras e madeirite, em chão 
de terra batida, sem divisões internas entre os cômodos, de pequenas dimen-
sões, com problemas de ventilação e iluminação natural. As habitações, em sua 
maioria, apresentam características dos chamados aglomerados subnormais;

6. Inexistência de distanciamento entre a Terra Indígena e o espaço urbano – o 
entorno das aldeias se liga imediatamente aos bairros, ou seja, não existe uma 
área de amortecimento entre a zona urbana (com suas residências, vias de circu-
lação e acesso) e as aldeias. Predomina no entorno da TI Tenondé Porã a mesma 
precariedade do saneamento básico das aldeias que compõem o seu entorno;

7. Dependência do mercado para asseguramento da dieta alimentar – o confina-
mento da área e a degradação ambiental impediram a continuidade dos roça-
dos e a criação de animais domésticos com vistas à alimentação. Os alimentos 
chegam por meio do fornecimento (doações) de cestas básicas e aquisição no 
mercado regional;

8. Falta de itens de higiene – considerando a baixa renda e a deficiência sanitária 
generalizada, há falta de itens pessoais de higiene. É esperado que a maior par-
te da população também não tenha acesso a sabão e sabonete, álcool em gel, 
equipamentos de proteção individual, como as máscaras cirúrgicas etc.;
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9. As atividades coletivas de cunho religioso – como forma de fortalecimento espi-
ritual e da saúde dos indivíduos e do coletivo, os Guarani mantêm reuniões diá-
rias na Casa de Reza (Opy), para onde afluem muitas pessoas que permanecem 
horas em ambiente fechado, com pouca circulação de ar e iluminação natural. 
Esse ambiente é propício para a propagação do vírus, considerando a aglomera-
ção e a falta de ventilação, segundo orientações da autoridade sanitária;  

10.  O compartilhamento de objetos no cotidiano e durante as atividades na Casa 
de Reza – ali, compartilham objetos como petyngua, um cachimbo de uso ritual 
e cotidiano, presente nas rezas, reuniões e nas rodas informais de conversa. O 
objeto é passado de mão em mão para que todos possam fumar. Compartilham 
coletivamente as cuias de bebida feita com infusão de folhas de erva mate (Ilex 
paraguaiensis) na água quente;

11.  O compartilhamento de talheres e pratos – devido a práticas cotidianas de cui-
dados das crianças, pode haver compartilhamento de vasilhas para comer e ta-
lheres entre mães ou cuidadoras e filhos; com as condições sanitárias precárias, 
pode não haver suficiente higienização dos itens;  

12. Circulação e movimento – a localização da TI Tenondé Porã, como ponto de pas-
sagem e parada para famílias Guarani de São Paulo e de outras partes do Brasil 
(especialmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), em direção ao li-
toral paulista e ao Rio de Janeiro faz com que circulem por ali muitas famílias 
advindas de outras partes do Brasil;

13. Suspensão das visitas – a circunstância atual exigiu essa medida de proteção 
que já foi realizada na TI Tenondé Porã. Todas as entradas passíveis de controle 
dos Guarani vêm sendo vigiadas para impedir o acesso e o trânsito de pessoas 
estranhas.

14.  Privação – com a suspensão das visitas, acontece também o fechamento de um 
dos mercados mais importantes para a sobrevivência da comunidade, que são 
as visitas turísticas e excursões escolares. Não há garantia da eficácia da medida, 
tendo em vista a localização de áreas costumeiramente utilizadas para o trânsi-
to de pessoas estranhas, como vendedores.
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2.1 Os agravos de saúde na Terra Indígena Tenondé Porã

Alguns estudos sobre saúde foram realizados na Terra Indígena Tenondé Porã. Ape-
sar de se depararem com a escassez de dados, os resultados são relevantes para este 
parecer.

A concepção de saúde e doença para aquela comunidade se relaciona diretamente 
com ter ou não a enfermidade. Acreditam que são doenças adquiridas do branco, em 
especial o caso dos Guarani de Parelheiros, a proximidade com o meio urbano e sua 
expansão é um fator que possibilitou a disseminação das enfermidades como a pneu-
monia, que é uma doença ocidental (VIEIRA, 2011, p. 76).

A noção de saúde e bem-estar dos Guarani aponta para a harmonização entre as 
condições da saúde da sociedade e da saúde individual, bem como entre os aspectos 
espirituais e os do corpo físico. No momento em que o coletivo está ameaçado pela 
Covid-19, o conjunto da população encontra-se amedrontado. O medo é fator de de-
sequilíbrio do espírito, assim como o vírus é aspecto que atemoriza indivíduos tanto 
quanto a coletividade. Trata-se o coronavírus de uma “doença de branco” contra a qual 
os saberes e os remédios tradicionais à base de ervas medicinais não são eficazes.

A percepção dos Guarani sobre os riscos não confronta o conhecimento ocidental, 
científico e epidemiológico, que bem descreve de que modo as condições socioeconô-
micas e sanitárias contribuem para a grande vulnerabilidade de sua situação.

Os três principais problemas de saúde da população de Tenondé Porã, pela ordem 
de ocorrência, eram as respiratórias, as dermatoses e as gastroenterites. As patologias 
apresentadas na pesquisa desenvolvida por Vieira (2011) eram decorrentes de condi-
ções socioeconômicas, considerando que os fenômenos de saúde e doença são proces-
sos sociais, devendo ser concebidos também como históricos, complexos, fragmenta-
dos, conflitivos, dependentes, ambíguos e incertos (FERNANDES, 2003). Na pesquisa 
geoetnoepidemiológica constatou-se também que tais condições afetam diretamente 
a saúde da população por meio da alimentação, muitas vezes precarizada, e por condi-
ções inadequadas de higiene.

Segundo as informações disponíveis, afirma-se que as condições de saúde da popu-
lação Guarani da Terra Indígena Tenondé Porã estão ligadas a dois fatores agravantes: 
o confinamento crescente de suas terras em decorrência da crescente e rápida urbani-
zação do seu entorno. Andrey Cardoso demonstra na sua tese de doutorado, em 2010, 
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sob o ponto de vista médico, como a saúde da população Guarani é afetada pelas suas 
condições fundiárias, sanitárias, do seu entorno e de moradia:

Além do convívio no agrupamento familiar extenso, as famílias Guarani costu-
mam reunir-se em outros espaços coletivos na aldeia, como por exemplo, na 
casa de reza, onde praticam rituais religiosos e de cura, incluindo o batismo das 
crianças, de pontos estratégicos no terreno das aldeias, não chegando aos domi-
cílios. Essas condições resultam em limitações, em graus variados, da capacida-
de de higiene pessoal e dos utensílios domésticos, progressivamente introduzi-
dos no cotidiano da aldeia, bem como dos próprios equipamentos sanitários. O 
controle da qualidade da água ainda ocorre de forma precária e são freqüentes 
as contaminações no trajeto até o local de coleta ou durante a manipulação da 
água armazenada no domicílio. O destino do lixo é incerto, sofrendo enterra-
mento, queima, retirada por serviços públicos de coleta, ou ainda, deixados no 
terreno da aldeia, a céu aberto.

[...] Nas escolas é oferecida a merenda escolar, sendo um local importante de 
agregação de crianças. Quanto à saúde, são variados também os níveis de or-
ganização dos serviços locais. Enquanto algumas localidades possuem Equipes 
Multidisciplinares de Saúde Indígena completas e com profissionais de vínculo 
estável, outras apresentam Equipes com deficiências na sua composição e alta 
rotatividade de profissionais.

Diante do exposto, fica patente que a diversidade da situação fundiária e das 
estratégias adotadas para sobrevivência, os diferentes graus de contato dos gru-
pos indígenas com a sociedade envolvente, a forma de organização interna das 
aldeias, as condições socioeconômicas, bem como a organização dos serviços de 
educação e saúde, resultam em diferentes condições de vida e de exposição a 
riscos sociais, ambientais e sanitários. Esses fatos se vinculam de forma estreita 
com os padrões de adoecimento e morte dos grupos [...] (CARDOSO, 2010, p. 
44-45)
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No estudo de Cardoso, as aldeias da capital paulista somaram 90 internações em 
50 crianças, o que correspondeu a 23% das 83 aldeias pesquisadas.7 As condições de-
correntes da degradação ambiental em muito contribuem para isso.

É possível que algumas crianças Guarani durmam no chão, considerando dificulda-
des em diversos campos. O chão de terra é fator de maior risco para doenças respirató-
rias devido ao maior acúmulo de ácaros, pelos de animais, fungos, resíduos de outras 
sujidades com dificuldade de limpeza (CARDOSO, 2010, p. 46). O autor é enfático ao 
afirmar que:

A questão habitacional configura-se como um tema central na determinação da 
saúde Guarani. As mudanças habitacionais verificadas, pelo menos em parte, 
encontram-se relacionadas à menor disponibilidade de recursos naturais e de 
mudanças ambientais no ecossistema da mata atlântica. (CARDOSO, 2010, p. 
133)

No período de 14 meses em que realizou a pesquisa nas 83 aldeias, a maioria das 
hospitalizações da população Guarani investigada:

ocorreu com a população menor de 5 anos (71,9%). As doenças respiratórias fo-
ram as principais causas de hospitalização (64%) na população, sendo a propor-
ção de hospitalização por essas causas mais expressiva entre menores de cinco 
anos (77,6%) e, sobretudo, em menores de 1 ano (83,4%). As magnitudes das 
proporções de hospitalização em idades precoces são reflexo do elevado risco 
de hospitalização das crianças Guarani, cujas taxas anuais corresponderam a 
71,4/1000 crianças, em <1 ano, e a 21,0/1000 crianças, entre 1 e 4 anos. A taxa 
anual de hospitalização específica por história de hospitalizações prévias, o bai-
xo peso ao nascer, a desnutrição, a localização do fogo principal no interior do 
domicílio sem divisória de cômodo, o número de crianças <5 anos adicionais no 
domicílio, a criança dormir no chão, a baixa idade materna e não ter salário fixo 
na família. (CARDOSO, 2010, p 135)

7   A pesquisa não chegou ao fim em Tenondé Porã e Jaraguá por motivos logísticos. No entanto, pela semelhança nos modos de vida e nas condicionantes 
culturais, bem como das condições gerais das aldeias, é possível adotar os seus resultados como válidos para as terras indígenas Guarani na capital. Em 
alguns aspectos, como a degradação ambiental e o confinamento, assim como a proximidade com os centros urbanos, pode-se afirmar que São Paulo 
encontra-se em pior situação com relação às aldeias do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.
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O estudo mencionado evidencia também que:

mesmo internamente ao grupo Guarani, existem desigualdades socioeconômi-
cas e que as crianças de famílias mais pobres, com maior dificuldade de subsis-
tência e pior qualidade de vida material possuem maior taxa de doença respi-
ratória aguda baixa (DRAB) seguida de hospitalização. A questão habitacional 
configurou-se como um tema central na determinação da saúde Guarani. As 
mudanças habitacionais verificadas, pelo menos em parte, encontram-se rela-
cionadas à menor disponibilidade de recursos naturais e de mudanças ambien-
tais no ecossistema da mata atlântica. O estado nutricional ao nascimento e nos 
primeiros cinco anos de vida mostraram-se fortemente associados à maior taxa 
de DRAB seguida de hospitalização, refletindo as condições adversas de vida 
dessas crianças e suas famílias, tanto decorrentes do pior acesso a alimentos em 
quantidade e qualidade, quanto em relação ao acesso à atenção materno-infan-
til qualificada. (CARDOSO, 2010, p. 136)

A população da Terra Indígena Tenondé Porã tem sido afetada por diversas pato-
logias que ameaçam sua saúde. São prevalentes as infecções respiratórias agudas que 
vitimam, em maior incidência, crianças e idosos. Estudos têm sido realizados com po-
pulações Guarani de outros lugares, confirmando essa peculiaridade.

Conforme demonstram alguns estudos, o relacionamento muito estreito com a po-
pulação regional produz o aparecimento de novos problemas de saúde relacionados a 
mudanças de seu modo de vida, especialmente no que se refere à alimentação. O au-
mento do consumo de açúcar, sal, refrigerantes, enlatados, alimentos e refrigerantes 
industrializados, de maneira geral, está relacionado ao crescente número de casos de 
diabetes e hipertensão.8  

Essas condições de saúde são apontadas pelas autoridades sanitárias e por cien-
tistas como as comorbidades mais frequentes associadas aos casos de letalidade por 
coronavírus.

8   A proximidade e a intensa relação social com os bairros do entorno também facilitaram a entrada e o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, que 
vêm sendo associados ao maior número de transtornos mentais, como a depressão e a dependência de álcool. Casos de violência doméstica também estão 
relacionados ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas.
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2.2 O medo como componente presente em tempos de pandemia

Ao dialogar com as lideranças, nota-se claramente o componente do medo em seu 
discurso, em decorrência:

1. da percepção de que a Covid-19 é uma doença de branco para a qual a medicina 
tradicional não possui recursos eficientes, colocando as pessoas exclusivamente 
à mercê do sistema de saúde não indígena;

2. da percepção de que a medicina ocidental, não indígena, também não possui 
recursos para evitar (como as vacinas existentes para os vírus da H1N1 e da In-
fluenza) ou combater a doença, o que os tornaria ainda mais vulneráveis do que 
os juruá (não indígenas) considerando sua situação de exclusão social, pobreza, 
condições deficitárias de saneamento e moradia;

3. do isolamento, mesmo cientes de que é a medida recomendada para evitar as 
contaminações, com a certeza de que a solidão enfraquece o espírito e pode 
contribuir para fragilizar ainda mais o indivíduo e adoecer a sociedade;

4. de que fluidos como a saliva, trocados habitualmente sem qualquer constrangi-
mento, sejam agora vetores de contaminação, durante os rituais religiosos cole-
tivos, as rodas de conversa sobre decisões políticas ou sobre amenidades, bem 
como dos momentos de lazer por meio do uso peculiar do petyngua.

É notável a condição de instabilidade e insegurança presente nessas comunidades, 
em que prevalece o temor de que as autoridades não adotem providências necessárias 
e a tempo de proteger efetivamente os moradores das terras indígenas inseridas em 
contextos urbanos.

2.3 Manifestações das entidades civis sobre os riscos da pandemia 
para as populações indígenas

Inúmeras entidades civis nacionais vêm se manifestando pela necessidade de um 
Plano de Contingência, a ser conduzido pela Sesai. Até o momento de conclusão deste 
parecer circula a versão preliminar do documento, sem que as comunidades indígenas 
estejam completamente esclarecidas acerca das medidas recomendadas.
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 A Revista Época veiculou, em 31 de março de 2020, matéria9 que relata o atraso das 
medidas do Governo Federal no tocante aos cuidados com a população indígena:

Um comitê de crise foi instituído pela Sesai na terça-feira passada, duas sema-
nas após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia do novo 
coronavírus e dez dias após os primeiros casos de transmissão comunitária no 
país. Um ofício destinado a todo o Subsistema de Atenção Indígena (SasiSUS) 
começou a circular há apenas uma semana, orientando a necessidade de abas-
tecimento de insumos como máscaras cirúrgicas, álcool em gel e sabão líquido, 
utilizados para a prevenção fora das aldeias desde o fim de janeiro, quando o go-
verno federal sinalizou o primeiro nível de alerta para o vírus. Também há atraso 
na elaboração de um plano de contingência para indígenas: o documento que a 
Sesai disponibilizou às lideranças e também ao GLOBO ainda carrega o selo de 
versão preliminar. (SACONI; COUTO, 2020, p. 1)

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns divulgou, 
em 31 de março, nota pública10 ressaltando a preocupação de seus membros com as 
ameaças da Covid-19 aos povos indígenas diante da lentidão do Estado na implantação 
de medidas necessárias:

A provável chegada da pandemia da Covid-19 aos povos indígenas requer medi-
das urgentes. Causa apreensão a política do governo atual não ter se mostrado 
à altura da missão que cabe à União de proteger os povos e territórios indíge-
nas, não podendo se restringir a responsabilidade do Executivo apenas às terras 
plenamente regularizadas. Tem cabido ao Ministério Público Federal honrar seu 
papel constitucional e insistir em correções de rumos junto à Fundação Nacional 
do Índio. (COMISSÃO ARNS, 2020, p. 1)

9   SACONI, João Paulo; COUTO, Marlen. Aldeias pedem ajuda contra coronavírus: “a sensação é de que somos invisíveis”. Revista Época, 31 mar. 2020. 
Disponível em:  https://epoca.globo.com/brasil/aldeias-pedem-ajuda-contra-coronavirus-sensacao-de-que-somos-invisiveis-24340976. Acesso em: 1o abr. 
2020.

10   COMISSÃO ARNS. Nota Pública #15 – Manifestação sobre Covid-19 e povos indígenas: a responsabilidade do Estado. 31 mar. 2020. Disponível 
em: https://comissaoarns.org/blog/2020-03-31-nota-p%C3%BAblica-15-manifesta%C3%A7%C3%A3o-sobre-Covid-19-e-povos-ind%C3%ADgenas-a-
responsabilidade-do-estado/. Acesso em: 1o abr. 2020.
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Pesquisadores e especialistas também expressam preocupações pelos mais va-
riados meios de divulgação. Andrey Moreira Cardoso, em entrevista11 recentemente 
concedida ao Instituto Socioambiental, afirma que o maior desafio do Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena (Sasi) durante a pandemia é:

A estratégia das equipes de saúde nas aldeias para detectar precocemente e en-
caminhar rapidamente casos que precisem de atendimento externo. Teria que 
haver testes para identificar os infectados. Mais que isso: é preciso detectar os 
sinais [da contaminação]. Então, é detectar pessoas com sintomas respiratórios 
e confirmar a infecção nos casos graves. Nessa condição, a princípio todos vão 
ser considerados suspeitos de coronavírus. Agora, o problema é antecipar-se. O 
que tem de ser ágil é conseguir detectar o início, o primeiro caso introduzido. 
Estando a equipe de saúde na aldeia, não havendo casos, tem de monitorar a po-
pulação para detectar a ocorrência de casos precocemente (SANTILLI, 2020, p. 1).

A preocupação com os impactos da pandemia sobre os povos indígenas avoluma-
-se com a demora do governo em adotar medidas efetivas de proteção, que dependem 
da articulação entre todos os níveis do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SasiSUS) com as Secretarias Estaduais e Munici-
pais de Saúde para garantir que os planos emergenciais para casos graves incluam a 
população indígena.

Antecipando-se a todas as manifestações públicas, a Associação Brasileira de An-
tropologia (ABA) e Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)12 publicaram 
nota conjunta em 21 de março enumerando os desafios e as medidas para controle 
do seu avanço. Os seis enunciados construídos por especialistas em saúde coletiva e 
antropólogos, com base no reconhecimento das necessidades específicas dos povos 
indígenas no contexto da pandemia, indicam que o controle de entrada de pessoas 
estranhas às aldeias não é suficiente para a proteção daquelas localizadas próximo aos 
centros urbanos nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, onde ocorre de forma intensa a 
transmissão comunitária:

A população dessas aldeias costuma ter intenso contato com cidades próximas. 
Importante dizer, ainda, que não se sabe como o inverno afetará a transmissão 

11   SANTILLI, Márcio. Direto do confinamento: garimpo, índios e coronavírus. Instituto Socioambiental, 30 mar. 2020. Disponível em: https://www.
socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/direto-do-confinamento-garimpo-indios-e-coronavirus. Acesso em: 1o abr. 2020.

12   A Abrasco destinou espaço em sua página eletrônica para reunir documentos importantes sobre o assunto no link: https://www.abrasco.org.br/site/
outras-noticias/saude-da-populacao/coronavirus-e-povos-indigenas-resistir-com-solidariedade-e-ciencia/46357/. Acesso em: 1o  abr. 2020.
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do vírus, dado que este é mais rigoroso justamente nas regiões ao sul do país. 
(ABRASCO; ABA, 2020) 

QUESITOS

(a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas das populações Guarani 
das aldeias das Terras Indígenas no município de São Paulo a se levar em considera-
ção diante dos riscos representados pela pandemia da Covid-19?

Os Guarani são um povo conhecido na etnologia indígena por ser dotado de uma 
“acentuada diversidade de morfologia […] e homogeneidade […] observável no plano 
linguístico e cosmológico” (GÓES, 2018, p. 202).

Assim, as constantes reterritorializações, mobilidades e deslocamentos Mbya são 
característicos de uma morfologia social dinâmica e afeita às mudanças em contrapo-
sição aos polos mais constantes da linguagem e da cosmologia. Essa dinâmica interna 
da matriz cultural dos Guarani permitiu, conforme destacado anteriormente, às duas 
terras indígenas Guarani no município de São Paulo lidarem, cada uma a seu modo, 
com essa desproporção entre a exiguidade de suas áreas e o enorme adensamento po-
pulacional de suas aldeias.

 A TI Tenondé Porã, cuja área reconhecida até 2012 era apenas onde estão as aldeias 
Tenondé/Barragem e Krucutu somando meros 52 hectares, hoje conta com uma área 
ampliada e reconhecida de 15.969 hectares, população aproximada de 1.170 pessoas 
e oito aldeias: Tenondé Porã (também conhecida por “Aldeia da Barragem”), Krukutu, 
Guyrapaju, Kalipety, Yrexakã, Kuaray Rexakã, Tape Mirĩ.

 Conforme pontuado em diversos pontos deste trabalho, o crescimento desenfre-
ado da malha urbana levou à supressão do distanciamento e de qualquer zona de 
amortecimento entre a terra indígena e a zona urbana, a terra indígena é praticamente 
conurbada pela expansão vertiginosa da metrópole paulistana. Os indígenas se viram, 
por sua vez, condicionados a lidar com problemas típicos de uma periferia urbana e 
distintos de outras terras indígenas Guarani não tão próximas de uma grande metró-
pole como São Paulo.

Assim, a presença indígena sofre contestações, enfrenta disputas com posseiros 
e especuladores imobiliários pelo que lhes restou de área, pressões contrárias da cri-
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minalidade local, adensamento populacional do entorno, grandes empreendimentos 
imobiliários, tráfego intenso de avenidas e rodovias que entrecruzam a terra indígena 
ou no seu entorno, além de impactos socioambientais de desmatamentos, poluição 
dos recursos hídricos e do solo. Toda essa problemática, vista de forma pontual ou 
sinérgica, concorre para a extrema deterioração da qualidade de vida, dos meios de 
subsistência, do perfil epidemiológico, bem como de condições de essa população in-
dígena persistir em seus modos de ser e viver tradicionais.

Numa compreensão mínima de como se organiza e estrutura o funcionamento das 
aldeias da TI Tenondé Porã, podem-se sublinhar algumas perspectivas Guarani sobre 
modos próprios de organizar seus espaços sociais, suas redes de relações internas, bem 
como gestionar suas unidades domésticas/residências, como são suas práticas cotidia-
nas e, para não esquecer, como se dão as relações dos indígenas com as agências da 
sociedade envolvente e aqueles que eles denominam de juruás (brancos).

Inicialmente, temos de ter em conta, do nível micro ao macro, que a organização 
espacial interna se segmenta em casa/residência (oo), núcleo de casas (kuerya katu) e 
a aldeia em si (tekoa). No nível da casa, prevalece a família extensa que pode se com-
por de parentes colaterais, lineares e afins de diferentes níveis geracionais. Além desse 
convívio próximo entre afins e consanguíneos intergeracionais numa mesma casa, os 
corresidentes de um núcleo de casas visitam-se a todo momento, já que para um Gua-
rani a visitação e acolhida entre parentes, sobretudo os que vêm de outras aldeias, é 
um gesto generoso e de reciprocidade esperados.

Nessas visitas, partilham-se, além de conversas, objetos os mais diversos como cuia 
e bomba nas rodas de chimarrão, o petynguá (cachimbo), utensílios como pratos, co-
pos e talheres nos momentos de comensalidade, bem como instrumentos musicais, 
ferramentas laborais e matéria-prima de confecção do artesanato. Todo esse convívio 
interpessoal e partilha de objetos no espaço doméstico se estendem para o nível da 
aldeia no decorrer das rotinas cotidianas, da frequência diária à casa de reza, tarefas 
coletivas, danças, cânticos, contação de histórias, batismo de crianças, rituais de cura.

No que se refere ao perfil epidemiológico, as ações de saneamento básico têm de 
ser vistas como um aspecto crucial para possibilitar ações emergenciais e preventivas 
eficazes contra a ameaça da Covid-19. O acesso à água boa, com qualidade potável e 
capaz de suprir as necessidades do coletivo, é um elemento natural vital à estruturação 
de uma aldeia Guarani.
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Nesse sentido, pode-se dizer que na região em que se localiza a TI Tenondé Porã 
os mananciais são dotados de águas abundantes e de boa qualidade, e abrange qua-
tro bacias hidrográficas: Billings, Capivari, Cubatão de Cima e bacias litorâneas. Não 
se deve esquecer, no entanto, que são águas fundamentais para o abastecimento da 
metrópole paulistana, com níveis elevados de antropização e degradação no entorno 
da TI, como poluição por esgotos domésticos provenientes das áreas urbanizadas, uso 
de agrotóxicos e o assoreamento devido às minerações de areia (PIMENTEL, 2012).

Atualmente, o abastecimento regular acontece nas duas aldeias mais antigas, Te-
nondé e Krucutu, ao passo que as demais, dependentes sobretudo do rio Capivari, que 
percorre 16 km dentro da terra indígena e é seu principal recurso hídrico, são carentes 
de sistema de abastecimento regular e módulos sanitários, algumas conseguiram que 
a Sesai instalasse caixas d’água para suprir as famílias, mas noutras as mulheres indíge-
nas precisam se deslocar às fontes naturais e abastecer baldes e recipientes, inclusive 
em dias chuvosos, quando a qualidade da água se torna salobra e sob risco de conta-
minação dos dejetos ao ar livre.

No que concerne à atuação dos agentes indígenas de saneamento (Aisan), que 
desempenham papel fundamental nas medidas emergenciais de prevenção, esclare-
cimento e atuação diante da ameaça de pandemia, apenas dois indígenas estão dis-
poníveis para toda a TI, levando a uma sobrecarga de tarefas e escassez de material de 
trabalho que demandariam a contratação de ao menos outros três agentes em caráter 
emergencial. 

Nota-se, além disso, uma carência gritante de módulos sanitários domiciliares 
(MSD), pois os poucos existentes não são esvaziados no tempo adequado e tornam 
ainda mais penosas e difíceis as tarefas ao encargo do reduzido número de agentes 
indígenas sanitários quando se faz necessário o súbito redirecionamento desses pro-
fissionais indígenas para ações e medidas preventivas relacionadas à Covid-19 sem um 
esforço de capacitação, devida supervisão técnica e pessoal adicional.

A TI Tenondé Porã dispõe de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a UBS Verá 
Poty na Aldeia Tenondé e seu anexo na Aldeia Krucutu. O crescimento populacional 
dos últimos tempos e o surgimento de outras seis aldeias dentro da TI têm levado a 
infraestrutura de ambas UBS à saturação de sua capacidade estrutural, operacional 
e de recursos humanos. Esse fato faz com que não seja possível dar cobertura a uma 
população de cerca de 1.170 indígenas, e que, como bem ressalvamos, pode chegar a 
quase 2 mil.
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Ressalve-se, ainda, que assim como sua congênere na TI Jaraguá, a estrutura físi-
ca de ambas as UBS não dispõe de portas com o vão-livre mínimo ou mecanismos de 
acionamento adequados em casos de atendimento, inexiste corredor longo que possi-
bilite entrar com uma maca, não há barras de apoio, banheiro, rampa de acesso entre 
outros equipamentos com adequação mínima para acessibilidade. Também faltam 
equipamentos básicos de uma unidade deste tipo, como sala de inalação, sala de pro-
cedimentos, sala de saúde da mulher, mesa ginecológica e recepção adequada. Sendo 
assim, trata-se de uma edificação sem condições mínimas para acolher possíveis pa-
cientes portadores da Covid-19.

A Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) da UBS está sob gestão da con-
veniada Associação Saúde da Família (ASF) – CNPJ 68.311.216/0001-01, organização so-
cial (OS) e associação civil sob supervisão da Coordenadoria Regional de Saúde Sul do 
município de São Paulo. Atualmente a UBS Verá Porty e seu anexo Krucutu dispõem do 
seguinte efetivo de recursos profissionais no atendimento básico dentro da TI:

QUANTIDADE PROFISSIONAL CARGA SEMANAL

1 Enfermeira-Gestora 40 h

1 Médico 40 h

2 Enfermeiras 40 h

1 Cirurgião-Dentista 20 h

1 Farmacêutico 40 h

2 Auxiliares de Enfermagem 40 h

1 Auxiliar de Saúde Bucal 40 h

10 Agentes Indígenas de Saúde 40 h

2 Agentes Indígenas Sanitários 40 h

1 Agente de Proteção Ambiental 40 h

6 Motorista 40 h

2
2
1

Seguranças
Auxiliares de Limpeza
Auxiliar Administrativo

40 h
40 h
40 h

Apesar da estrutura e do efetivo descritos, utilizados tanto pelas seis aldeias em São 
Paulo quanto pelas aldeias Kuaray Rexakã e Guyrapaju separadas das demais por braço 
da represa Billings e situadas em São Bernardo, mas que dependem do atendimento 
dado pelo anexo da UBS Krucutu, os índios estão cientes da insuficiência desses recur-
sos para enfrentar a ameaça da Covid-19. Dessa forma, expressaram a importância de 
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se fazer contratações emergenciais de agentes indígenas sanitários onde não há sua 
disponibilidade, como é o caso das aldeias Guyrapaju, Kalipety, Yrexakã, Kuaray Rexakã 
e Tape Mirĩ.

Em consonância com as questões sanitárias, as estruturas e os efetivos necessários 
para enfrentar os riscos da pandemia da Covid-19, as lideranças e os indígenas da Te-
nondé Porã têm se mobilizado, providenciado ações internas e montado estratégias 
preventivas sem necessariamente ficar à mercê do Poder Público. Nesse sentido, a co-
munidade já reorganizou o mobiliário e preparou os espaços na Escola Estadual Indí-
gena e no Centro de Cultura e Educação Indígena (Ceci) de modo a tornar esses locais 
minimamente aptos a receber possíveis casos de Covid-19. As entradas e saídas de 
todas a aldeias estão bloqueadas, e os controles de acesso dependem de autorização 
avaliada por indígenas que se revezam nesses controles.

No que se refere à subsistência, esse aspecto do dia a dia da aldeia foi bastante 
impactado pelas medidas de confinamento, já que os indígenas se viram subitamente 
suprimidos da modesta renda proveniente da venda do artesanato, de apresentações 
musicais, de atividades culturais e de palestras em eventos e escolas na cidade, sendo, 
assim, obrigados a depender da ajuda de parceiros e do Poder Público. Como medida 
mitigadora da situação, as Secretarias Municipal e Estadual de Educação mantiveram o 
fornecimento regular da merenda escolar com as mulheres indígenas se revezando vo-
luntariamente no preparo da merenda a fim de garantir o mínimo de uma refeição por 
dia a cada membro, inclusive aos sábados e domingos. Da mesma forma, o Centro de 
Referência e Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de São Paulo, em ação emergen-
cial no contexto das restrições de circulação provocada pela Covid-19, forneceu cestas 
básicas para cada uma das famílias ainda no mês de março. Lideranças, apoiadores e 
voluntários estão se mobilizando para, nos próximos dias, doarem cerca de 400 cestas 
básicas.

Considerando, portanto, o fato de as oito aldeias da TI Tenondé Porã disporem de 
apenas dois agentes indígenas de saneamento (Aisan) para cobrir um território de 
15.969 hectares e uma população de entre 1.170 e 2.000 mil pessoas;

Considerando que com o reduzido quadro de Aisan e com a insuficiência de siste-
mas de armazenamento (reservatório) ou abastecimento de rede nas aldeias, os indí-
genas são obrigados a improvisar a captação de água em fontes naturais e de qualida-
de duvidosa com custeio do próprio bolso para aquisição de mangueiras, ferramentas 
e bomba d’água manuais para poços, quando é o caso;
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Considerando que as restrições de deslocamento às cidades com o propósito de evi-
tar os riscos de exposição e contágio podem levar ao desabastecimento das aldeias e 
prejuízos à higiene pessoal, segurança alimentar e nutricional de crianças, mulheres e 
idosos indígenas;

Considerando que a Funai e a Conab até o momento não se prontificaram a atuar no 
provimento de cestas de alimentos e materiais de higiene;

Considerando que a distribuição de cestas de alimentos e materiais de higiene no 
contexto da prevenção à Covid-19 envolve uma ação governamental integrada a fim 
de garantir, de forma regular e emergencial, um composto alimentar, nutricional e hi-
giênico a um grupo populacional específico em situação de vulnerabilidade social e 
epidemiológica;

Considerando a preocupação das lideranças indígenas da TI Tenondé Porã trazida 
em documento juntado aos autos em tela no sentido de articular com os Centros de 
Referência de Seguridade Social e com a Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social o aporte de alimentos e a garantia da segurança alimentar de toda a 
comunidade indígena;

Entendemos e sugerimos, portanto, que a Funai e a Conab integrem-se aos Centros 
de Referência de Seguridade Social (CRAS), à Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social e à Secretaria Estadual de Educação a fim de fornecer alimentos 
e materiais de higiene que garantam a segurança alimentar, nutricional e higiênica de 
toda a comunidade indígena. 

(b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da ameaça da Covid-19 para as aldeias Guarani na capital 
paulistana?

Sim. Considerando as especificidades que caracterizam a inserção das populações 
Guarani no município de São Paulo, conforme explicitado no textos de  Introdução e 
Contexto, bem como as observações apresentadas na resposta ao quesito (a), resumi-
damente relacionadas: proximidade geográfica das aldeias em relação aos bairros e 
ao centro urbano de São Paulo; o alto grau de contato dos Guarani com a população 
do entorno; o elevado nível de dependência do mercado regional para a subsistência; 
a suspensão das atividades nas dependências das escolas indígenas da Terra Indígena 
Jaraguá e Tenondé Porã com a decorrente suspensão da distribuição de alimentos aos 
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estudantes; as deficitárias condições sanitárias presentes na maioria das aldeias; a alta 
densidade demográfica e a concentração das habitações; a coabitação intergeracional 
de famílias numerosas; a inexistência de divisões internas na maioria das casas Guara-
ni; a carência de espaços apropriados para o isolamento de casos suspeitos; a inconclu-
são dos procedimentos administrativos de demarcação das terras indígenas em curso 
na Fundação Nacional do Índio, que produzem insegurança a respeito da integridade 
dos marcos e divisas; a suspensão das excursões escolares às aldeias, como medida de 
proteção; o impacto na renda com a perda das oportunidades de comércio de artesa-
nato; e o fato de algumas famílias não receberem cobertura do Bolsa Família.

Considerando ainda que as condições prevalentes nas terras indígenas determinam 
que os Guarani de São Paulo estejam expostos ao novo coronavírus, e que o Sudeste é a 
região que concentra o maior número de casos confirmados no Brasil, especialmente o 
município de São Paulo com maior número de mortes;

Considerando que os municípios da região Sudeste possuem maior circulação viral 
e que foram os primeiros declarados com transmissão comunitária, com o maior nú-
mero de mortes, conforme informam os boletins diários publicados pelo Ministério da 
Saúde;

Considerando que, segundo estudos especializados, as populações Guarani são 
vulneráveis às infecções respiratórias agudas e também são afetadas sazonalmente 
por vírus respiratórios, como o Influenza e o vírus sincicial respiratório;

Considerando que a principal causa de morte das populações indígenas é a pneu-
monia conforme Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde;13

Considerando a Nota Técnica nº 1/2020-Dasi/Sesai/MS, expedida em 29 de março 
de 2020, que designa os povos indígenas como grupo vulnerável,  

dadas as desvantagens mundialmente reconhecidas nas condições sociais e de 
saúde desses grupos em comparação às populações não indígenas nas mesmas 
localidades, havendo ainda evidências de que “outras pandemias se comporta-
ram de forma mais grave em povos indígenas, como a influenza pandêmica de 
2009 (H1N1). 

13   BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Indicadores de Vigilância em Saúde, analisados segundo a variável raça/cor. Boletim 
Epidemiológico, v. 46, n. 10, p. 1-35, 2015. Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2015/abril/22/Boletim-raca-cor-09-04-15-v2.pdf. Acesso em: 
31 mar. 2020.
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Considerando como agravante da condição descrita o fato de que se aproxima o 
inverno e com ele o período sazonal de maior propagação de infecções respiratórias, e 
considerando ainda que, de acordo com estudos, a transição do outono para o inverno 
pode fazer com que ocorra a circulação conjunta da influenza e do coronavírus nas al-
deias, o que aumentaria o número de casos graves, e que essa ocorrência simultânea 
pode confundir o diagnóstico diferencial retardando medidas de tratamento;

Considerando que, conforme Nayara Scalco, doutora em Saúde Pública e especia-
lista em Saúde Indígena, as “doenças infecciosas normalmente atingem grande parte, 
ou até mesmo a totalidade das pessoas de uma aldeia, de uma comunidade indígena. 
Elas costumam ser mais graves entre crianças e idosos” (VICK, 2020, p. 1);14

Considerando o alerta da médica sanitarista e pesquisadora do Hospital São Paulo/
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Sofia Mendonça, que afirma haver “um 
risco incrível de o vírus se alastrar pelas comunidades e provocar um genocídio;15

Considerando saber-se que, após a contaminação do coronavírus, o aparecimento 
de sintomas pode ocorrer de 5 a 14 dias e a progressão da doença pode ocorrer rapida-
mente, conforme os artigos científicos em circulação;  

Considerando a existência de, pelo menos, três casos suspeitos no DSEI Litoral Sul 
e de 13 nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, conforme publicado no Boletim 
Epidemiológico Sesai atualizado em 6 de abril de 2020;16

Considerando que, mesmo restringindo os acessos e a circulação de não indígenas 
na TI Tenondé Porã, a entrada de estranhos pode ocorrer: existe uma rua que atravessa 
a Aldeia Tenondé Porã por onde costumam passar vendedores, viajantes etc.;

Considerando as práticas culturais e a dinâmica interna das aldeias Guarani, que 
incluem rituais religiosos coletivos na Opy, intensas redes de relações sociais e a neces-
sidade de circulação pelo entorno para realizar compras;

14   VICK, Mariana. Como o coronavírus afeta populações indígenas no Brasil. Nexo, 23 mar. 2020. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2020/03/23/Como-o-coronav%C3%ADrus-afeta-popula%C3%A7%C3%B5es-ind%C3%ADgenas-no-Brasil. Acesso em: 31 mar. 2020.

15    FELLET, João. Coronavírus pode dizimar povos indígenas, diz pesquisadora. BBC News Brasil, São Paulo, 25 mar. 2020. Disponível em: https://www.bbc.
com/portuguese/brasil-52030530. Acesso em: 31 mar. 2020.

16   BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Boletins Covid-19. Disponível em: http://www.saudeindigena.net.br/
coronavirus/#close. Acesso em: 31 mar. 2020.
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Considerando que os moradores da TI Tenondé Porã, com sua população de 1.170, 
podendo chegar a 2 mil pessoas se incluirmos as famílias de passagem, mantêm con-
tato direto e indireto diária e sistematicamente, práticas essas muito difíceis de con-
trolar e coibir;

Considerando, com destaque especial, ferramenta de simulação (https://zecopol.
github.io/zecopol/) publicada em 1º de abril no sítio eletrônico do Le Monde Diploma-
tique/Brasil17 e desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do ABC e da 
Universidade de Bristol, que alerta para um cenário devastador para comunidades 
como as das TIs Tenondé Porã e Jaraguá – a ferramenta permite simular diferentes 
contextos usando parâmetros como população, percentagem de confinados e número 
infectados inicial, assim como parâmetros relacionados ao vírus (chance de transmis-
são, chance de recuperação, período de transmissão e tempo de imunidade). Apresen-
tamos os resultados de algumas simulações18 a seguir: em uma área onde convivem 
1.000 pessoas, a partir de 1% de infectados, sintomáticos ou não, pelo coronavírus, ao 
longo de 87 (oitenta e sete) dias poderá ocorrer 48 mortes;  supondo a hipótese pouco 
provável de 50% de confinamento, ao fim de 28 dias haveria 20 mortos. Com a hipótese 
de 1% de infectados iniciais, com 50% de confinamento, entre as 1.000 pessoas, após 
42 dias, ocorreriam 36 mortes;

Considerando a demanda das lideranças indígenas da TI Tenondé Porã trazida em 
documento juntado aos autos em tela no sentido de garantir o quantitativo necessário 
de testes rápidos para a comunidade e, assim, isolar rapidamente os possíveis casos de 
Covid-19 no território indígena;

Considerando as especificidades mencionadas, que representam os elementos 
mais relevantes no que diz respeito à situação de vulnerabilidade dos povos Guarani 
da Terra Indígena Tenondé Porã;

Percebe-se a importância de elaborar e executar Plano de Contingência que envol-
va Funai, Sesai/DSEI Litoral Sul, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal 

17   PINTO, João Paulo Guedes; MAGALHÃES, Patricia Camargo; SANTOS, Carlos da Silva dos. Simulações indicam que confinamento deve ser máximo. Le 
Monde Diplomatique Brasil, 1º abr. 2020. Disponível em: https://diplomatique.org.br/simulacoes-indicam-que-confinamento-deve-ser-maximo/. Acesso 
em: 8 abr. 2020.

18   As simulações podem ser feitas on-line pelo gabinete por meio do link https://zecopol.github.io/zecopol/, bem como pode-se solicitar esclarecimentos 
de natureza científica aos autores: jose.guedes@ufabc.edu.br e p.magalhaes@bristol.ac.uk.
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de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, e sugere-se que este plano tenha como 
ações:

 ʞ aplicar testes rápidos em 100% da população indígena sintomática e assinto-
mática das aldeias que compõem as Terras Indígenas Tenondé Porã e Jaraguá, 
de modo a adotar medidas de isolamento eficazes e evitar a disseminação da 
Covid-19;

 ʞ suspender a circulação de pessoas estranhas no interior das terras indígenas;

 ʞ evitar incursões dos indígenas pelos bairros do entorno ou pelo centro urbano 
para aquisição de alimentos, adotando medidas de logística que visem suprir o 
abastecimento;

 ʞ orientar insistentemente e mediante tradução na língua materna dos Guarani 
sobre a importância de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos 
(pratos, copos, talheres, cuias) e rituais como o petyngua (cachimbo);

 ʞ prover as equipes multidisciplinares de saúde, incluindo os agentes indígenas 
de saúde, agentes indígenas de saneamento e agentes indígenas ambientais de 
todos os equipamentos de proteção individual recomendados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde em quantidade adequada e mediante instruções de uso 
e descarte corretos;

 ʞ que a Sesai apoie ações para garantir a segurança alimentar de famílias indíge-
nas que dependem do artesanato para sobreviver e de outras que se encontrem 
sob risco de ter sua subsistência comprometida, de modo que permaneçam nas 
aldeias sem se deslocar à cidade, por meio da entrega de cestas de alimentos às 
famílias que delas necessitem;

 ʞ que a Funai realize levantamento das famílias com necessidade de distribuição 
de cestas de alimentos na Terra Indígena Jaraguá e na Terra Indígena Tenondé 
Porã;

 ʞ garantir que a distribuição das cestas de alimentos seja realizada em confor-
midade com as orientações constantes do item 3 da Nota Técnica nº 01/2020 
– Dasi/Sesai/MS SEI/MS, de 29 de março de 2020;



301

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

FORÇA E VULNERABILIDADE: TERRA INDÍGENA TENONDÉ PORÃ ARREBATADA PELA METRÓPOLE NO EPICENTRO BRASILEIRO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

 ʞ garantir que a presença das equipes de saúde nas aldeias seja intensificada e 
ocorra na frequência necessária para identificar precocemente casos suspeitos e 
confirmados de infecção por coronavírus, a fim de evitar a disseminação do vírus 
e de realizar o mais brevemente possível a identificação de positivos, mesmo 
que assintomáticos;

 ʞ garantir que as equipes de saúde realizem as visitas domiciliares para identi-
ficar, por meio da busca ativa, os casos suspeitos e adotar as medidas de isola-
mento e tratamento, conforme o caso;

 ʞ garantir que as equipes de saúde compareçam às aldeias com os quadros com-
pletos e devidamente capacitados para lidar com os indígenas na atual situação;

 ʞ identificar e providenciar que as aldeias em São Paulo que possuem atendimen-
to de saúde em Unidades Básicas de Saúde localizadas em bairros fora das áreas 
indígenas, onde há contato com populações não indígenas, recebam a visita de 
equipes de saúde in loco;

 ʞ superar a dificuldade de promover o isolamento domiciliar dos indígenas, crian-
do e equipando adequadamente espaços de isolamento possíveis no contexto 
das aldeias;

 ʞ  preparar a Casai-SP para oferecer o apoio necessário aos casos de isolamento, 
uma vez que, em tese, a unidade está esvaziada com a suspensão do atendi-
mento dos casos não considerados urgentes, oncológicos etc.;

 ʞ preparar a sede do escritório regional da Sesai, localizado no bairro do Paraíso 
(imóvel onde anteriormente funcionou a Casai) com a mesma finalidade;

 ʞ capacitar as equipes de saúde a identificar casos graves que necessitem de aten-
dimento hospitalar;

 ʞ garantir o fluxo necessário para remover os casos graves das aldeias aos hospi-
tais de referência.

Neste tópico é preciso reforçar que a primeira medida a constar do Plano de Con-
tingência, e considerada a mais importante pelos especialistas em saúde coletiva para 
controlar a chegada e a expansão da Covid-19 nas Terras Indígenas em São Paulo, evi-
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tando, desse modo, seus efeitos catastróficos é a imediata testagem de 100% da popu-
lação, independentemente de casos sintomáticos.

Deve-se dizer que essa sugestão deve se estender para toda a população indígena 
do Brasil, mas tal articulação deveria incluir a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Ressalte-se que a dificuldade é a escassez de testes até agora disponíveis no Brasil.  

(c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes in-
dígenas devem ou podem participar da elaboração e execução dessas ações?

Considerando que, no intuito de aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade 
global para interromper a propagação do novo coronavírus, em 30 de janeiro de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto do novo coronavírus cons-
titui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais 
alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Inter-
nacional;

Considerando a Portaria GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em 
todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (Co-
vid-19);

Considerando a Portaria Sesai/MS nº 36, de 1º de abril de 2020, que institui o Comitê 
de Crise Nacional, composto por outros dois subcomitês: o Comitê de Crise Central, 
que funcionará no âmbito da própria Sesai, e os Comitês de Crise Distritais, a serem 
instituídos em cada um dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs);

Considerando que a formação do Comitê de Crise Central e dos Comitês de Crise 
Distritais estabelecem instâncias de planejamento, coordenação, execução, supervisão 
e monitoramento dos Impactos da Covid-19 no âmbito da Saúde dos Povos Indígenas 
sem menção à representação ou sequer participação das comunidades e seus representantes no 
planejamento e na avaliação das ações;

Considerando que a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas, aprovada pela Portaria do Ministério da Saúde nº 254, de 31 de janeiro 
de 2002, requer a adoção de um modelo complementar e diferenciado de organização 
dos serviços – voltados para a proteção, promoção e recuperação da saúde –, que ga-
ranta aos índios o exercício de sua cidadania nesse campo;
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Considerando que a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas implica a aplicação dos princípios e diretrizes da descentralização, univer-
salidade, equidade, participação comunitária e do controle social;

Considerando as normas do art. 6º, itens 1, a, e 2, da Convenção nº 169 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), que asseguraram aos povos indígenas o direito de 
serem consultados sobre todas as medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-
-los diretamente;

Considerando que o direito à consulta e participação dos povos indígenas nos processos 
de tomada de decisões do Estado que os impactem resulta da própria Constituição Fe-
deral de 1988 e do modelo de sociedade democrática, pluralista e comprometida com 
a dignidade humana por ela estabelecido (art. 1º, caput e incisos III e V);

Considerando as especificidades culturais e epidemiológicas da população indíge-
na da TI Tenondé Porã a se levar em consideração diante dos riscos representados pela 
pandemia Covid-19;

Considerando os conhecimentos tradicionais, terapêuticos dos agentes indígenas 
de saúde, agentes sanitários indígenas, lideranças e demais representantes indígenas 
sobre o modo adequado e eficaz de implementar medidas de restrição de circulação 
interna, deslocamento fora da aldeia, orientação às famílias extensas e núcleos resi-
denciais e coordenação de outras medidas perante o coletivo Guarani que se façam 
necessárias para combater à Covid-19;

Considerando que os aspectos socioculturais dos Guarani da TI Tenondé Porã en-
volvem o compartilhamento dos mais diversos objetos como cuia e bomba nas rodas 
de chimarrão, o petynguá (cachimbo), utensílios como pratos, copos e talheres nos 
momentos de comensalidade, além de instrumentos musicais, ferramentas laborais 
e matéria-prima de confecção do artesanato, bem como de rotinas cotidianas, da fre-
quência diária à casa de reza, tarefas coletivas, danças, cânticos, contação de histórias, 
batismo de crianças e rituais de cura;

Considerando que prescindir da colaboração, participação e desses conhecimentos 
indígenas em todo esse processo seria colocá-los numa lógica de interação com a alte-
ridade dos brancos não necessariamente representativa do coletivo Guarani, mas tão 
somente representativa da necessidade de representação criada pelas agências gover-
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namentais dos brancos e sob grande risco de ver os índios não respeitando essas ações 
pelo fato de terem sido alijados da sua elaboração;

Considerando que as lideranças indígenas da TI Tenondé Porã manifestam em do-
cumento juntado aos autos em tela que as ações de saúde e prevenção para Covid-19 
específicas para a comunidade indígena tendo em vista a relevância epidemiológica de cada al-
deia sejam imediatamente realizadas e implantadas nas comunidades;

Entendemos e sugerimos, portanto, ser imprescindível a participação dos indíge-
nas e de suas instituições internas na elaboração, execução e coordenação das ações e 
medidas governamentais relacionadas à prevenção e ao combate dos riscos represen-
tados pela pandemia da Covid-19 perante o coletivo Guarani.
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DESALDEADOS KAXIXÓ: ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19

Jacira Bulhões1

1 PREÂMBULO

Parecer Técnico que cumpre determinação do procurador da República em Belo 
Horizonte/MG Edmundo Antônio Dias Netto Júnior para que esta servidora Jacira Mon-
teiro de Assis Bulhões, analista do MPU/perita em Antropologia, produzisse perícia 
técnica, sob visão antropológica, quanto à suficiência ou à carência de oferta de políti-
cas públicas na área da Saúde, voltada ao grupo étnico Kaxixó, moradores em Martinho 
Campos e Pompeu/MG, bem como enumerar, no contexto do presente atendimento, 
quais seriam as dificuldades apontadas por Maria Marta Barbosa Kaxixó, autoidentifi-
cada e reconhecida pelo grupo étnico, mas que, no presente, devido a uma sequência 
de fatos e circunstâncias, e por se encontrar fora da aldeia, vê-se sem constar do Cadas-
tro Único para assistência à saúde indígena.

O trabalho de campo foi realizado em diligência no período de 2 a 6 de março de 
2020 para colher indícios, evidências, subsídios e informações de modo a instruir o 
Auto nº 1.22.000.003483/2019-08 e construir um diagnóstico com apontamento de 
soluções relativas ao direito à assistência à saúde, apontada por Marta Kaxixó como 
negligenciada, inadequada e insuficiente.

Também estão assentadas neste documento informações fornecidas, registros 
dos depoimentos, observações de fatos, reações, argumentos e alegações de causas 
trazidas à luz para análise e diagnóstico dos impactos, do sofrimento e de problemas 
causados pela perda da assistência à saúde para Marta Kaxixó e outros que estão em 
situação similar, por serem classificados como desaldeados.

Considerando:

Que se faz necessário a continuidade e o aprofundamento do processo de reconhe-
cimento territorial, bem como a inclusão social do grupo étnico Kaxixó,

Que a Antropologia é, em síntese, a ciência que observa os fenômenos humanos de 
modo comparado e interpretativo para visualizar as diferenças culturais,

1   Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); especialista em Relações Internacionais pela Universidade Federal do 
Mato Grosso (UFMT). Analista em Antropologia do MPU/Perita.
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 Busca-se ter neste parecer técnico o acesso a essa multiplicidade de observações e 
percebe-se que o grupo étnico Kaxixó é mais um grupo humano que dispõe de siste-
mas e fenômenos humanos diferenciados, bem como de outros sistemas simbólicos 
de comportamentos institucionais, constituindo diversidade única que deve ter respei-
tadas e compreendidas as teias de seus significados.

Então, em síntese: este parecer técnico analisa quais as causas, as motivações e as 
limitações que deram ensejo aos fatos narrados por Marta Kaxixó e, ainda, quais se-
riam as possibilidades e resoluções para avançar e tornar as agendas da saúde oferta-
das para a população do grupo étnico Kaxixó, nas duas aldeias e para os desaldeados, 
mais próximas do ideal e mais sensíveis às demandas e condições do estar no mundo 
daquela população.

Disponível em: https://www.google.com/search?q=mapa+de+minas+gerais&.
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2 JUSTIFICATIVA

Houve em 2010 a transferência das competências da Funasa, até então órgão que 
providenciava atendimento à saúde indígena para a Sesai, cuja responsabilidade era:

Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) – é a área do Ministério da Saúde 
criada para coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Aten-
ção à Saúde Indígena (SasiSUS) no âmbito do Sistema Único de Saúde – em todo 
o Território Nacional. A Sesai tem como missão principal o exercício da gestão 
da saúde indígena, no sentido de proteger, promover e recuperar a saúde dos 
povos indígenas, bem como orientar o desenvolvimento das ações de atenção 
integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o 
perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial 
Indígena (DSEI), em consonância com as políticas e programas do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).
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Hoje, segundo o sítio da dessa secretaria, são estas as suas atribuições:

A  Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai)  é responsável por  coorde-
nar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo 
o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, a missão da Sesai é implementar um novo modelo de gestão e de atenção à 
saúde no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS 
(SasiSUS), sendo este descentralizado, com autonomia administrativa, orçamentária, 
financeira e responsabilidade sanitária pelos 34 Distritos Sanitários Especiais Indíge-
nas (DSEIs). Dentre as atribuições da Sesai, destacam-se: desenvolver ações de atenção 
integral à saúde indígena e de educação em saúde, em consonância com as políticas e 
os programas do SUS e observando as práticas de saúde tradicionais indígenas; e, ain-
da, realizar ações de saneamento e edificações de saúde indígena.

A Sesai mantém, por meio do DSEI/Governador Valadares, uma equipe de saúde 
que atende aos Kaxixó no polo-base instalado na aldeia do Capão do Zezinho, municí-
pio de Martinho Campos/MG.

Um diagnóstico qualitativo sobre o atendimento pleno à saúde para TODOS os Kaxi-
xó, das condições da estrutura física, humana e de materiais no âmbito do polo-base 
instalado na aldeia do Capão do Zezinho, inicia-se com análise preliminar, ainda que 
superficial, pelo confronto entre o status proclamado pela Sesai em suas atribuições, res-
ponsabilidades e competências, conforme acima, vis à vis o detalhamento do pleito na 
queixa denunciada no Auto nº 1.22.000.003483/2019-08 e conforme documento anexo, 
que se encontra no corpo deste, contendo a informação reproduzida ipsis litteris:

Segue relato do representante: Ao Sr. procurador. Venho por meio deste relatar 
alguns fatos acontecidos comigo dentro da aldeia que considero um descaso. 
Desde que fomos reconhecidos como povo Kaxixó passamos a ser atendidos 
com a educação e também a saúde diferenciada. Em 2004 por indicação do ca-
cique (sic) passei a trabalhar na escola como servente. Em 2018 por influência da 
inspetora Simone Mamede fui mandada embora do meu cargo porque algumas 
coisas que estavam acontecendo lá não estava certo. Simone Mamede fazia e faz 
das sala de aula dormitório e da cozinha restaurante usando a merenda escolar, 
sendo que recebe diária para dormir e alimentar na cidade. Por estar desempre-
gada fui obrigada mudar para fazenda para trabalhar. No dia 25 de outubro de 
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2019 fui até a unidade de saúde com problema nos olhos, depois de ser atendi-
do pelo médico da comunidade fui encaminhada com urgência para um oftal-
mologista com urgência. Só aí fui saber que não estava mais cadastra na saúde 
indígena por não mora mais lá. Na fazenda onde moro q fica a 10 quilômetros 
da aldeia não tem água, por isso estou s more (sic) presente na aldeia porque 
lavo minhas roupas lá e também planto horta e vendo verduras na comunidade. 
Diante da frustração de não poder mais fazer uso do veículo fui para BH no carro 
da secretaria de saúde do município. Este carro que não pode me transportar e 
o mesmo que transporta produto inflamável como gasolina, gás etc. Transporta 
bebidas alcoólicas para dentro da comunidade, faz compras em supermercados 
como por exemplo no smartminas em Para de Minas e outras. Também esse ve-
ículo não pode transitar antes das 7hs da manhã nem depois das 16hs, por isso 
o motorista recebe a diária, mas nada disso acontece, dorme em casa todos os 
dias e viajam de madrugada colocando a vida dos pacientes em risco. Diante de 
todas essas denuncias peço que análise bem a situação. Gostaria também que 
fosse analisado o caso de Breno, Paulo, Hélio Kaxixó e Delmo que também estão 
fora estão tendo atendimento, que e de direitos deles. A constituição diz que em 
qualquer lugar o índio tem o direito de ser atendido. Desde já agradeço Marta 
Kaxixó.

Considerando sua função de fiscal da ordem jurídica, o MPF foi instado a se mani-
festar, entre outras demandas, para apurar e buscar mitigar, principalmente, as supos-
tas deficiências dos serviços prestados classificados como: atendimentos básicos, os 
de média e alta complexidade no setor da saúde; e investigar se há respeito a todos os 
que têm reconhecida identidade Kaxixó, uma vez que atravessam a consolidação do 
processo de etnogênese e reconhecimento territorial,

Com alguma frequência, tem-se chamado de etnogênese o desenvolvimento de 
novas configurações sociais, de base étnica, que incluem diversos grupos partici-
pantes de uma mesma tradição cultural (por exemplo, os Mapuche atuais, Boc-
cara 2000). Também já se qualificou de etnogênese o ressurgimento de grupos 
étnicos considerados extintos, totalmente “miscigenados” ou “definitivamente 
aculturados” e que, de repente, reaparecem no cenário social, demandando seu 
reconhecimento e lutando pela obtenção de direitos ou recursos (ROSSENS, 
1989; PÉREZ, 2001; BARTOLOMÉ, 2004).

Salienta-se que a perícia julga necessário também levar em consideração todas as 
possíveis soluções diante do elevado número estimado de desaldeados; do possível 
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decréscimo; e ou do aumento dessa população e, ainda, traz a lume a relevância de um 
bom diagnóstico, pois hoje a saúde no Brasil atravessa uma pandemia conhecida como 
Covid-19. Salienta-se que nos dias em que a perícia foi realizada ainda não se tinha 
total dimensão da gravidade da referida pandemia, que pode trazer elevado quadro 
de mortalidade para os povos indígenas, considerados tradicionais, uma vez que essa 
população foi classificada como grupo de risco, pelo secretário nacional da Sesai, Rob-
son Santos da Silva.

3 DESENVOLVIMENTO DA PERÍCIA ANTROPOLÓGICA

Anterior à pesquisa in loco, foi realizada prévia análise da rara literatura disponível e 
levantamento etnográfico sociocultural do povo Kaxixó para embasar a análise antro-
pológica, bem como para atualizar dados e informações assentadas em documentos 
integrantes no Auto nº 1.22.000.003483/2019-08, que o Ministério Público de Belo Ho-
rizonte/MG acompanha.

Com isso, foi possível previamente identificar, enquadrar e analisar, conforme des-
pacho do procurador, a respeito da qualidade do planejamento e da oferta de saúde 
aos Kaxixó, compondo assim as fontes secundárias de informação.

O estudo antropológico in loco, – segunda fase da investigação que se constituiu de 
coleta de dados primários obtidos por meio de trabalho etnográfico de campo – foi 
orientado pela aplicação de entrevistas formais e informais com indagações considera-
das antropologicamente relevantes, registro fotográfico e elaboração do parecer final.

De 2 a 6 de março de 2020, a perícia apoiou-se substancialmente nos relatos de vivência, 
entre outros, do Sr. Nilvando de Oliveira, atual cacique, e de sua esposa Elenira, bem como 
nos relatos de profissionais da saúde: as enfermeiras Carina Augusto Melgaço e Michele, 
pertencente ao grupo étnico Kaxixó, do médico Carlos Alberto, e ainda do vice-cacique e 
agente indígena de saneamento (Aisan) Sr. Altair Teodoro Silva, do motorista do posto, Sr. 
Juliano Kaxixó, da agente indígena de saúde (AIS) Isabel Cristina Kaxixó,  da Sra. Amarilda, 
conhecida como Ida, meia irmã da Sra. Marta e da própria Sra. Marta, bem como da diretora 
da escola, Sra. Letícia Helena de Oliveira Ferreira Kaxixó.

Todos foram contatados e agendados em campo e as entrevistas foram realizadas 
na aldeia Capão do Zezinho, Martinho Campos/MG objetivando:
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 ʞ colher informações recentes sobre o estado da assistência à saúde, a dinâmica 
de sua oferta, a estrutura e as políticas de saúde adequadas e vividas desde a 
implantação do polo-base, bem como da escola na aldeia, até o momento;

 ʞ identificar a pertinência de suas reivindicações e a legitimidade dos seus direi-
tos;

 ʞ interpretar e reconstituir com os representantes Kaxixó seus anseios com rela-
ção, não só à manutenção da assistência à saúde, mas também da educação, 
das relações internas e interferências na efetivação da oferta de qualidade no 
âmbito de tais políticas para indígenas Kaxixó, dentro e fora da aldeia;

 ʞ descobrir quais seriam as reais condições de melhoria possíveis na estrutura 
existente e nos serviços ofertados, para adequá-los ao mais próximo do ideal e, 
assim, contribuir e garantir à etnia Kaxixó, via saúde e educação, a continuidade 
de seu processo de reprodução, bem como a sua organização cultural e social 
tradicional.

4 PESQUISA DE CAMPO

Foi efetivada entre os dias 2 e 6 de março de 2020 na Terra Indígena Kaxixó, mu-
nicípio de Martinho Campos/Minas Gerais, em visita ao polo-base, Aldeia Capão do 
Zezinho, nas salas de aula da Escola Estadual Indígena Kaxixó Taóca Sérgia, indagando 
e ouvindo a direção da escola, bem como a própria Marta Kaxixó, no local da sua atual 
moradia em fazenda vizinha, opção feita por ela diante de sua situação de excluída.

Segundo Lévi-Strauss (1983, p. 143-166) esta é a postura da antropologia:

[…] pôr-se no lugar dos homens que nelas vivem, compreender-lhes as intenções 
no seu princípio e no seu ritmo, perceber uma época ou uma cultura como um 
conjunto significante.

Necessário destacar a tarefa: concluir de forma suficiente somente a etapa etnográ-
fica do trabalho antropológico na Aldeia Capão do Zezinho, como dito, pois foi produ-
zido a partir de contato e convívio limitado por tempo e, ainda, por número reduzido 
de representantes Kaxixó presentes e dispostos a acompanhar a perícia.
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2 de março de 2020 – Programação de entrevistas para a etnografia

Em conversa por celular com a Sra. Carina Augusta Melgaço, enfermeira atuante na 
aldeia do Capão do Zezinho que centralizou e coordenou os encontros com os entre-
vistados, ficou acertado para o dia seguinte o encontro com as lideranças e com quem 
mais estivesse presente. Ela informou estar a par da situação da Sra. Marta. Ficou acer-
tado que o Sr. Altair, vice-cacique, nos encontraria na localidade vizinha, Ibitira, para 
nos levar até a aldeia.

3 de março de 2020 – Trajeto de 15 quilômetros da Cidade Martinho Campo para 
Ibitira e depois para a aldeia

No trajeto para a aldeia, Altair apresentou-se como agente indígena sanitário (Ai-
san) da aldeia do Capão do Zezinho e vice-cacique, e contou um pouco da história de 
seu povo: lembrou que o Sr. Nilvando é o atual cacique; que na aldeia funciona o polo-
-base que os atende e também à população da outra aldeia – Fundinho, localizada na 
outra margem do rio Pará. Informou que tanto o DSEI como a Casai ficam em Governa-
dor Valadares, município distante cerca de 7 horas de carro.

Com relação à Sra. Marta, lembrou que ela, ao tomar a decisão de ir morar fora da 
aldeia, indo para uma fazenda ao lado, a 8 quilômetros, colocou-se como desaldeada 
e, consequentemente, fora do Cadastro Único de Saúde, que abrange os programas 
sociais e de insegurança alimentar.

Na Aldeia Capão do Zezinho, o Sr. Nilvando apresentou-se como cacique dos Kaxi-
xó. Disse que hoje são poucos os Kaxixó moradores na aldeia, quase 90 pessoas, em 
torno de 20 famílias, todos parentes. Mencionou que a população de Fundinho é com-
posta por cerca de 28 pessoas. Sua fala sobre a retirada de Marta coincidiu com a fala 
do Altair. Ainda acrescentou que Marta vendeu a casa que tinha na Aldeia do Capão do 
Zezinho e foi para o Distrito de Ibitira. Lembrou que ela tem problemas sérios de rela-
cionamento desde o tempo em que trabalhou na escola e que foi lá que as desavenças 
começaram.

O Sr. Nilvando citou também que partiu da Secretaria de Saúde a ordem para que 
não houvesse o atendimento para aqueles que se encontram fora da aldeia. A justifi-
cativa para isso foi que poderia acontecer um possível atendimento em duplicidade, 
ordem que o Conselho Distrital acatou.
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A Sra. Carina, enfermeira, lembrou da existência de um documento que a Secreta-
ria seguiu. Seria uma sentença federal de 2008 que determinou o não atendimento aos 
desaldeados e o consequente registro em uma lista de “Ausentes” no Cadastro do Sis-
tema de Atendimento à Saúde Indígena (Siasi). Lembrou que, na realidade, trabalham 
com duas listas: a primeira lista seria o primeiro registro dos moradores, coletado no 
momento do reconhecimento étnico e territorial repassado para a Siasi. Neste consta 
um número próximo de 400 Kaxixó; e a segunda lista, denominada Ausentes, formada 
por aqueles Kaxixó que não vivem nas aldeias, embora constem da primeira lista. O 
nome da Sra. Marta aparece nas duas. A Sra. Carina nos permitiu fotografar a imagem 
das listas na tela do computador.

O Sr. Altair lembrou que a ordem de obediência à referida sentença veio da Secre-
taria de Saúde e foi acatada pelos Conselhos Distritais, tanto das aldeias de MG quanto 
das aldeias do Espírito Santo, em votação. Lembrou que esse fato ocorreu há cerca de 13 
anos.  Para isso, levaram em consideração, principalmente, os argumentos em relação à 
distribuição dos recursos que ficarão escassos se aumentarem o número de assistidos. 
Alegou que essa foi uma decisão política das lideranças indígenas.

Altair e Nilvando argumentaram que não abrem mão do controle assumido, pois 
na realidade acreditam que há cerca de quatro mil Kaxixó2 espalhados pelo Brasil. Mas 
segundo eles, há somente 90 Kaxixó vivendo de fato na aldeia. Estes estão lutando por 
melhorias e em busca da sobrevivência Kaxixó, e as políticas voltadas para os indígenas 
estão escassas. Afirmaram ainda que são os moradores das terras os que mais sofrem e 
que estão sempre sendo ameaçados pelos fazendeiros e seus empregados.

A Sra. Carina lembrou que há de fato a continuidade de atendimento aos senhores 
citados pela Marta, uma vez que são moradores da aldeia: Sr. Paulo é caminhoneiro, 
ausenta-se quando está em serviço e mora com a mãe. O Sr. Hélio trabalha na fazenda 
e também se ausenta periodicamente. Por sua vez, Breno é veterinário e trabalha em 
uma fazenda próxima. Todos ainda são moradores da aldeia, embora cada um com 
justificativa para as ausências temporárias.

Lembrou também que Marta não deixou de ser atendida em sua urgência. Ela foi 
encaminhada para atendimento no SUS, na cidade. Que sim, foi transportada no carro 
da Secretaria de Saúde, mas foi acompanhada pela técnica de enfermagem Juliana, 
embora não esteja mais morando na aldeia e o seu nome conste da lista dos ausentes.

2    Dado não disponível em documentos oficiais.
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Quanto à denúncia sobre ações do motorista Sr. Juliano, a Sra. Carina disse que ele 
é cumpridor do horário estabelecido nas planilhas e boletins diários de tráfego e que 
estes são controlados por ela e por um fiscal da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

Segundo ela, há postura louvável de solidariedade do Sr. Juliano quanto à flexibi-
lidade no uso do carro da saúde para transportar morador da aldeia que precise de 
carona, uma vez que este é um dos poucos transportes existentes. Louvável devido à 
dificuldade do acesso para a aldeia que se dá por estradas sem conservação e de difícil 
trânsito, e, por isso, é preciso que o caminho seja percorrido com um carro 4x4. Ela afir-
ma que vê a denúncia sobre atos do Sr. Juliano, por exemplo, quando este fez uma pa-
rada no supermercado mais como um ato de solidariedade do que como uma infração.

Lembrou que também é ele quem busca o material de limpeza e o gás, tanto para 
o posto de saúde como para a escola. O motorista faz isso logo após licitação e levan-
tamento de preços nos mercados. Carina afirma que isso é solidariedade, um favor que 
ele presta à comunidade. Ela nos disse que Juliano é indígena e bom motorista. Disse 
ainda que os carros estão conservados e sem reclamações no Distrito Sanitário Especial 
Indígena (DSEI). A boa manutenção só ocorreu após ele ter assumido como motorista.

Ela também informou que os indígenas estão sentindo os vários cortes na saúde 
e que estão apreensivos, mas que possuem uma boa estrutura com bom funciona-
mento. A última reunião do Conselho Distrital aconteceu em dezembro e a próxima 
está prevista para o fim de março, e o novo plano de saúde está em estudo em Brasília. 
Lembrou que contam como recursos humanos os agentes de saúde, que são indígenas, 
bem como o agente sanitário, Sr. Altair.

Há dois técnicos de enfermagem e ela própria, que é enfermeira, um odontólogo 
e um auxiliar bucal com um gabinete dentário instalado, bem como o médico que os 
atende de segunda a quinta-feira, em seu consultório instalado no posto. Eles também 
fazem encaminhamento para o PSF/SUS da cidade, que é o agente estatal que os aten-
de. Todos são contratados pela ONG conveniada que lhes oferece plano de saúde.

A Sra. Carina mencionou que os exames na cidade eram realizados pelas cotas, mas 
elas acabaram, e hoje fazem o agendamento pelo SUS. Não há mais a Casa de Saúde 
Indígena, por isso há necessidade de o carro da saúde do polo-base ficar esperando 
os pacientes que foram para atendimento na cidade a fim de retornar com eles para a 
aldeia. Eles ainda podem contar com o atendimento do PSF de Ibitira.
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Para atendimento de média e alta complexidade, encaminham para o Hospital 
Odilon Andrade de Martinho Campos ou para a Santa Casa do Bom Despacho; para 
o atendimento de microcomplexidade, encaminham para o Centro de Especialidade 
Odontológica; para o atendimento de macrocomplexidade encaminham para Divinó-
polis, para o Hospital João de Deus ou para Belo Horizonte para o Hospital das Clínicas. 
Para atendimento quanto à questão oftálmica, como glaucoma, encaminham para o 
Instituto dos Olhos, e contam também com o Hospital Felício Roxo que atendeu o ma-
rido da Sra. Marta.

A Sra. Carina lembrou ainda que no tempo da avaliação da sentença judicial pu-
blicada em 2008, definindo o não atendimento para indígenas desaldeados, faziam 
parte do Conselho Distrital o Sr. Altair e a Sra. Michele, que também é enfermeira.

O Sr. Juliano, o motorista, argumentou que ele não examina as compras das pesso-
as doentes, pois se trata de simples carona e que pode ser verdadeira a fala da Marta, 
afinal muitos levam mercadorias e essas não são revistadas por ele, e concorda que, 
entre elas, pode sim haver bebidas. Juliano apresentou fotos de boletins de tráfego e 
argumentou que presta contas ao fiscal do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 
de Governador Valadares. Lembrou que as saídas em horário diferenciado (na madru-
gada, por exemplo) sempre são de urgência ou devido às distâncias percorridas, em 
casos em que as consultas são marcadas para muito cedo, como às 7h. Afirmou que 
sempre dá preferência a uma logística que não prejudique a aldeia para que esta não 
fique desassistida. Daí a necessidade de diária diferenciada.

A Sra. Carina lembrou que Juliano sempre tem prejuízo, pois recebe meia diária, 
nesses casos. Informou que o médico da aldeia é cubano do programa Mais Médicos 
que permaneceu por lá. Informou também que eles têm assistência de um dentista e 
que estão com a programação de vacinação em dia, aguardando o envio da medicação, 
pois esta começa a faltar.

O Sr. Carlos Alberto, médico cubano que está há dois anos no atendimento do po-
lo-base da aldeia, mencionou que está preocupado com a demora da reposição dos re-
médios, pois estão acabando. Lembrou que essa demora está fugindo da normalidade, 
pois principalmente as vitaminas, que são caras, não estão sendo repostas há cerca de 
seis a oito meses e não há previsão de reposição.
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Ele informou ainda que a equipe médica está completa e falou sobre as doenças 
mais comuns entre os Kaxixó, hipertensão e diabetes, e que há também pessoas que 
precisam de remédios psiquiátricos, mas não apresentam surto.

O referido médico elogiou o Sr. Altair como agente indígena sanitário (Aisan). Falou 
que ele constantemente avalia a água do poço artesiano e assim garante sua qualida-
de, mantendo-a sem incidência de doenças.

Quanto à estrutura, falta a renovação do instrumental e do mobiliário, mas não está 
em estado precário. Eles têm um computador e alguma dificuldade para conseguir 
exames feitos pelo SUS, mas no todo não é uma realidade precária.

4 de março de 2020 – Visita ao espaço Escola Estadual Indígena Kaxixó Taóca Sérgia

Sobre a escola – A primeira escola construída era municipal e foi fechada no ano 
de 1997. A segunda é estadual, foi aberta em 2004, logo após o processo de reconhe-
cimento da T.I. Foi mencionado que a Sra. Marta trabalhou na escola, desde sua inau-
guração, como servente e merendeira, por indicação do cacique, e somente no ano de 
2018 saiu após uma série de acontecimentos.

A Sra. Letícia Helena de Oliveira Ferreira informou que é a diretora da escola desde 
o ano de 2016, e que antes de assumir esse cargo foi professora, a partir do ano de 2012. 
Lembrou que foram grandes suas lutas para conquistar a escola.

Lembrou, ainda, que a Sra. Simone, não indígena, mencionada por Marta, é inspe-
tora da Superintendência de Ensino do Município de Pará de Minas, e que ela visita a 
escola desde 2004.

Sob a visão da Sra. Letícia, a Sra. Simone é proativa, sempre ajudou na revitalização 
dos Kaxixó e sempre com muito respeito.

A Sra. Letícia lembrou que sua agenda, no início, era quinzenal e ficava na aldeia por 
cinco dias. Após dois ou três anos, esse intervalo passou a ser mensal, e toda a equipe 
fica três dias na aldeia, pernoitando dois. Enquanto estão supervisionando, fazem um 
intervalo no almoço; em 2015, devido a essas situações de exceção, o governo de Minas 
autorizou a inclusão dos funcionários da escola para receber a merenda escolar, bem 
como o acréscimo dos recursos. Assim, a inspetora e sua equipe foram contempladas 
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com a permissão de consumo da comida. Elas e outras pessoas ligadas à escola tam-
bém usam salas de aula para dormir, quando estão na aldeia.

A Sra. Letícia informou ainda que Marta foi dispensada da escola em 2018 devi-
do à demonstração de falta de trato constante com todos e com as crianças, além de 
pouco compromisso com as suas tarefas. Quando produzia a merenda, não seguia um 
cardápio, ora faltava comida, ora sobrava. Foi feita uma avaliação com o colegiado, e 
um pedido de acompanhamento psicológico, pois Marta apresentava um quadro de 
descontrole e envolvimento com bebida. Mesmo assim a mantiveram no quadro da 
escola devido à indicação de lideranças, mas ela continuou a apresentar uma relação 
conturbada, principalmente após o adoecer do marido. Ela não era contratada, era de-
signada.

Depois disso, ela começou a exorbitar de suas atribuições, tomou para si a decisão 
sobre o transporte escolar, que é atribuição da direção. Em uma reunião para a defini-
ção da Matriz Curricular, ela tinha a obrigação de dar conta da alimentação dos partici-
pantes, mas se negou. Foram várias as situações criadas por ela, a ponto de sua imagem 
perante todos desgastar-se.

Em 2019 ela questionou seu desligamento judicialmente, por meio do Processo nº 
0012610-82.2018.8.13.0405, mas seu pedido de reintegração foi considerado improce-
dente. Todos os fatos atribuídos a Sra. Marta estão registrados em ata, assim a comuni-
cação e a motivação do desligamento foram registradas na Ata de 28 de junho de 2018. 
Ela sofreu várias advertências que também estão registradas em ata, era uma pessoa 
de difícil trato, agressiva e que sempre teve comportamento questionável.

Um dos registros, em 22 de março de 2016, ocorreu na reunião dos caciques e lide-
ranças, quando se decidiu por tomar medidas preventivas, uma vez que consideraram 
seu comportamento prejudicial à escola e à comunidade.

Com relação à questão da saúde, a Sra. Letícia informou que foi realizada uma reu-
nião do Condisi, em 2010, para a discussão sobre a decisão do juiz federal de 2008 
– acerca do não atendimento aos desaldeados. Na época, havia um Polo de Saúde In-
dígena em Martinho Campos que dava assistência para aqueles que estavam fora da 
aldeia, mas com a decisão do juiz federal, o polo foi desativado, momento em que se 
iniciou o questionamento dos próprios indígenas no Brasil todo.
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À noite, em uma nova reunião com outros moradores, diversos desses que acompa-
nhavam formalmente nossa perícia, houve oportunidade para confirmar coletivamen-
te os fatos relatados e novas contribuições foram colhidas.

Informaram que o carro do posto não foi usado para levar Marta por haver outros 
compromissos agendados, por exemplo: levar para atendimento na cidade o Sr. Hélio, 
a Sra. Aíde e a Sra. Letícia, que tinha uma cirurgia marcada. Os entrevistados confirma-
ram que todos aqueles Kaxixó que saíram da aldeia foram acrescentados no Cadastro 
dos Ausentes, não somente a Sra. Marta.

Ainda lembraram que esse cadastro foi determinação tanto da Secretaria da Saúde 
quanto do Sr. Isac, técnico responsável do DSEI, tendo sido por isso acatada pelo Conse-
lho Distrital. Eles questionaram os direitos daqueles que estão fora da aldeia, pois ale-
garam que, muitas vezes, quem toma essas decisões não sabe da luta e do sofrimento 
dos que moram na aldeia.  Lembraram também que os que estão fora da aldeia estão 
registrados no Cadastro do Posto de Saúde da Família (PSF), e eles entendem que seria 
duplo o atendimento.

5 de março de 2020 – Entrevistados que mencionam denunciados desaldeados

(Desaldeado Bruno) – Sra. Isabel Cristina, agente de saúde, mãe de Bruno (um dos 
denunciados) referindo-se a ele: Bruno foi apontado por Marta como morador fora da 
aldeia. Portanto, um desaldeado sob a perspectiva de Marta. A Sra. Isabel informou que 
seu filho mora com ela, trabalha em uma fazenda ao lado e que passa alguns dias em 
visita ao filho recém-nascido. Mencionou que Marta já morou com ela quando mais 
jovem e que tem um temperamento difícil, pois perdeu a mãe muito cedo e sofreu 
muito, em toda a sua vida. A Sra. Isabel lamenta todo o ocorrido com Marta.

(Desaldeada Marta) – Sra. Amarilda – Ida, como é conhecida a meia-irmã da Sra. 
Marta, argumentou estar preocupada com sua irmã, pois até a cesta básica dela foi cor-
tada. Mencionou que Marta já sofreu muito na sua vida, e que não acha justo sua exclu-
são da comunidade como vem acontecendo. Justificou sua insatisfação com a decisão 
das lideranças, pois sabe do empenho dela em todas as lutas para o reconhecimento 
dos Kaxixó e para conseguir melhorias para essa etnia.
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6 de março de 2020 – Entrevista com a Sra. Marta

A Sra. Marta declarou que se sente prejudicada e desprestigiada. Lembrou que é 
descendente de José Cândido, seu avô, conhecido como Zezinho, antiga liderança que 
lutou muito para dar visibilidade e reconhecimento étnico ao povo Kaxixó, bem como 
para reconquistar a terra. O nome da aldeia, Capão do Zezinho, foi dado em reconheci-
mento a seu avô. Ela mesma lutou bastante no tempo do Sr. Djalma, outra importante 
liderança.

Foram muitas as situações vivenciadas e que tornaram a vida na aldeia insustentá-
vel e culminaram na necessidade de buscar sobrevivência na fazenda vizinha à aldeia. 
Ela alegou que não está fora da terra porque a fazenda onde vive atualmente está den-
tro do perímetro da terra pleiteada no processo de demarcação e que lá estão as ca-
vernas consideradas sagradas, sendo uma delas a Gruta Nossa Senhora da Lapa, local 
onde se encontram vestígios arqueológicos no domínio da área Kaxixó.

A Sra. Marta afirmou que a fazenda está a cerca de 8 quilômetros do perímetro da 
aldeia e que é injusta sua exclusão do Cadastro da Saúde. Relatou também suas dificul-
dades com a direção da escola e reconheceu que viveu um período bastante conturba-
do por estar doente e ter se separado de seu marido.

Ela reconheceu que ficou abalada psicologicamente nesse período, mas não aceita 
ter sido desligada do Cadastro da Saúde. Argumentou que mesmo trabalhando e vi-
vendo na fazenda, sempre vai até a aldeia em busca de água, pois a qualidade da água 
na fazenda não é boa, e quando produz hortaliças as vende na aldeia. Assim, aproveita 
para estar regularmente na aldeia e presente com sua família.

Disse ainda que vendeu sua casa devido ao clima negativo e de exclusão vivido na 
aldeia. Que a vida lá ficou muito difícil devido à má vontade de todos, e ela precisava 
sobreviver, uma vez que foi mandada embora da escola, onde trabalhava na cantina e 
de onde tirava o seu sustento e de seu filho. Com um processo judicial recente, fez re-
curso para se reintegrar à escola, não alcançando êxito, e indagou: se psicologicamente 
não estou bem e não posso trabalhar, por que não me aposentam?

Alegou também que não é justo ter que se deslocar 15 quilômetros até a cidade, 
sendo que está a apenas 8 quilômetros da aldeia e do polo-base, bem como que seu 
desligamento foi decidido por duas lideranças e não houve votação total da população 
nem do Conselho da Aldeia. Ela afirmou que houve uma reunião com poucos parti-
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cipantes e as assinaturas de presença foram usadas para validar o documento de sua 
retirada do Cadastro.

Marta afirmou que sempre contribuiu para a luta dos Kaxixó ao lado de seus fami-
liares, que sempre trabalhou sob forte pressão. Lembrou-se de que, por estar grávida, 
teve que ceder a participação no curso de professor para outra pessoa.

Mencionou que vê a decisão de retirada do Cadastro da Saúde com forte peso po-
lítico, uma vez que as lideranças pertencem a um mesmo núcleo familiar, diferente do 
seu. Lembrou que nos estudos de reconhecimento feitos pela Funai vislumbrou-se a 
existência de cinco núcleos importantes:

1. Família da Chica – atuais descendentes – o cacique e sua esposa, que são pri-
mos;

2. Família da Antonieta – atuais descendentes – Marta, sua meia irmã Ida e sua 
filha Fernanda;

3. Família de José Cândido – atual descendente – Marta;

4. Família da Sérgia, casada com Pedro Antoninho – atual descendente, a enfer-
meira Carina;

5. Família de João Isabel – atuais descendentes vivem na aldeia do Fundinho – a 
senhorinha Josina.

Marta deu o nome de seus antecedentes:

Maternos: Mãe: Maria Elza de Jesus; Avó: Antonieta Francisca da Cruz; Bisavó: Chi-
quinha Vitor; Bisavô: José Vitor; Avô: José Veríssimo da Cruz.

Paternos: Pai – Antônio Barbosa Neto; Avô – José Cândido.
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ANTÔNIO
BARBOSA

JOSÉ
CÂNDIDO

JOSÉ
VERÍSSIMO

DA CRUZ

ANTONIETA
FRANCISCA

DA CRUZ
?

MARIA ELZA
DE JESUS

MARTA KAXIXÓ

JOSÉ
VITOR

CHIQUINHA
VITOR

ANTECEDENTES
MARTA KAXIXÓ

5 ACHADOS NA PERÍCIA

Trata-se de perícia técnica, sob visão antropológica, quanto à suficiência ou carên-
cia de oferta de políticas públicas na área da Saúde, voltada ao grupo étnico Kaxixó, 
morador da aldeia Capão do Zezinho, localizada em Martinho Campos e Pompeu/MG. 
Enumera no contexto do presente atendimento quais seriam as dificuldades aponta-
das por Maria Marta Barbosa, autoidentificada, reconhecida pelo grupo étnico, mas 
que, no presente, devido a uma sequência de fatos e circunstâncias, e por encontrar-se 
fora da aldeia, está ausente na lista Cadastro Único para assistência à saúde indígena 
Kaxixó.

Trajetória Kaxixó

Para fundamentar o entendimento de quem são os Kaxixó, e de quem é Marta, tor-
na-se imprescindível lançar luz no processo histórico da luta para reconhecimento e 
conquista da visibilidade étnica e territorial dessa etnia.

A diligência desta perícia teve dificuldades em aprofundar o conhecimento prévio 
da trajetória histórico-antropológica da comunidade indígena Kaxixó nas pesquisas e 
dados sistematizados voltados para esse povo. Sabe-se dos estudos de Ana Flávia Mo-
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reira dos Santos, João Pacheco de Oliveira Filho, Vanessa Caldeira e Beatriz Accioly, que 
realizaram laudo pericial sobre a situação de sofrimento psíquico entre os Kaxixó.

Por um tempo foram considerados apenas mestiços. Suas georreferências têm forte 
conexão com a região onde vivem, marcadamente próximos ao rio Pará, que é parte da 
Bacia do São Francisco.

Evidenciou-se o fato de ser um grupo étnico ressurgido, após viverem vários tipos 
de violência e intensa política de aculturamento. Evoluíram no processo de reconhe-
cimento étnico e hoje estão na fase de reconhecimento de suas terras e, mais precisa-
mente, na fase de contestação jurídica.

Perseguem superar os sofridos momentos em que se submeteram à usurpação e 
grilagem de suas terras por exploradores e fazendeiros. Dessa forma, lutam para avan-
çar com o reconhecimento, a delimitação e a demarcação de seu território com o obje-
tivo de recuperarem valores culturais, memória e ancestralidade comum. Sabe-se em 
Minas Gerais, desde o século XVII, que a região dos rios Pará, São Francisco e rio das 
Velhas é reconhecida como região dos Kaxixó.

Segundo registro, foi em 1986 que buscaram ajuda para reconhecimento do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais do município de Pompeu, que, em seguida, buscou aju-
da do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (Cedefes). Em 1996 participaram 
como etnia Kaxixó na abertura do Programa de Formação de Professores Indígenas.

Em 1997 foram até a Procuradoria-Geral da República (PGR), que instaurou pesqui-
sa e perícia sobre sua identidade étnica, fato que deu força para que a Funai voltasse a 
avaliar antropologicamente o grupo. 

Em 1998 iniciaram participação na programação da Semana dos Povos Indígenas. 
Conforme dados encontrados no site do Instituto Socioambiental (ISA), somente em 
2001 obtiveram o reconhecimento étnico. 

Em 2013 a terra foi identificada e aprovada por meio do Despacho no 269 da Funai, 
datado de 26 de março de 2013, e desde então a situação jurídica é de contestação.
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Dos Desaldeados

Feito o resumo de todo o processo vivido, volta-se ao fato da saúde: o contexto da 
denúncia recente refere-se à falta de atendimento à saúde de desaldeados Kaxixó, no-
tadamente da Sra. Marta, pelo destaque que faz em sua confrontação polêmica.

Sobre a falta de atendimento à saúde de desaldeados, observam-se os seguintes fatos:

Em 2007 o MPF ajuizou a Ação 22.009.00019/2007-70 em prol da Assistência Bási-
ca e Saúde aos Índios desaldeados. Foi produzida uma Recomendação pelo procurador 
Lauro Coelho Júnior.

Em 2008 houve a produção de Manual no Trato da Saúde Indígena, elaborado por Gru-
po de Trabalho da Saúde formado por integrantes da 6ª Câmara.

Em 4 de agosto de 2009, o juiz federal Hermes Gomes Filho proferiu sentença na 
Ação Civil Pública nº 2008.38.13.006491-8 da Justiça Federal de 1º Grau, Subseção Judi-
ciária de Governador Valadares no estado de Minas Gerais-MG, contra a Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa), que teve como objetivo prover atendimento de saúde a todo 
indivíduo que se identifique como índio, independentemente de este ser residente em 
aldeias ou em terras indígenas regularizadas (índios não aldeados ou desaldeados), 
mas o juiz federal citado decidiu julgar improcedente o pedido e revogar a liminar an-
teriormente concedida.

Em 30 de setembro de 2009, registrou-se ação de não obrigação da Funasa em pres-
tar saúde indígena fora do modo habitual e legal, naquele estado, conforme Despacho 
no 2103/PGF/PF/Funasa/200/TFA de 30 de setembro de 2009, segundo o Memorando 
Circular 202/Astec/Gab/Desai/Funasa/Presi. Essa decisão foi acatada pelo Conselho In-
dígena.

Das Acusações

Fatos que envolvem a exclusão da Sra. Marta do Cadastro Único do Sistema de 
Atendimento (Siase).

A Sra. Marta sente-se excluída da vida política na aldeia, principalmente após a 
eleição das novas lideranças. A causa desse processo de afastamento tem forte relação 
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com fatos acontecidos na escola e denunciados formalmente pelo Conselho Distrital 
de Ensino em atas de assembleias. Em seu desempenho na função de merendeira na 
escola, no período de 2004 a 2018, suas atitudes geraram a acusação de comporta-
mento agressivo e de exorbitar em decisões que não lhe cabiam, agindo mesmo insu-
bordinadamente.

Esses fatos contribuíram para dificultar suas relações com parentes Kaxixó, com as 
lideranças e para o agravamento de suas relações familiares. Com efeito, sua demissão 
do cargo trouxe à reclamante desamparo social e desespero financeiro. A Sra. Marta se 
viu obrigada a buscar soluções financeiras e de sobrevivência, tendo, para isso, vendido 
sua casa da aldeia e buscado trabalho em fazenda vizinha à aldeia.

A Sra. Marta argumenta que deve permanecer no cadastro de saúde como sendo 
aldeada, uma vez que entende que a fazenda onde mora está a 8 quilômetros da aldeia 
e dentro do perímetro das terras pleiteadas, já que grutas, que são marcos de refe-
rência sagrada para os Kaxixó e que são testemunhos que baseiam a relação com seu 
território, localizam-se nesta fazenda.3

 Alega, igualmente, que sempre contribuiu participando ativamente da luta polí-
tica que envolve o processo de reconhecimento do território e em reordenar suas me-
mórias, suas trajetórias e espaços étnicos. Marta teme ser desamparada também em 
caso de doença.

Ratificação Étnica

É evidente que os Kaxixó se consideram diferentes da sociedade nacional, possuin-
do uma ligação com seus ascendentes, primeiros ocupantes da região e que sofreram 
toda sorte de violência no processo político de integração e aculturamento ao longo 
dos séculos.

São sobreviventes que permanecem indígenas em sua autoidentificação e sua cul-
tura não pode ser vista como fossilizada, pois a cultura é mutável e não morreu. Pre-
tendem dar continuidade a esta, muito embora tenham sofrido pressão no processo 
de colonização.

3   O processo de reconhecimento da terra está em estágio de reconhecimento e delimitação, não havendo documentação definitiva.
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Da Estrutura, Competências e Funções dos recursos de saúde ofertados 
aos Kaxixó

Secretaria Estadual de Saúde Indígena (Sesai)

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) – Localizado em Governador Valadares.

Casa de Saúde Indígena (Casai) – Executa a triagem e o acompanhamento. São duas em 
MG, uma em BH e outra em Gov. Valadares. É subordinada ao DSEI. A Casai que atendia 
aos desaldeados localiza-se em Ibitira e foi desativada, desde o despacho do juiz Hermes 
Gomes Filho, em 4 de agosto de 2009, na Ação Civil 2008.38.13.006491-8, Justiça Federal 
de Primeiro Grau, que desautorizou o atendimento aos desaldeados.

Polo-Base – Equivale a um posto ambulatorial. Localizado na Aldeia Capão do Zezinho.

Conselho Distrital – Formado por representantes indígenas e do sistema de atendimen-
to de saúde. O Sr. Altair e a enfermeira Michele fazem parte desse Conselho.

Recursos Humanos e de Atendimento no Polo-Base

(Equipe Multidisciplinar)

Agente Indígena de Saúde – Isabel Cristina Oliveira da Silva e Milene A. V. Cruz

Agente Indígena Sanitário – Altair Teodoro Silva (vice-cacique)

Técnicos em Enfermagem – Juliana R. M. Modesto e Carlos Roberto Faria

2 Enfermeiras – Carina Augusto Melgaço e Michele

1 Médico – Dr. Carlos Alberto

1 Odontóloga – Juliana Maria Silva

1 Auxiliar de Saúde Bucal – Daniela Carolina de Oliveira

1 Motorista – Juliano Kaxixó

Hospitais de Referência

Macrocomplexidade – Hospital João de Deus em Divinópolis, Hospital das Clínicas em 
Belo Horizonte

Alta e Média Complexidade – Hospital Odilon Andrade e Martinho Campo

Microcomplexidade – Santa Casa do Bom Despacho e Centro Odontológico
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Questões Oftálmicas – Instituto do Olho

Questões Neurológicas – Hospital Felício Roxo

A estrutura nominal de atendimento à saúde indígena vigente no Polo-Base de 
Martinho Campos, em Minas Gerais, aparenta suficiência para desempenhar seu pa-
pel, uma vez que ultrapassa a conformidade mínima disposta na proposição prevista 
no documento Programa de Saúde Indígena – Etnodesenvolvimento das Sociedades 
Indígenas do Ministério da Saúde, elaborado em 2001, em que se previa uma insta-
lação com equipe mínima e multidisciplinar de saúde composta principalmente por 
médico, enfermeiro, dentista e auxiliar de enfermagem, além de contar com serviços 
especializados e de referência em clínicas e hospitais locais e regionais que se articu-
lam com a rede do Sistema Único de Saúde.

Das Relações Internas

Percebe-se que há por parte dos Kaxixó reconhecimento ao valor da luta da Sra. 
Marta como importante participante e aliada no processo de formulação de toda a es-
tratégia para conquista do espaço social, cultural, político e econômico ao materializar 
a pretensão de permanência e ocupação definitiva de suas terras. Mas, nos últimos 
tempos, sua conduta foi percebida como prejudicial à comunidade Kaxixó.

Os relatos evidenciam o universo simbólico das relações de poder, com base em 
sua cultura interna, os quais remetem para a importância que dão aqueles parentes 
que lutam no dia a dia, unidos aos pares, que se mobilizam em solidariedade e que 
buscam alianças. Assim, as últimas atitudes isoladas da Sra. Marta foram consideradas 
inapropriadas, contrárias e apartadas dos hábitos de relações harmônicas dos Kaxixó, 
demonstrando um modo de proceder psicologicamente perturbado e prejudicial a 
suas relações com a Secretaria de Educação. Quando Marta foi morar na fazenda en-
contraram nesse fato a solução para os problemas de convivência conturbada.



329

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

DESALDEADOS KAXIXÓ: ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19

6 CONCLUSÃO

Sua afirmação identitária étnica, povo Kaxixó, pode ser reconhecida conforme a 
Convenção 169 da OIT. A etnia foi pesquisada por antropólogos reconhecidos: Ana Flá-
via Moreira dos Santos, João Pacheco de Oliveira Filho, Vanessa Caldeira, e por Beatriz 
Accioly, servidora do MPF em Minas Gerais.

O povo Kaxixó busca manter sua sobrevivência e representatividade étnica. Portan-
to, saúde de qualidade e boa escola são ferramentas adequadas para manter ativo e 
coeso o grupo e seu processo de reconstrução cultural e identitário.

Ficou claro por suas falas que a Sra. Marta tem muitas desavenças com todos – na 
escola, isso ocorreu por ela não aceitar as normas e diretrizes da Secretaria de Educação 
– e, agora, por discordar da norma de exclusão dos desaldeados, determinada judicial-
mente e acatada pela Secretaria de Saúde e pela coletividade Kaxixó. Lembraram que, 
no caso argumentado, ela não deixou de ser atendida pelo médico que os atende no 
polo-base.

Os responsáveis pela Saúde afirmaram que ela não deixou de ter a guia de encami-
nhamento para atendimento urgente na cidade, embora não tenha mais o transporte 
oferecido pelo polo-base. Sua ida para a cidade só se deu por aproveitar carona na via-
tura da Secretaria de Saúde que lá se encontrava. Marta foi acompanhada pela técnica 
de enfermagem Juliana.

Diante de todos os fatos citados, ocorridos com a Sra. Marta, e da gravidade da si-
tuação de possível desassistência aos desaldeados Kaxixó, mostra-se evidente a neces-
sidade de avaliar eventuais contradições em todos os planos, sistemas de orçamento, 
protocolos de contingenciamento e inclusive quanto ao âmbito jurídico.

Propõe-se perquirir sobre:

1. adequação/regularidade da Recomendação apresentada no âmbito da Ação nº 
22.009.000519/2007-70, que tratou sobre Assistência Básica e Saúde aos Índios 
Desaldeados, proposto pelo procurador Lauro Coelho Júnior do MPF/MG;

2. adequação e atualização do Manual no Trato da Saúde, elaborado por Grupo de 
Trabalho da Saúde, formados por representantes da 6ª Câmara do MPF;
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3. avaliação da vigência e âmbito do cumprimento da Sentença de 4 de agosto de 
2009, proferida pelo juiz federal Hermes Gomes Filho na Ação Civil Pública nº 
2008.38.13.006491-8 da Justiça Federal de 1º grau, Subseção Judiciária de Go-
vernador Valadares no estado de Minas Gerais, contra a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa), que teve como objetivo atendimento à saúde de toda pessoa 
que se identifique como índio, independentemente de ser residente em aldeias 
ou terras indígenas regularizadas (índios não aldeados ou desaldeados), mas 
que o juiz federal supracitado decidiu julgar improcedente e revogar a liminar 
anteriormente concedida;

4. avaliação da continuidade da não obrigação da Funasa, hoje, Sesai a prestar 
serviço de saúde aos indígenas fora do modo habitual e legal, naquele estado, 
conforme o Despacho no 2103/PGF/PF/Funasa/200/TFA, de 30 de setembro de 
2009, segundo o Memorando Circular no 202 /Astec/Gab/Desai/Funasa/Presi, 
pois foi constatado que isso vigora ainda hoje na Sesai que atende a Minas Ge-
rais, nos DSEI de Governador Valadares e Polo-Base do Capão do Zezinho;

5. extensão de cuidados e urgências em tempos da epidemia Covid-19, e adequa-
ção dos dados do Manual de Atuação sobre Saúde Indígena, elaborado pelo GT 
Saúde Indígena, em 2008, e do Enunciado de julho de 2007, ambos elaborados 
pela 6ª Câmara, bem como da última Recomendação que trata da Saúde Indí-
gena e Covid-19. Avaliar todas as informações sobre o coronavírus armazenadas 
no MPF/Drive.

Por fim, sugere-se:

Confirmar com especialistas em saúde da Sesai se o atual polo-base tem estrutura 
para atender também aos desaldeados Kaxixó, que são cerca de 290.4 Embora estejam 
listados oficialmente no Cadastro Único da Sesai, para estes 290 desaldeados prevale-
ce uma segunda lista intitulada “Ausentes”5 que sentencia a não obrigação de atendi-
mento médico básico no polo-base.

Isso implica, supostamente, um atendimento seletivo e discriminatório sob crité-
rios subjetivos daqueles que prestam o atendimento. Sugere-se, ainda, urgência na 

4   Indivíduos oficialmente listados no Cadastro Único da Sesai.

5   A designação “Ausentes” trata-se de uma lista à parte para aqueles que estão em situação de desaldeamento.
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efetiva avaliação para imediata recuperação da garantia do direito coletivo, da segu-
rança, dignidade e, principalmente, da vida de TODOS os Kaxixó.

7 METODOLOGIA APLICADA

Os procedimentos teórico-metodológicos são próprios da Antropologia Sociocultu-
ral e a metodologia adotada tem uma abordagem qualitativa, isto é:

Terá uma estrutura coerente, consistente, originalidade e nível de objetivação 
capaz de merecer a aprovação dos cientistas num processo intersubjetivo de 
apreciação. (DIEHL, 2004, p. 12)

Ainda segundo Diehl e Tatim (2004, p. 12), associada ao método crítico dialético 
que:

apoiando-se na concepção dinâmica da realidade e nas relações dialéticas entre 
sujeito e objeto, entre conhecimento e ação, entre teoria e prática. Além das téc-
nicas utilizadas pela pesquisa empírica analítica e fenomenológica hermenêuti-
cas, utiliza a pesquisa ação e a pesquisa participativa. 

Base da Análise

A ciência antropológica busca definir o homem a partir do reconhecimento do ho-
mem com suas características gerais e do homem como fruto de lugares e épocas dis-
tintas, segundo Geertz (1989).

Cabe notificar a especificidade da postura etnológica e os elementos da metodolo-
gia, bem como as técnicas usadas na pesquisa de campo, cujo objetivo é tanto levar em 
consideração quanto apreender a cultura do grupo observado.

As técnicas usadas: I) Entrevista; II) Observação Etnográfica ou, para melhor enten-
dimento, observação participante; III) Antropologia Visual; e IV) Conceitos e Catego-
rias.
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Entrevistas – A oralidade tem a dimensão de dar permissão ao rompimento de 
certezas de que partilhamos um mundo comum sobre uma realidade incontestável e 
de que partilhamos pontos de vista idênticos.

Observação Etnográfica – Segundo a Etnografia Interacionista ou participante, é 
um trabalho, no sentido pleno do termo e, portanto;

Um método de trabalho definido por profissionais – antropólogos, etnógrafos 
– que deporão sobre a realidade de campo que leva o olhar do pesquisador a 
buscar a apreensão da realidade em construção e a analisá-la de maneira inter-
subjetiva, levando em consideração o que captura da cultura do outro, do grupo 
observado, de uma maneira interacional simbólica. (WOODS, 1987)

Ou seja, a análise deve acontecer, ora privilegiando o ponto de vista dos atores, ora 
privilegiando o ponto de vista do investigador, assim pendularmente até encontrar o 
ponto convergente dos sucessivos questionamentos apresentados.

Ainda segundo Woods (1987), o trabalho de observação etnográfica é um método 
de trabalho, um método científico, que consiste em lançar um olhar etnográfico que se 
inscreve na temporalidade, que na perspectiva do interacionismo simbólico significa:

Pôr-se em relação ao outro e àquela outra visão de mundo e, mais, pôr o olhar so-
bre a realidade como um fenômeno em permanente construção e que está sob 
o efeito das diversas descrições do mundo produzidas pelos diferentes atores da 
situação. Apreende-se, então, no sentido da revelação de atores que se encon-
tram a produzir, eles próprios, internamente, o sentido de sua socialização, e a 
negociar, com o exterior, a interpretação dessa elaboração interna.

Para tanto, o pesquisador – elemento externo à realidade estudada – deve buscar a 
compreensão mútua e a dimensão de permissão a uma convivência, sendo que jamais 
deve significar essa convivência como promiscuidade ética ou com parcialidade.

Antropologia Visual – foram produzidos documentos/fotos da aldeia e da sala de 
aula visitada. As fotos foram feitas com consentimento verbal e para destacar, com se-
gurança, aspectos marcantes da situação encontrada, bem como para dar suporte à 
reflexão apoiada nas evidências que as imagens apresentam, seguindo o que prescreve 
Guran (2000).
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Jacira Bulhões1

1 CONTEXTO GEOGRÁFICO   

Na Amazônia Legal, há moradores de terras indígenas localizadas no Centro-Oeste, 
em Mato Grosso, segundo dados do Censo do IBGE2 de 2010, que mostram que esse 
estado brasileiro tem aproximadamente 42 mil indígenas de 45 etnias.

Disponível em: https://www.rdnews.com.br/rdnews-exclusivo/embates-indigenas/12-do-territorio-de-mt-tem-reserva-indigena-populacao-chega-a-

-42-mil/51335.
3

1   Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); tem Licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (UERJ); especialista em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Analista em Antropologia do MPU/Perita.

2   INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Indígenas. Disponível em: https://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3.html. Acesso 
em: 18 jun. 2020.

3      CABRAL, Victor. 12% do território de MT têm reserva indígena; população chega a 42 mil. RDNEWS – Portal de notícias de MT, 16 abr. 2020. Disponível 
em: https://www.rdnews.com.br/rdnews-exclusivo/embates-indigenas/12-do-territorio-de-mt-tem-reserva-indigena-populacao-chega-a-42-mil/51335.
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Disponível em: https://www.icv.org.br/.

2 INTRODUÇÃO

Parecer Técnico que cumpre determinação do Centro Nacional de Perícia, visando 
subsidiar os Autos nº 1.00.000.006766/2020-02, da 6ª Câmara de Coordenação e Revi-
são/DF, para que esta servidora Jacira Monteiro de Assis Bulhões, analista do MPU/pe-
rita em Antropologia, viesse produzir parecer técnico, sob visão antropológica, quanto 
ao atual contexto vivencial indígena no avanço da pandemia Covid-19.

A escolha desta servidora para tal análise é devido a conhecimento vivenciado por 
22 anos em assuntos antropológicos referentes a minorias, relacionados a perícias ou 
no suporte de procedimentos substantivos a tratar de vários temas, entre outros, para 
mitigar impactos por grandes obras, regularização fundiária em disputas judiciais, 
avaliações dos espaços físicos e de ofertas de serviços na área da saúde, saneamento 
e educação, garimpo e invasão em terras indígenas, por participação em audiências 
públicas sobre saúde e educação, em atendimento especial às populações étnicas do 
MT e, há cinco anos, também com minorias do RJ, MG e ES.
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3 JUSTIFICATIVA

Diante das “especificidades imunológicas e epidemiológicas [que] tornam os povos 
indígenas particularmente suscetíveis ao novo coronavírus, sobretudo tendo em vista 
que doenças respiratórias são uma das principais causas de óbitos entre esses povos”, 
segundo MPF em Recomendação MPF/SPF nº 17/2020, que indica e solicita aos órgãos 
a necessidade de elaboração de um plano de contingência emergencial que garanta 
medidas de proteção e também o pleno funcionamento de serviços que atendam às 
populações tradicionais.

Este parecer traz como contribuição o esmiuçar de sentidos diversos de práticas de 
cada local. A situação etnográfica enuncia a diversidade e dá foco à importância em 
reconhecer as especificidades das cosmologias e representações de cada grupo étnico, 
em especial os indígenas, neste momento potencial de contaminação epidêmica Co-
vid-19. Visa, ainda, esclarecer como tais representações, tradições culturais e códigos 
de relacionamento potencializam entraves para a conscientização da população indí-
gena e, sobretudo como, uma vez conhecida a causa, contribuir para encontrar uma 
solução cultural sem incorrer em desrespeito à dignidade dos povos indígenas.

4 DESENVOLVIMENTO SOB A VISÃO ANTROPOLÓGICA

Abriu-se, assim, um leque de horizontes teóricos, vários conceitos que abordam as 
percepções indígenas com relação aos tratos de saúde, epidemia, contaminações, vida 
e morte, formação do corpo, rituais funerários e de sepultamentos. Todos caracterís-
ticos e peculiares em cada um dos vários grupos e subgrupos linguísticos existentes 
no Brasil tornando, assim, necessário delimitar o argumento aqui trabalhado para não 
abordar generalidades, por apontar o particular, em tempo de necessidade decisiva 
coerente e rápida.

Assim, na escolha de fatos culturalmente característicos de grupos étnicos, para 
exemplificar, as opções recaíram em dois grupos de MT com diferentes traços de suas 
culturas com consequências de impacto de disseminação da Covid-19. Dar foco ao gru-
po Enawenê Nawê, família linguística Aruak, no que se refere a ritual em suas práticas 
pesqueiras, e ao grupo Boe (Bororo), da família linguística Jê, no que se refere a suas 
práticas em funerais.
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4.1 Os Enawenê Nawê

Os Enawenê Nawê, hoje cerca de 1.000 indivíduos moradores na região de Brasnor-
te, Juína e Sapezal/MT, transitam também em cidades como Vilhena e Cacoal, em RO 
(ver o anexo).

Esse grupo, em sua prática pesqueira, denominada ritual Yaõkwa,4 tem, em seu ato 
de realização, um processo ritualístico que dura cerca de dois meses. Inicia-se com um 
ir e vir da aldeia para a cidade para suprir e abastecer quase uma centena de barcos 
com combustível e apetrechos gerais.

Em seguida, começam as construções de acampamentos (irainiti), a construção das 
barragens e das armadilhas para peixes nos rios e, em seguida, há contínua pescaria, 
até que satisfaçam suas necessidades em quantidades variadas. Note-se que atual-
mente há menor disponibilidade de peixes, devido a obras de PCHs na bacia do rio 
Juruena, o que faz com que se repita o ir e vir de todo o processo ritual.

O ritual é um intenso ir e vir para a aldeia, sendo seu ápice simbólico quando re-
tornam da pescaria com a obrigação de alimentar com fartura os insaciáveis espíritos 
subterrâneos e maus (Iakayriti) e satisfazê-los com peixes moqueados e com o sal pro-
duzido pelos homens e distribuídos em cuias pelas mulheres que ficaram na aldeia. 
Em sua crença, é a forma de prevenirem doenças e garantirem fartura em colheitas 
futuras. É um ritual garantidor da preservação da saúde de todos.

Assim, há um esforço coletivo de harmonia de relações entre os homens, os espí-
ritos e o cosmo para garantir segurança e sobrevivência. O pátio interno da aldeia (we-
teko) é área de referência para cuidar da satisfação do espírito e da saúde dos homens, 
local de contato físico constante, onde se veem circulando mulheres, idosos e crianças. 
É uma característica das relações dos Enawenê Nawê o consumo de bebidas fermenta-
das de forma compartilhada em cuias de uso comum.

Ainda hoje os Enawenê Nawê não se alimentam plenamente de caça, porém já se 
permitem alimentar com frango congelado. Consomem como principais itens de sua 
dieta: peixe, base fornecedora de proteínas, mandioca, beiju e bebidas fermentadas, 
mas por conta da construção de empreendimentos de PCHs em rios utilizados por eles, 

4     YAKWA: o banquete dos espíritos. Direção: Virgínia Valadão. Produção: CTI-SP; Opan. Vídeo Cor, NTSC,  75 min.,  1995. Disponível em: https://vimeo.
com/16941667.  



339

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

ETNIAS DO MATO GROSSO: RITUAIS DE VIDA E CURA, EMERGÊNCIA DE ENFRENTAMENTOS DA COVID-19

houve escassez alimentar que não conheciam e eles foram obrigados a aceitar a intro-
dução de peixes e frangos congelados em sua dieta proteica.

Percebe-se um dilema: como convencer os Enawenê Nawê que novo comporta-
mento visando à saúde, exigido pela medicina hegemônica, venha a ser uma prática 
melhor do que o Yaõkwa, um ritual milenar, com esse mesmo propósito e com uma 
extensão de benefícios mais amplos? Saúde, segurança alimentar e sobrevivência física 
e simbólica!

Em 2020, a pescaria Yaõkwa começou em 12 de abril. A preocupação recai sobre 
o fato do ir à cidade e voltar dela e, ainda, da aglomeração em aldeia, já que o ritual 
Yaõkwa é evento de efervescência social por muitos dias, coincidente com intensidade 
da pandemia e necessidade de recolhimento social. Outro ritual importante não de-
talhado aqui se trata da prática funerária do enterramento no chão da casa comunal.5

4.2 Os Boe (Bororos)

Em situação de pandemia, traço social importante é a prática de longo ritual fúne-
bre por parte desta etnia Boe (Bororo) do grupo linguístico Jê, moradores em toda a 
região sul do MT. Os Boe vivem nas terras: Tadarimana, localizada em Rondonópolis; 
Jarudore, localizada em Poxoréu; Teresa Cristina e Merure, em General Carneiro; Pieba-
ga, em Santo Antônio de Leverger; e Perigara, em Barão de Melgaço.

Os seus grupos clânicos, uns mais que outros, conservam fortes traços culturais de 
solidariedade em seus rituais fúnebres, tratando-se de prática funerária específica de 
sepultamento, segundo Sylvia Caiuby Novaes:6 

[...] com a constatação da perda da vida, os cabelos do morto são cortados de 
modo tradicional e sua cabeça é ornamentada com o cocar “parico” próprio do 
clã a que pertence, o rosto do morto é coberto com uma peneira de palha, pois 
sua alma não poderá ser vista por mulheres e crianças, seus pertences serão ri-
tualmente queimados.

5   Conforme: SOUZA, Edison Rodrigues de. Sociocosmologia de espaço Enawene Nawe. Orientadora: Maria Rosário Gonçalves de Carvalho. 2011. 116 f. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.  p. 108-109.

6   NOVAES, Sylvia Caiuby. Funerais entre os Bororo. Imagem da Refiguração do mundo. Revista de Antropologia, v. 49, n. I. São Paulo, p. 291, jan./jun. 2006. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-77012006000100009.
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Enterram o corpo do morto que foi enrolado em uma esteira, em cova rasa pre-
parada pelas mulheres, coberto apenas com palhas de buruti, no centro do pátio 
da aldeia. Isto feito, todos os dias, membros dos homens da metade oposta a 
sua o regam com uma solução de mistura de ervas, o manipulam de tempos em 
tempos para acelerar o descarnar do cadáver e acelerar o processo de decompo-
sição, pois o cheiro de podre indica a presença do espírito “bope”, este dono de 
todas as transformações da vida e dos animais, que se nutre da carne do morto 
até que apareçam os ossos e, então, o enfeitam com penas e todos os paramen-
tos que pertenciam ao finado.

Esse é o momento em que acontece grande convivência ritualística, muita proxi-
midade, choros, conforto, escarificações,7 cantorias e reverências a seres que povoam 
o universo simbólico dos Boe e que estão diretamente relacionados aos rituais funerá-
rios. Rituais que perduram um ciclo simbólico de cerca de três luas cheias e que acom-
panham o doente na agonia e após a morte. Nesse período acontecem, entre todos 
os homens da aldeia e convidados de outras, as pescarias e caçadas coletivas, em um 
processo de troca com os “bope” que levaram aquele parente e desestruturaram os elos 
clânicos com grandes transformações e rupturas. 

Ainda em processo de agradecimento e reverências ao falecido e à vida, há vários 
momentos de enterramento secundário8 e primário em que todos participam muito 
próximos no pátio da aldeia, na casa dos homens e nas pescarias.

 Esse ato funerário que necessariamente reconstrói a nova configuração Boe (Bo-
roro) causa preocupação em momento de pandemia, devido às atividades coletivas 
desse ritual de reverência à vida e à morte, quando os Boe se aglomeram durante os 
atos simbólicos na aldeia.

Como convencer os Boe (Bororo) da necessidade de abandonar o ritual tradicional 
funerário que faz reverência à vida, por meio da homenagem a seus mortos, por conta 
de uma prática da medicina hegemônica que não os levará, vivos e mortos, ao caminho 
certo de uma nova vida? Conforme a análise de Novaes:9

7   Produzem em si cortes no corpo para gerar dor que os ajude a superar a dor que estão sentindo, “por um desvio simbólico que os permite ter controle sobre 
uma situação que lhes escapa”, segundo Le Breton.

8   Relatos etnográficos sobre as formas de deposição composta dos cadáveres entre os povos indígenas do Brasil – e da América do Sul – estão presentes em 
Hensel, R. e Hensef, Reinhold (1869), Kroeber (1927), Boggiani (1930), Métraux (1947), Ramos (1951), Baldus (1954), Lowie (1963), Carneiro da Cunha (1978), 
Lévi-Strauss (1993) e Gaspar (1994-1995), por exemplo.

9   NOVAES, op. cit., p. 285.
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Os funerais têm implicações culturais, políticas, econômicas e adaptativas para 
a sociedade bororo […] Entre os Bororo, a morte dá início a uma série de trans-
formações que envolvem o morto, seu corpo, a alma, a escolha e investidura do 
representante do morto, assim como transformações nas relações sociais entre 
os vivos. Todas essas transformações, que são objeto de segredo público, são 
elaboradas ao longo dos rituais que fazem parte do ciclo funerário. De todos os 
eventos que marcam o ciclo da vida entre os Bororo, a morte é, certamente, a 
mais celebrada. Não há vida sem morte nessa sociedade. É nos funerais que são 
evocadas as almas de antepassados e de heróis culturais.

Observe-se, no entanto, que este relato não é produto de estudo de caso presente, 
dentro de seu contexto da vida real, mas toma por base informações sistematizadas de 
outros autores e obtidas nos registros de perícias e trabalhos passados.

A análise foi realizada no período de 13 a 30 de abril de 2020 para colher indícios, 
evidências, subsídios e informações, e baseia-se em revisão de estudos, coleção de do-
cumentos expedidos por procuradores e autoridades sanitárias, de modo a instruir o 
Auto nº 1.00.000.006766/2020-02 e a ampliar a compreensão do trato, em tempos de 
Covid-19, da diversidade de grupos étnicos existentes em MT, considerando, em espe-
cial, peculiaridades culturais que podem colocá-los em situação de maior risco.

5 OS QUESITOS

 A antropologia é, em síntese, a ciência que observa os fenômenos humanos de 
modo comparado e interpretativo, para visualizar as diferenças culturais. Assim, bus-
ca-se resgatar neste parecer técnico: a multiplicidade de análises já realizadas e cap-
tadas em várias outras perícias; trabalhos de campo, feitos com os Boe (Bororo) e os 
Enawenê Nawê, exemplos dos vários grupos étnicos de MT que dispõem de sistemas 
diferenciados, ou seja, sistemas simbólicos de comportamentos institucionais, consti-
tuindo diversidade única que deve ser respeitada e ter compreendidas as teias de seus 
significados. Em síntese, neste parecer responder-se-á ao que foi demandado na Guia 
Sppea/PGR –752/2020–Urgente,

Trata-se de elaboração de peça técnica por cada um dos peritos em antropologia 
do MPF, tendo em vista a experiência profissional e histórica com grupos étnicos 
específicos que podem ser afetados pela expansão da pandemia causada pela 
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doença Covid-19. A abrangência de cada estudo deve ser delimitada pelo perito. 
Segue a relação de quesitos a serem respondidos.

Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou de 
comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em conside-
ração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19?

Sim. A resposta já se encontra no preâmbulo com relação à especificidade cultu-
ral. Quanto à questão epidemiológica, é comum a todos a prevalência dos quadros de 
infecção respiratória aguda. Além disso, alguns, diante da proximidade das cidades e 
da introdução de novos hábitos alimentares e do sedentarismo, apresentam também 
doenças como hipertensão, obesidade e diabetes.

Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência para 
mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades tradicio-
nais?

Segundo informações textuais, houve a produção de um plano de contingencia-
mento do DSEI Xavante e cobrança da execução deste pelo procurador de MT. Fato a 
ser averiguado no sistema de informação em saúde. A Siasi em Mato Grosso informou 
que destinou recursos para os DSEIs. Consta que em MT existem leitos em UTI para 
adultos no SUS e não pertencentes ao SUS. De um total de 581 leitos, 198 são do SUS e 
383 são não SUS. De 300 leitos do SUS, 130 são UTIs. Foram adquiridos em 5 de abril kits 
para teste rápido. Informações mais precisas encontram-se no Boletim Epidemiológico 
da Sesai, disponível em: saudeindigena.net.br/coronavírus/mapaEp.php.

Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes indí-
genas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração e execu-
ção dessas ações?

Sim. Como se vê nos vídeos divulgados, há mobilização.

Quais ações e medidas os povos indígenas ou comunidades tradicionais estão 
tomando para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19?

Estão bloqueando a entrada nas aldeias, permitindo apenas serviço de saúde, pro-
jeto agrícola e abastecimento de alimentação (a exemplo dos Pareci, na aldeia Baca-
val), seguindo o prescrito no Decreto nº 410, de 17 de março de 2020 (Funai), conforme 
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foto enviada pelo motorista do polo-base. Muitos estão reclusos nas aldeias. Outros, 
praticando rituais de cura para fortalecer o espírito, como é o caso dos Xavante que 
praticaram a festa Wai’a.10 Trata-se de respostas dos grupos ante a pandemia acionada 
com base em seus sistemas de crença e práticas médicas tradicionais. Segundo recen-
tes informações de um Xavante, morador da Aldeia Guadalupe, realizaram a referida 
festa no dia 21 de abril de 2020.

Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vista a 
ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte dos 
grupos afetados. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

Sem informação a respeito. Segundo informação de um Xavante morador da Aldeia 
Guadalupe, ainda não receberam cestas básicas até o dia 21 de abril de 2020. Este ale-
gou que há muito preconceito na cidade e que houve mobilização do MPF em Mato 
Grosso para que houvesse abastecimento alimentar.

Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na 
área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanência nas 
Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado a efetivação 
dessa medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, como estas têm 
sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

Fato a ser verificado no sistema de informação em saúde. A Siasi em Mato Grosso 
informou que destinou recursos para os DSEIs por decisão judiciária, para compra de 
insumos laboratoriais para diagnóstico do coronavírus: testes PCR e Sorologia, Kits de 
oxigênio; equipamento de proteção individual (EPI) para todos da equipe. Providenciar 
a vacinação influenza e medicamentos.

Em contato com um morador de Bacaval T.I. Paresi, este informou ser motorista do 
posto de saúde e que lá receberam máscaras, álcool e repassaram aos guariteiros dos 
pedágios de duas estradas: Nova Fronteira e BR-235, que atravessam suas terras com 
grande fluxo de caminhoneiros.

10   Ritual Wai’a de cura e de troca de conhecimento, considerado sobrenatural, começa à tarde, atravessa a noite e termina no dia seguinte. Acontece no 
pátio central da aldeia logo após a reunião dos velhos, jovens e crianças.
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Em especial, a permanência nas Casai de apenas os casos absolutamente neces-
sários, tem-se verificado a efetivação desta medida?

A ser averiguado. As Casai em sua maioria não têm infraestrutura suficiente para 
atender a esse quadro de urgência e periculosidade. Recentemente, segundo informa-
ção de colaborador da Opan, foram rescindidos os contratos de alguns trabalhadores 
da saúde do DSEI/Cuiabá: 4 assistentes sociais.

Fato confirmado pelo presidente do Conselho Local de Saúde Indígena, Manoki-
-Myky, e pelo presidente do Condisi DSEI-Cuiabá, que enviou ofício ao procurador Pael 
em Cuiabá. Assim, houve desestruturação de atendimento das Casai de Cuiabá, Tanga-
rá, Rondonópolis e Brasnorte, como é o caso da coordenadora assistente social Cleacir 
de Alencar Sá, profissional com larga experiência com povos indígenas.

Caso estejam sendo implementadas tais medidas, como elas têm sido recebidas 
pelos povos indígenas?

Sem informações até o término deste parecer. A ser averiguado. Contudo, tais medi-
das precisam direcionar informações capazes de abordar a origem da doença visando 
à obtenção de respostas satisfatórias dos grupos étnicos para que estes adotem com-
portamentos adequados ante a pandemia. Faz-se necessário ajudá-los a compreender 
a lógica do enfrentamento ao vírus, causador de doença infecciosa e que exige mudan-
ças comportamentais, mudanças de hábitos individuais e coletivos. Sugiro a continui-
dade de produção dos vídeos para que entendam a importância de não sair da aldeia.

6 CONTEXTO

Trata-se essencialmente, neste trabalho, de povos indígenas que estão localizados 
na Amazônia Legal, moradores de terras indígenas localizadas no Centro-Oeste, no es-
tado de Mato Grosso. Os dados do Censo do IBGE11 de 2010, demonstram que Mato 
Grosso tem aproximadamente 42 mil indígenas de 45 etnias. No entanto, sabe-se da 
existência de outras populações excluídas que também necessitam de cuidados neste 
momento de disseminação da Covid-19.

11   INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Indígenas. Disponível em: https://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3.html. 
Acesso em: 18 jun. 2020.
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Em anexo, contemplo quadros de territórios onde vivem esses outros grupos que 
constam do trabalho elaborado por Regina Silva e Michéle Sato – Territórios e identi-
dades: Mapeamento dos Grupos Sociais do Estado do Mato Grosso Brasil,12 que, com muita 
riqueza, trouxeram à luz a diversidade populacional de MT, o mapeamento dos territó-
rios dos grupos sociais considerados invisíveis, vulneráveis e minoritários.

Os territórios indígenas também retratados no trabalho elaborado por Silva e Sato 
estão aqui listados para que se tenha a dimensão da distribuição espacial dessa popu-
lação em MT:

Quadro 2. Os povos indígenas nos territórios mato-grossenses: Terra indígena 
Povo(s) Localização 01 T.I. Parque Indígena Aripuanã Cinta Larga Juína e Estado 
de Rondônia 02 T.I. Parque Indígena do Xingu Aueti, Yudjá, Kalapalo, Kamaiura, 
Kaiabi, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Kisêdjê, Trumai, Ikpeng, Waujá, Yawalapiti, 
Nahukuá Região amazônica, norte de MT. Municípios de São José do Xingu, São 
Félix do Araguaia, Paranatinga, Canarana, Querência, Nova Ubiratã, Feliz Natal, 
Gaúcha do Norte e Marcelândia 03 T.I. Apiaka/Kaiabi Apiaká, Kaiabi, Munduruku 
Juara 04 T.I. Arara do Rio Branco Arara Noroeste do Mato Grosso, Aripuanã 
e Colniza 05 T.I. Areões Xavante Água Boa 06 T.I. Areões I Xavante Água Boa, 
Cocalinho 07 T.I. Areões II Xavante Água Boa, Juína 08 T.I. Aripuanã Cinta Larga 
Aripuanã, 09 T.I. Baía dos Guató Região do Pantanal, Barão de Melgaço 10 T.I. 
Bakairi Paranatinga, margens do Rio Teles Pires e Planalto da Serra 11 T.I. Batelão 
Kaiabi Tabaporã, Nova Canaã do Norte e Juara 12 T.I. Batovi Waurá Gaúcha do 
Norte 13 T.I. Cacique Fontoura Karajá Região do Araguaia, Luciara, São Félix do 
Araguaia 14 T.I. Capitão Marcos/ Uirapuru Paresí Campos de Júlio, Nova Conquis-
ta do Oeste 15 T.I. Capoto Jarina Kaiapó São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, 
Peixoto de Azevedo, Região amazônica, norte de MT 16 T.I. Chão Preto Xavante 
Campinápolis 17 T.I. Enawenê-nawê Sapezal, Comodoro, Juína 18 T.I. Erikbatsa 
Rikbaktsa Brasnorte 19 T.I. Escondido Rikbaktsa Cotriguaçu 20 T.I. Estação Paresí 
Diamantino, Nova Marilândia e Nortelândia 21 T.I. Estivadinho Paresí Tangará da 
Serra 22 T.I. Figueiras Paresí Tangará da Serra, Pontes Lacerda  23 T.I. Irantxe Ma-
noki Brasnorte 24 T.I. Japuíra Rikbaktsa Juara 25 T.I. Jarudore Bororo Poxoréo 26 
T.I. Juininha Paresí Conquista D’Oeste 27 T.I. Kaiaby Kaiabi Apiacás e Estado do 
Pará 28 T.I. Karajá de Aruanã II Karajá Cocalinho 29 T.I. Lagoa dos Brincos Nambi-
kwara, Nambikwara Negarotê Comodoro 30 T.I. Manoki Iranxe Manoki Brasnorte 

12   SILVA, Regina; SATO, Michéle. Territórios e identidades: Mapeamento dos Grupos Sociais do Estado do Mato Grosso – Brasil. 2010. Disponível em: scielo.
br/pdf/asoc/v13n2/v13n2a04.pdf. Acesso em: 18 abr. 2020, às 22h.
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31 T.I. Marãiwatsede Xavante São Félix do Araguaia, Alto da Boa Vista, Bom Jesus 
do Araguaia 32 T.I. Marechal Rondon Xavante Paranatinga 33 T.I. Menkragnoti 
Kayapó, Kayapó Mekragnoti, Isolados Matupá, Peixoto de Azevedo e Estado do 
Pará 34 T.I. Menku Myky Brasnorte 35 T.I. Merure Bororo Barra do Garças e Ge-
neral Carneiro 36 T.I. Nambikwara, Nambikwara Halotesu, Nambikwara Kithau-
lu, Nambikwara Sawentesu, Nambikwara Wakalitesu Comodoro 37 T.I. Panará 
Guarantã do Norte, Matupá e Estado do Pará 38 T.I. Parabubure Xavante Nova 
Xavantina, Campinápolis e Água Boa 39 T.I. Paresí Tangará da Serra 40 T.I. Paresí 
do Rio Formoso Paresí Tangará da Serra 41 T.I. Pequizal Nambikwara, Nambikwa-
ra Erihitaunsu, Nambikwara Alantesu Nova Lacerda42 T.I. Perigara Bororo Barão 
de Melgaço 43 T.I. Pimentel Barbosa Xavante Canarana e Ribeirão Cascalheira 
44 T.I. Pirineus de Souza Mamaindê, Manduka, Sabané Comodoro 45 T.I. Ponte 
de Pedras Paresí Nova Maringá, Campo Novo do Paresís, São José do Rio Claro 
46 T.I. Roosevelt Apurinã, Cinta-Larga Rondolândia e Estado de Rondônia 47 T.I. 
Sangradouro/ Volta Grande Xavante e Bororo General Carneiro, Poxoréo e Novo 
São Joaquim 48 T.I. Santana Bakairi Nobres e Nova Mutum 49 T.I. São Domingos 
Karajá Luciara 50 T.I. São Marcos Xavante Barra do Garças 51 T.I. Sararé Nambi-
kwara, Nambikwara Katitawlu, Nambikwara Qualitsu, Nambikwara Kalunhwa-
su, Nambikwara Uaihlatisu, Nambikwara Sayulikisu Nova Lacerda, Conquista 
D’Oeste e Vila Bela da SS. Trindade 52 T.I. Serra Morena Cinta Larga Juína 53 T.I. 
Sete de Setembro Surui (Paitér) Rondolândia e Estado de Rondônia 54 T.I. Ta-
darimana Bororo Rondonópolis 55 T.I. Taihantesu Nambikwara, Nambikwara 
Wasusu Nova Lacerda 56 T.I. Tapirapé Karajá Tapirapé, Karajá Santa Terezinha e 
Luciara 57 T.I. Tereza Cristina Bororo Santo Antônio de Leverger 58 T.I. Tirecatinga 
Nambikwara Halotesu, Nambikwara Sawentesu, Nambikwara Wakalitesu Sape-
zal 59 T.I. Ubawawe Xavante Santo Antônio do Leste 60 T.I. Umutina Paresí, Umu-
tina, Nambikwara, Kaiabi, Terena e Irantxe Manoki Barra do Bugres 61 T.I. Urubu 
Branco Tapirapé Santa Terezinha, Confresa e Porto Alegre do Norte 62 T.I. Utiariti 
Paresí Campo Novo dos Parecis e Sapezal 63 T.I. Vale do Guaporé Nambikwara 
Alantesu, Nambikwara Mamaindê, Nambikwara Wasusu, Nambikwara Erihi-
taunsu, Nambikwara Hahaintesu, Nambikwara Negarotê, Nambikwara Waiki-
su, Nambikwara Alakatesu, Nambikwara Hoskokosu, Nambikwara Comodoro e 
Nova Lacerda 64 T.I. Wawi Kisêdjê Querência, São Felix do Araguaia 65 T.I. Zoró 
Rondolândia, Região do Rio Aripuanã 66 T.I. Kawahiva do Rio Pardo Isolados do 
Rio Pardo Colniza 67 T.I.. Pequizal do Naruv’tu Kalapalo Canarana e Gaúcha do 
Norte 68 T.I. Portal do Encantado Chiquitano Embora indígenas, os conflitos 
socioambientais os dividem, alguns assumem a identidade indígena e outros 
não. Estão localizados próximos à fronteira com a Bolívia e nos municípios de 
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Porto Espiridião, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e região de 
Cáceres 69 T.I. Terena Gleba Iriri Terena Matupá 70 T.I. Chiquitano* Chiquitano 
Cáceres 71 T.I. Ikpeng* Ikpeng Paranatinga, Nova Ubiratã, Feliz Natal, Gaúcha do 
Norte 72 T.I. Kapotnhinore* Kayapó, Kayapó Mekragnoti, Kayapó Metuktire Vila 
Rica, São Félix do Xingu 73 T.I. Lago Grande* Chiquitano Porto Espiridião, Vila 
Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda 74 T.I. Lago Grande (Karajá)* Kara-
já Santa Terezinha 75 T.I. Picina* Nambikwara Pontes e Lacerda 76 T.I. Piripkura* 
Tupi Kawahibi, Isolados Colniza, Rondolândia 77 T.I. Pontal dos Apiakás* Apiaká, 
Isolados Apiacás 78 T.I. Rio Arraias* Kaiabi, Yudjá Marcelândia13

Oportuno apresentar a visão da RDNEWS – Portal de notícias de MT, mídia local 
formadora de opinião, sobre a população indígena e sua ocupação espacial:

12% do território de MT têm reserva indígena; população chega a 42 mil14 

Terceiro maior Estado em extensão territorial do país, com 903 mil km², Mato 
Grosso registra 42.538 índios, divididos em 42 etnias. Os dados são do último 
censo disponível do IBGE, de 2010. Ainda aponta 5.821 indígenas vivendo em 
áreas urbanas. Dos 141 municípios, 55 contam com terras indígenas, segundo a 
Funai. Em uma década, de 2000, quando se reunia uma população de 29.196, 
até 2010, houve aumento de 45,6% da população indígena no Estado.

De acordo com a Famato, 12% do Estado são de reserva indígena e esse percen-
tual pode chegar a 18% se outras 21 áreas forem regularizadas. Na região Cen-
tro-Oeste, quando o assunto é população indígena, Mato Grosso só fica atrás do 
vizinho Mato Grosso do Sul, que conta com aproximadamente 72 mil índios.

Dos 141 municípios do Estado, em 55 há reservas indígenas, conforme mapa aci-
ma; MT é 2º do Centro-Oeste em população indígena, atrás apenas do vizinho 
MS.

13   Fonte de dados: Grupo Pesquisador em Educação Ambiental (GPEA/UFMT), Grupo de Trabalho de Mobilização Social (GTMS), Centro Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável e Populações Tradicionais (CNPT/ICMBio), Secretaria de Planejamento (Seplan-MT), Instituto Socioambiental (ISA) e  
Fundação Nacional do Índio (Funai).

14   CABRAL, Victor. 12% do território de MT têm reserva indígena; população chega a 42 mil. RDNEWS – Portal de notícias de MT, 16 abr. 2020. Disponível 
em: https://www.rdnews.com.br/rdnews-exclusivo/embates-indigenas/12-do-territorio-de-mt-tem-reserva-indigena-populacao-chega-a-42-mil. 
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A presença indígena nas áreas urbanas só começou a ser inclusa no censo de 
1991. Em terras mato-grossenses há apenas uma etnia isolada15. Trata-se da 
Tupi Kawahiv, recém-descoberta. No território brasileiro ainda se contabilizam 
47 referências de grupos indígenas isolados que estão em processo ou em vias 
de levantamentos de dados preliminares, sendo 7 delas em Mato Grosso. Atual-
mente são 50 reservas indígenas regularizadas, 7 delimitadas, 7 declaradas e 7 
em estudo, totalizando 71.

São consideradas terras em estudo aquelas que estão em processo de pesquisa 
antropológicas, históricas, fundiárias, cartográficas e ambientais. As delimitadas 
são quando os estudos são publicados pela Funai no Diário Oficial e encaminha-
dos ao Ministério da Justiça. Declaradas são quando o ministro da Justiça auto-
riza a demarcação.

Sobre o nível de instrução, os dados são do censo de 2005. Na época, 9,9% dos 
professores que atuavam nas escolas indígenas não tinham concluídos o ensino 
fundamental; 12,1% contavam com o ensino fundamental completo; 64,8% com 
o médio e 13,2% com superior.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), nos dados so-
bre pós-graduação do mesmo ano, do total de ingressantes, apenas 15% estão 
entre negros, pardos e indígenas. A Universidade Federal de Mato Grosso iniciou 
em 2006, com parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Funai, o 
processo de inclusão de estudantes naturais de aldeias indígenas. Em 2007 foi 
criado o Programa de Inclusão Indígena (Proind), que tem como objetivo aten-
der estudantes indígenas em cursos que são considerados elitizados, como, por 
exemplo, os de Medicina e Direito.   

7 DA SAÚDE

A população indígena se deparou, em vários momentos de contato interétnico, 
com um processo de decréscimo da população, causado por doenças decorrentes, 
como: varíola, sarampo, gripe, entre outras. Sofreram com constante desestruturação 

15   Esse dado está impreciso, há pelo menos sete grupos relatados: os Piripikura já foram reconhecidos, entre eles somam-se os grupos isolados Apiaka e 
Cinta Larga.
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socioeconômica e, hoje, vislumbra-se a possibilidade de retorno desse quadro com a 
pandemia do coronavírus.

A possibilidade de revivenciar o comprometimento da provisão de alimentos, água 
e atendimento médico para os doentes é mais um sofrimento para os indígenas. A ini-
ciativa deste parecer é contribuir para que o MPF encontre caminhos para atenuar o 
sofrimento e construa ações eficazes de assistência.

Lembrando que houve em 2010 a transferência das competências da Funasa, até 
então o órgão responsável pela saúde indígena, para a Sesai, cuja responsabilidade era:

Secretaria Especial de Saúde Indígena – Sesai – é a área do Ministério da Saúde 
criada para coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Aten-
ção à Saúde Indígena (SasiSUS) no âmbito do Sistema Único de Saúde – em todo 
o Território Nacional. A Sesai tem como missão principal o exercício da gestão 
da saúde indígena, no sentido de proteger, promover e recuperar a saúde dos 
povos indígenas, bem como orientar o desenvolvimento das ações de atenção 
integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o 
perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial 
Indígena – DSEI, em consonância com as políticas e programas do Sistema Úni-
co de Saúde – SUS.

Hoje, segundo o sítio da Secretaria, são estas suas atribuições:

A  Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai)  é responsável por  coorde-
nar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo 
o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no 
Sistema Único de Saúde (SUS). A missão da secretaria é implementar um novo 
modelo de gestão e de atenção no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, articulado com o SUS (SasiSUS), descentralizado, com autonomia ad-
ministrativa, orçamentária, financeira e responsabilidade sanitária dos 34 Dis-
tritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Entre as atribuições da Sesai desta-
cam-se: desenvolver ações de atenção integral à saúde indígena e educação em 
saúde, em consonância com as políticas e os programas do SUS e observando 
as práticas de saúde tradicionais indígenas; e realizar ações de saneamento e 
edificações de saúde indígena.
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A Sesai, em MT, mantém seis Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), com 
equipes de saúde variadas que atendem às etnias, em Unidades Básicas de Saúde Indí-
gena (UBS), polos-base, alguns, instalados em aldeias a e outras nas Casai.

Um diagnóstico qualitativo sobre o atendimento pleno à saúde para TODAS as et-
nias de MT, das condições da estrutura física, humana e material no âmbito dos DSEIs 
e polos-base, faz-se necessário e deve iniciar com análise preliminar, ainda que super-
ficial, confrontando o status proclamado pela Sesai em suas atribuições, responsabili-
dades e competências, mas, neste momento, só foi possível coletar dados nos sites da 
área de saúde, bem como informações e pesquisas realizadas pela equipe da Opan.

Segundo informações, a Sesai apresentou um plano de contingenciamento. A ve-
rificar. A Siasi em Mato Grosso informou que destinou recursos para os DSEIs por de-
cisão judiciária. Faz-se necessário verificar no sistema de informação em saúde se foi 
feita a compra de insumos laboratoriais para diagnósticos do coronavírus: testes PCR e 
sorologia; kits de oxigênio; e equipamento de proteção individual (EPI) para todos da 
equipe, bem como providenciar a vacinação “influenza” e medicamentos.

8 DA ESTRUTURA: OS DSEIS DE MATO GROSSO

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), com equipes de saúde variadas que 
atende às etnias em todo Brasil.

DSEI-CUIABÁ:16 cobre o atendimento de 10 etnias com cerca de 8.500 indígenas 
e é composto por 31 Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI); são 10 polos-base, 
sendo quatro administrativos e estão em: Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e 
Brasnorte.

As etnias para quem são oferecidos os serviços de saúde são: Kurã (Bakairi), Boe 
(Bororo), Haliti (Paresi), Balatiponé (Umutina), Chiquitano, Nambikwara, Guató, 
Enawenê Nawê, Myky, Manoky. Seis polos-base são assistenciais e funcionam nas al-
deias: do povo Chiquitano; na Aldeia Bacaval, três Lagoas e Rio Verde do povo Paresi; 

16   Dados colhidos em: saude.gov.br/noticias/sesai/4466-dsei-cuiaba. Faltando atualização.
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na Aldeia Merure dos Boe (Bororo) e Pakuera dos Kurã (Bakairi). Há um posto de saúde 
na Aldeia Cravari dos Manoky.

DSEI – CBA: cobre 18 municípios de MT e são eles: Barão de Melgaço, Barra dos 
Bugres, Nobres, Poxoréu, Rondonópolis, Santo Antônio do Leverger, Porto Espiridião, 
Brasnorte, Comodoro, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, Diamantino 
Nova Lacerda, Conquista do Oeste, General Carneiro, Paranatinga e Planalto da Serra.

Consta que a Prefeitura de Rondonópolis adotou ações de proteção,17 com equipe 
na T. I. Tadarimana – terras dos Boe (Bororo) – para atender sete aldeias, entre elas 
Jurigue, Pobore e Praião. Além desse atendimento ofertado pela Prefeitura, existe uma 
Casai em Rondonópolis que oferta o atendimento da atenção básica e possui profissio-
nal de enfermagem. Quando não são atendidos por essas equipes, são encaminhados 
para a Casai18 de Cuiabá. Os Boe, em T.I. Teresa Cristina, também são atendidos da 
mesma forma.

Rondonópolis19 consta como município polo da microrregião Sul de MT, é referên-
cia regional de média e alta complexidade, recebe também o fluxo de Xavante e Bakai-
ri. É preciso saber se esse município ainda possui equipes itinerantes, pois constava 
que estas não supriam as necessidades e que faltava resolução.

Sob o DSEI de Cuiabá constam os municípios a seguir, considerados referência:

Município e referência tipo 1 – atendimento primário: Diamantino, Paranatinga, 
Brásnorte, Campo Novo dos Parecis, São José do Povo, Tangará da Serra, Nobres, 
Barão de Melgaço, Poxoréu, Santo Antônio de Leverger, Rondonópolis.

Município e referência tipo 2 – atendimento de média complexidade Rondonó-
polis e Cuiabá.

Município e referência tipo 3 – atendimento de alta complexidade Cuiabá- sede 
de Distrito.

17   Necessário averiguar continuidade.

18   É necessário averiguar, pois, há cerca de seis anos, a Casai que funcionava no Bairro Shangrilá era muito pequena, com poucos leitos, sem roupa de cama. 
A Casai antiga precisava de reformas; o mobiliário estava pouco preservado e seus muitos quartos e banheiros, com infiltrações.

19   Disponível em: www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/representantes-do-dsei.
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Os Boe (Bororo) de Perigara são atendidos diretamente pela Casai de Cuiabá. Os 
Boe (Bororo) de Merure são atendidos na Casai de Aragarças (Goiás), que é subordina-
da ao DSEI Xavante. O povo Xavante não tem boas relações com os Boe (Bororo), o que 
gera constrangimentos.

Na sua maioria, os Boe (Bororo) são encaminhados para a Casai, e em seguida para 
a rede de saúde municipal – Posto de Saúde Cohab, Centro de Saúde Jardim Guanaba-
ra, Emergência para o Hospital Pronto-Socorro Municipal e Unidade de Atendimento 
de Urgência e Emergência do Hospital Regional Irmã Elza Giovanella. 

Possuem como redes de comunicação: rádio e telefone. Fazem uso de agendamen-
to pela Central de Regulação (CER) para a rede municipal de Cuiabá, que é referência 
para procedimento de maior complexidade.

Endereço: Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá (DSEI CUIABÁ) – Sesai/MS. 
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 282, Bairro Goiabeiras, CEP 78.032-040 – Cuiabá/MT. Te-
lefones: (65) 3622-0291 | 3623-1747. E-mail: dseicgb.sesai@saude.gov.br. Casai – Jardim 
Shangrilá – (65) 36672998. A confirmar.

DSEI-ARAGARÇAS: Sede em Goiás, mas atende os Boe (Bororo) e os Xavante. Se-
gundo Eliane Karajá, que foi conselheira distrital, não havia plano de contingencia-
mento e não há UTI.

DSEI-KAIAPÓ/MT: Sede em Colíder. Este DSEI atende nove povos: Apiaka, Juruna, 
Kaiabi, Kayapó, Munduruku, Panará, Tapayuna, Terena e Trumai em trinta e quatro al-
deias, com apoio de ação dos procuradores de MT, por meio de aporte de recurso oriun-
do do resgate da operação Ararath, apresenta resultado positivo.

Município de MT referência tipo 1 – Atenção Básica Juara, São José do Xingu e 
Peixoto de Azevedo.

Município de referência tipo 2 – atendimento de média complexidade. Colíder 
e Juara.

Município do Pará referência tipo 1– Atenção Básica Jacareacanga, Novo Progres-
so, Altamira e São Félix do Xingu.
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Endereço: Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó (DSEI Kaiapó – Sesai/MS. Rua 
Aparecido Darci Gavioli Penca, nº 626, Setor Sul, Bairro Boa Esperança – Colíder/MT. 
E-mail: dseikmt.sesai@saude.gov.br. São três Casai, três polos e seis postos.

DSEI-XAVANTE: Atendimento aos cerca de 20.000 Xavante e, eventualmente, aos 
Boe (Bororo) na sede em Barra do Garças. Produziu-se plano de contingenciamento 
com a participação do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi).

Observa-se a existência de rivalidades internas aos clãs Xavante, bem como riva-
lidades interétnicas entre os Xavante e os Boe (Bororo). Entre clãs Xavante, há o fac-
cionalismo que pode levar à manipulação dos recursos de atendimento à saúde pelos 
líderes, transformando-se numa estratégia importante no contexto das relações com a 
sociedade nacional envolvente.

Município de MT referência tipo 1 – Atenção Primária Paranatinga, Canarana, 
Água Boa, Campinápolis, Novo São Joaquim, Primavera do Leste, Poxoréo, Ge-
neral Carneiro.

Município de referência tipo 2 – atendimento de média complexidade Barra do 
Garça e Cuiabá. Município e referência tipo 3 – atendimento de alta complexida-
de Barra do Garça e Cuiabá.

Obs.: Os Xavante de Maraiwãtsédé são atendidos em polo-base na aldeia. Em 
2013, esse polo precisava de melhorias. Deve ser avaliado como está atualmente.

Faz-se necessário averiguar a continuidade do Convênio com a Associação Paulista 
para o Desenvolvimento de Medicina/SP (ASPDM) que constituiu, via concurso, uma 
equipe completa. Luciene Cândida Gomes é a coordenadora distrital de Saúde Indíge-
na no Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante – Sesai/MS – Endereço: Rua Pires de 
Campos nº 681, Centro CEP: 78600-000 – Barra do Garças/MT. Telefone: (66) 3401-7812/ 
1279. E-mail: dseixav.sesai@saude.gov.br.

DSEI-PARQUE DO XINGU: Sede em Canarana. Atende todos os povos do Parque 
do Xingu. São 15 etnias diferentes: Wauja, Trumái, Yawalapití, Mehináku, Aweti, Yudjá, 
Kisêdjê, Ikpeng, Matipú, Kuikuro, Nahukuá, Tapayuna, Kaiabi, Kamayrurá, Kalapalo.
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Município de referência tipo 1 – Atenção Básica Canarana, São Félix do Araguaia, 
S. José do Xingu, Peixoto Azevedo, Marcelândia, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, 
Paranatinga, Querência.

Município de referência tipo 2 – atendimento de média complexidade Canarana 
e Água Boa.

Município de referência tipo 3 – atendimento de alta complexidade Cuiabá.

Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu (DSEI XINGU) – Sesai/MS Endereço: Av. 
Goiás, nº 97, Jardim Tropical CEP: 78.640-000 – Canarana/MT. Telefones: (66) 3478-
3524 e (66) 3478-3184. E-mail: dayane.pereira@saude.gov.br.

Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia (DSEI ARAGUAIA) – Sesai/MS Ende-
reço: Av. Araguaia, nº 148, Bairro: Centro CEP: 78670-000 – São Felix do Araguaia/MT. 
Telefone: (66) 3522-1039. E-mail: dseiara.sesai@saude.gov.br.

DSEI-ARAGUAIA: Sede em São Félix do Araguaia. Este DSEI recebeu apoio de ação 
dos procuradores de MT, segundo informação, para atendimento a oito etnias: Javaé, 
Tapuio, Karajá, Tapirapé, Krenak. Maxacali, Kanela/Apanyekra. São quatro polos-base. 
Em MT: São Félix do Araguaia, Confresa, Santa Terezinha e em Goiana GO e uma Casai 
em Goiana, GO.

Município de MT referência tipo 1 – Atenção Básica

Município de referência tipo 2 – atendimento de média complexidade

Município e referência tipo 3 – atendimento de alta complexidade Cuiabá

Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia (DSEI ARAGUAIA) – Sesai/MS. Ende-
reço: Av. Araguaia, nº 148, Bairro: Centro CEP: 78670-000 – São Felix do Araguaia/MT. 
Telefone: (66) 3522-1039. E-mail: dseiara.sesai@saude.gov.br.

DSEI-VILHENA/MT: Atendimento a sete etnias: os Rikbáktsa, Cinta Larga, Arara do 
Rio Branco, Paiter, Zoró, Gavião e Suruí.
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Município de MT referência tipo 1 – Atenção Básica Aripuanã, Juína, Cotriguaçu, 
Juara, Comodoro, Pontes Lacerda.

Município de referência tipo 2 – atendimento de média complexidade Cuiabá.

Município e referência tipo 3 – atendimento de alta complexidade Cuiabá.

Em RO

Município de referência tipo 2 – atendimento de média complexidade Vilhena/
RO.

Município e referência tipo 3 – atendimento de alta complexidade Vilhena/RO.

Município de RO referência tipo 1 – Atenção Básica Cacoal, Espigão do Oeste, Alto 
Alegre dos Parecis, Curumbiara, Chupinguaia.

Segundo informação, essa DSEI conta com um Polo de Saúde em Juína e outro em 
Aripuanã e uma Casai em cada uma delas. Conta, ainda, com uma casa de apoio em 
Comodoro que, em uma inspeção realizada por esta servidora, quando ainda em MT, 
apresentava-se com banheiros sujos, chão sem varrer e baratas no local de guarda de 
remédios. Diante disso, deve ser observada a limpeza e conservação. E-mail: dseivilhe-
na@santacasasabara.org.br.

9 FUNAI

Espera-se da Funai, em momento de pandemia, perante a Secretaria Especial de 
Desenvolvimento, que se mantenha responsável por fornecimento de alimentos e ma-
terial de higiene e limpeza. Principalmente para mulheres sem marido que vivem da 
venda de artesanato. A Funai deve apresentar plano de contingenciamento para gru-
pos indígenas isolados, garantindo espaço para quarentena além da Casai.
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10 MPF EM AÇÃO

Arte: Francisco Stuchi, João Rosa e Luciano Silva.

Procuradores da República fazem vídeo pedindo para que indígenas de MT 
permaneçam nas aldeias 20

Com a frase “Fique em Casa” falada em 14 línguas indígenas, além do português, 
procuradores da República fizeram um vídeo pedindo para que a população in-
dígena de Mato Grosso permaneça nas aldeias durante a pandemia da covid-19. 
Devido aos casos confirmados de coronavírus nos municípios próximos às al-
deias, 20 terras indígenas já estão em estado de alerta.

O vídeo tem início com o procurador da República e titular do Ofício de Popu-
lações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal 
(MPF), Ricardo Pael, falando sobre a importância de se fazer o isolamento social, 
não apenas para não ser infectado pelo vírus, mas para também não transmitir, 
caso seja portador da doença. Pael ressalta que o MPF continua trabalhando na 
defesa dos direitos dos cidadãos, principalmente em relação ao direito à saúde. 
“Mas para que este trabalho dê certo, precisamos da ajuda de cada um. Precisa-

20   PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO. Assessoria de Comunicação Ministério Público Federal. Procuradores da República fazem vídeo 
pedindo para que indígenas de MT permaneçam nas aldeias. Disponível em: www.mpf.mp.br/mtprmt-ascom@mpf.mp.br. Acesso em: 14 abr. 2020, às 
17h40.  
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mos que vocês sigam todas as orientações de prevenção e higiene e, principal-
mente, fique em casa. [...] Ficar em casa protege vocês e os demais”, ressaltou.

De acordo com Pael, a ideia de falar a frase nas línguas maternas nasceu do res-
peito que o MPF nutre pelas peculiaridades culturais dos povos indígenas. “O 
próprio Texto Constitucional assegura o respeito à cultura desses povos. Muito 
embora não tenhamos conseguido falar em todas as línguas indígenas de Mato 
Grosso, nossa preocupação é geral e faremos o que for necessário para que a 
mensagem chegue a todos”, completou.

Mato Grosso tem registrados, atualmente, 134 casos de coronavírus em 17 mu-
nicípios, sendo que alguns deles ou estão bem próximos de aldeias ou possuem 
terras indígenas em seus limites municipais. Com isso, um levantamento feito 
por um grupo de pesquisadores de Mato Grosso, e cedido ao Ministério Público 
Federal, aponta de 20 terras indígenas já estão em estado de alerta para a co-
vid-19 (veja mapa). E como muitos indígenas vão até as cidades para fazer com-
pras entre outras atividades, os procuradores decidiram fazer o apelo para que 
permaneçam o maior tempo possível nas aldeias.

Na região norte do estado, próximo a Aripuanã, as TIs que estão em alerta são 
Piripikura (índios isolados), Sete de Setembro (Suruí), Zoró (Zoró), Roosevelt 
(Cinta Larga), Arara do Rio Branco (Arara) e Parque do Aripuanã (Cinta Larga). Na 
região do Araguaia, próximo a União do Sul e Canarana, estão o Parque Indígena 
do Xingu e a TI Pimentel Barbosa (Xavante). Somente no Parque do Xingu vivem 
indígenas de 15 etnias diferentes: Wauja, Trumái, Yawalapití, Mehináku, Aweti, 
Yudjá, Kisêdjê, Ikpeng, Matipú, Kuikuro, Nahukuá, Tapayuna, Kaiabi, Kamayru-
rá, Kalapalo.

Já na região sudoeste, as TIs Utiariti, Paresi, Estivadinho, Figueiras e Rio Formoso 
(todas da etnia Paresi), Sararé (Nambikwára) e Portal do Encantado (Chiquita-
nos) estão próximas os municípios de Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra 
e Pontes e Lacerda, que já registram casos de covid-19.

Na região central do estado apenas uma Terra Indígena está sob alerta, que é 
a Santana, dos Bakairi, que fica no município de Nobres e nas proximidades do 
município de Nova Mutum, que já possui caso de contaminação do coronavírus.
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No sul de Mato Grosso, as TIs em estado de alerta são Sangradouro/Volta Gran-
de (Xavante e Bororo), próxima ao município de Primavera do Leste, e Jarudore, 
Tereza Cristina e Tadarimana. Estas três estão nas proximidades da cidade de 
Rondonópolis, que atualmente é a segunda em número de casos de covid-19 no 
estado, 22 confirmações.

Apesar da preocupação por parte do MPF, ainda não houve registro de casos de 
coronavírus em indígenas no estado. “A ideia é justamente não registrarmos, ou 
se houver, que seja em menor número possível”, enfatizou o procurador Ricardo 
Pael.

Conforme o senso do IBGE de 2010, Mato Grosso tem aproximadamente 42 mil 
indígenas de 45 etnias: Apiaká, Apurinã, Arara do Rio Branco, Aweti, Bakairi, Bo-
roro, Chiquitano, Cinta larga, Enawenê-nawê, Guató, Ikpeng, Iny, Karajá, Iranxe, 
Manoki, Kalapalo, Kamaiurá, Kawaiwete, Kisêdjê, Krenak, Kuikuro, Matipu, Me-
bêngôkre, Kayapó, Mehinako, Menky, Manoki, Nahukuá, Nambikwara, Naruvo-
tu, Panará, Paresí, Rikbaktsa, Surui, Paiter, Tapayuna, Tapirapé, Terena, Trumai, 
Umutina, Wauja, Xavante, Yawalapiti, Yudja e Zoró. Estes estão distribuídos em 
87 terras indígenas em situação de estudo, delimitadas, regularizadas e/ou de-
claradas, conforme informações da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Destinação aos indígenas –  Com as últimas destinações de recursos para os 
Dseis Araguaia e Cuiabá, o valor destinado para a aquisição de materiais médi-
co-hospitalares, kits de testagem rápida, medicamentos, materiais educativos e 
alimentação das comunidades indígenas já chega a R$ 1.085.826,64.

Sobre o vídeo –  Participaram da gravação do vídeo, além do procurador 
Ricardo Pael, as procuradoras e os procuradores da República Valéria Etgeton 
de Siqueira (Bakairi), Gustavo Nogami (Bororo), Ludmila Bortoleto (Enawenê-
Nawê), Júlio César de Almeida (Guató), Vinicius Alexandre Fortes de Barros 
(Irantxe), Marianne Cury (Kalapalo), Erich Masson (Munduruku), Bernardo 
Meyer (Nambikwara), Pedro Melo Pouchain Ribeiro (Paresi), Gabriel Pimenta 
Alves (Tapayuna), Leandro Musa de Almeida (Tapirapé), Rodrigo Pires (Terena), 
Guilherme Tavares (Waujá) e Everton Araújo (Xavante).
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11 CONCLUSÃO

É perceptível que muito já foi realizado pelos procuradores de MT. Revela-se na pe-
rícia a necessidade de considerar o não esgotamento de outras possíveis soluções dian-
te do elevado número de grupos étnicos que vivem em Mato Grosso e de suas diversi-
dades culturais. De maneira que, traz-se a lume a relevância de um bom diagnóstico, 
uma vez que a saúde no Brasil atravessa a pandemia Covid-19, fato que pode trazer um 
elevado quadro de mortalidade para os povos indígenas, uma vez que essa população 
foi considerada como grupo de risco pelo secretário Nacional da Sesai, Robson Santos 
da Silva.

A pesquisa se propôs a realizar o máximo da avaliação das estratégias loco de arti-
culação entre os níveis de cuidados à saúde, métodos de prevenção, práticas curativas 
e medicamentos tradicionais, além das condições sociais e culturais por meio de um 
estudo sobre as múltiplas etnias envolvidas nos vários DSEIs de Mato Grosso, com o 
objetivo de ajudá-los a compreender a lógica do enfrentamento da Covid-19, doença 
altamente infectuosa e que exige mudanças de comportamento.

É importante considerar que a cultura dos povos indígenas possui outros códigos 
e, assim, construir um diagnóstico com apontamento relativo ao direito à assistência 
à saúde para etnias atendidas pela Sesai, em Mato Grosso. Em tempo, faz-se neces-
sário clarear a diversidade de comportamentos, hábitos, sistema de crenças e rituais, 
exemplificando-a neste parecer por meio da análise de duas sociedades indígenas: 
BOE (Bororo) com seu ritual fúnebre e os Enawene Nawê, que vivem hoje o início de 
seu principal ritual de pesca – Yaõkwa – garantidor de sua saúde e segurança alimentar, 
se produtivo, em pleno contexto de pandemia, e por esse motivo poderá impactar sua 
saúde, se negligenciado.

Diante da pandemia Covid-19, é essencial retratar sem estigmas dois exemplos de 
comportamento visando diminuir a discriminação e a vulnerabilidade dos referidos 
indígenas. Assim, sem incorrer em falta ética e sem ferir a dignidade dos povos, con-
tribuir para encontrar solução cultural aceitável é essencial, bem como informar quais 
as reais necessidades de mudanças comportamentais e de adoção de ações mínimas 
de higienização e de afastamento social como precaução para a não disseminação da 
pandemia.

Tendo sempre em mente a importância do texto constitucional e da Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho, que enfatizam o direito indígena à consulta 
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informada em decisões que afetam suas vidas, é preciso encontrar soluções que os pos-
sibilitem atravessar este momento, minimizando problemas como: constante demora 
de agendamento e de atendimento de média complexidade; baixa resolutividade nos 
serviços ofertados; e a discriminação étnica por parte das referências municipais, caso 
a Covid-19 se alastre entre populações indígenas que venham a necessitar desses ser-
viços.

Buscou-se aqui trazer luz ao plano possível e mais próximo do ideal, ao conjunto de 
intenções explícitas que poderá gerar uma ação consciente de preservação e cuidados, 
como a estratégia de isolamento, entre a população indígena. Diante de todos os gru-
pos citados, emerge a gravidade da situação de possível inconsciência da necessidade 
de mudança comportamental, por um lado, e a desassistência, por outro.

Tendo em vista a diversidade de cultura, cada grupo com seu ethos e suas especifici-
dades de entendimento de saúde e de vida e morte, pode ficar difícil manter as pesso-
as nas aldeias ou a manutenção do distanciamento social mesmo na aldeia. Como foi 
dito, os Enawenê Nawê atravessam a vivência do ritual Yãkwa que iniciou com os ho-
mens acampados para a pescaria e seu ápice será no retorno de todos, que se reunirão 
no pátio da aldeia, momento de comensalidade na constante troca de sal e alimento 
entre homens e espíritos. Os Boe (Bororo) poderão atravessar o processo de perda de 
seus pares e parentes, e deverão entender a necessidade de abdicar de seu ritual fúne-
bre.

Ainda em 20 de abril, esta perita recebeu informação de realização de ritual de 
cura, festa espiritual do povo Xavante em que um grupo de homens reunidos, em bus-
ca de cura e limpeza corporal, escarificaram o corpo para limpeza do sangue. O ritual 
foi realizado em Aldeia Guadalupe.

Considerando sua função de fiscal da ordem jurídica, o MPF deve observar os traços 
culturais e simbólicos quando instado a se manifestar, entre outras demandas, para 
apurar e buscar mitigar, principalmente, as supostas deficiências dos serviços presta-
dos classificados, como: atendimentos básicos, os de média e alta complexidade no 
setor da saúde, bem como investigar se estão respeitando todos os processos culturais 
étnicos em suas particularidades e adaptar a elas as soluções necessárias para atraves-
sar o momento presente de pandemia.

Mostra-se a necessidade de avaliar eventuais contradições em todos os planos, sis-
temas de orçamento, protocolos de contingenciamento etc.
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Sugere-se:

- Averiguar como ocorre o acesso ao CadÚnico, pois ao término deste parecer não 
há informação a respeito.

- Averiguar no Sistema de Informação em Saúde se a Siasi em Mato Grosso destinou 
recursos para os DSEIs.

- Averiguar no Sistema de Informação em Saúde se a Sesai de Mato Grosso apresen-
tou um plano de contingenciamento.

- Averiguar se nas Casai há somente a permanência de casos necessários, diminuin-
do, assim, o fluxo nesta, e se houve aceitação da medida pelos povos indígenas assis-
tidos.

- Averiguar a Casai/CBA que funcionava no Bairro Shangrilá, pois, há cerca de seis 
anos, era muito pequena, com poucos leitos, sem roupa de cama. A Casai antiga preci-
sava de reforma; o mobiliário estava nada preservado e seus muitos quartos e banhei-
ros com infiltrações.

- Averiguar a Casai de Rondonópolis, pois, na sua maioria, os Boe (Bororo) são en-
caminhados para lá, e depois para a rede de saúde municipal – Posto de Saúde Cohab; 
Centro de Saúde Jardim Guanabara; Emergência para o Hospital Pronto-Socorro Mu-
nicipal; e Unidade de Atendimento de Urgência e Emergência Hospital Regional Irmã 
Elza Giovanella. Saber se continua a referência.

- Averiguar a casa de apoio em Comodoro que, em uma inspeção realizada por esta 
servidora quando ainda em MT, apresentava-se com banheiros sujos, chão sem varrer 
e baratas no local de guarda de remédios. Deve ser observada a limpeza e conservação.

- Averiguar a continuidade do Convênio com a Associação Paulista para o Desenvol-
vimento de Medicina/SP (ASPDM), que constituiu via concurso uma equipe completa 
que atendia ao DSEI Xavante.

- Averiguar Polo-Base de Maraiwãtsédé, que em 2013 precisava de melhorias.

- Ainda avaliar se estão próximas do ideal as Estruturas, Competências e Funções 
dos recursos de saúde ofertados aos indígenas de MT:
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 ʞ Secretaria Estadual de Saúde Indígena (Sesai);

 ʞ Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI);

 ʞ Casa de Saúde Indígena (Casai) – executa a triagem e o acompanhamento. É 
subordinada ao DSEI;

 ʞ Antiga Casai que atendia em Cuiabá e foi desativada para obras;

 ʞ Polo-base – equivale a um posto ambulatorial;

 ʞ Conselho Distrital – formado por representantes indígenas e do sistema de 
atendimento de saúde;

 ʞ Recursos Humanos e de Atendimento no Polo-Base (equipe multidisciplinar mí-
nima): agente indígena de saúde; agente indígena sanitário técnico em enfer-
magem; enfermeiro; médico; odontólogo; auxiliar de saúde bucal; motorista; 

 ʞ Hospitais de Referência Macrocomplexidade – Hospital Alta e Média Complexi-
dade – Hospital Microcomplexidade.

- Averiguar se Funai e a Secretaria Especial de Desenvolvimento cumprem com a 
responsabilidade de fornecimento de alimentos e material de higiene e limpeza. Prin-
cipalmente para mulheres sem marido que vivem de renda de venda de artesanato.

- Certificar-se se a Funai apresentou plano de contingenciamento para grupos indí-
genas isolados garantindo espaço para quarentena além da Casai.

Propõe-se, ainda, pautando-se na Recomendação nº 4/2020 e em outras, bem 
como nos vários pareceres que circulam no sistema Único:

1. adequação de diálogos interculturais para o contexto indígena com informa-
ções e orientações sobre higiene pessoal, cuidados com o lixo etc.  

2. proposta de mudanças de hábitos individuais e coletivos;

3. criação de vídeos para que os indígenas entendam que é importante não sair 
da aldeia;
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4. avaliação da continuidade de acompanhamento aos doentes, familiares – hu-
manização da assistência;

5. extensão de cuidados e urgências em tempos da epidemia Covid-19, o que de-
verá adequar e produzir sentido para os indígenas por meio de construção de 
alternativas e escolhas que respeitem suas crenças minimizando os riscos de 
disseminação do coronavírus.

Por fim, confirmar com especialistas de saúde da Sesai/MT se os DSEIs e polos-base 
possuem estrutura para atender a TODOS os indígenas, incluindo os desaldeados. Se 
não, isso implica, supostamente, um atendimento seletivo e discriminatório sob crité-
rios subjetivos daqueles que prestam o atendimento.
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ANEXO

DIVERSIDADE ÉTNICA

Boe (Bororo)

Segundo Sylvia Caiuby Novaes, em seu artigo: Funerais entre os Bororo – Imagem da 
Refiguração do Mundo:

O objetivo do trabalho é analisar os funerais bororo como momentos de des-
figuração e refiguração do mundo (Taussig, 1999). Entre os Bororo, a morte dá 
início a uma série de transformações que envolvem o morto, seu corpo, a alma, 
a escolha e investidura do representante do morto, assim como transformações 
nas relações sociais entre os vivos. Todas essas transformações, que são objeto 
de segredo público, são elaboradas ao longo dos rituais que fazem parte do ciclo 
funerário. O texto é acompanhado por uma seleção de fotos captadas por mim 
ao longo de trinta anos de pesquisa entre esses índios, de modo a ilustrar os 
funerais bororo como momentos de recriação do mundo, com base nas perspec-
tivas teóricas elaboradas por Taussig (1999) e Overing (1989, 1990).

De todos os eventos que marcam o ciclo da vida entre os Bororo, a morte é, certa-
mente, a mais celebrada. Não há vida sem morte nessa sociedade. É nos funerais 
que são evocadas as almas de antepassados e de heróis culturais. Durante os 
ritos funerários, que podem se estender por três meses, entre a morte de uma 
pessoa e o enterro definitivo de seus ossos, os jovens são familiarizados com os 
valores que regem essa sociedade dual, são lembrados das regras de recipro-
cidade e iniciados efetivamente na vida adulta. O funeral é, nesse sentido, um 
momento muito propício para a produção e difusão do conhecimento – que se 
dá, como veremos, em moldes muito específicos. Os cantos, por exemplo, en-
toados em todos os rituais são elementos fundamentais da transmissão do co-
nhecimento acumulado. São cantos que relembram a todos das façanhas dos 
heróis culturais, fundadores das regras da vida social, das disputas entre esses 
personagens míticos e do modo como foram resolvidas; os cantos rememoram 
os pontos geográficos mais importantes do território da sociedade bororo, os re-
cursos aí existentes em termos de fauna e flora, as técnicas de caçada e pescaria.

[…] Inúmeras são as transformações após uma ruptura tão brusca quanto a mor-
te. É preciso restaurar o equilíbrio por ela ameaçado e, para esse enorme esforço, 
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os grandes chefes convocam a sociedade bororo como um todo. A morte reúne 
a sociedade dos vivos à sociedade dos mortos. Parentes homens e mulheres de 
todas as várias aldeias se reúnem para as celebrações, e nesses momentos rituais 
todos os mortos dessa sociedade são relembrados por seus parentes vivos. Para 
os Bororo, tal como para os Kaxinawa, analisados por Els Lagrou (neste volume), 
os rituais, como veremos, não excluem o riso e o humor e são inúmeros os ritos e 
as celebrações em que impera o grotesco. Como diz Lagrou, se o poder provoca o 
riso, também o riso tem seu próprio poder. E é exatamente nesses momentos de 
bruscas transformações que o riso pode se fazer presente.21

Vídeos: 

FUNERAL Bororo (Fragmentos), MT, 1953, Fundo SPI. Filme de Heinz Forthmann e Darcy Ribeiro.  Museu do Índio. Rio de 
Janeiro. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-Kdca9fgXMQ. 11 out. 2017. 

RITUAIS e Festas Bororo, 1917. Filmoteca da Comissão Rondon. Fotografia: Major Thomaz Reis. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=Ein6eKqMBtE. 10 ago. 2006.

BOE ERO KURIREU – A Grande Tradição Bororo – primeiro filme de Paulinho Ecerae Kadojeba. Produção: Aivone de 
Carvalho e Sérgio Sato. Narração: Paulinho Ecerae Kadojeba. Centro de Comunicação Digital e Pesquisa Partilhada 
(CEDIPP) – Diversitas – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8dogOs0Ihs0. 22 dez. 2012.

Enawenê Nawê

Perícia realizada por esta analista pericial em 2013 e que deverá ser adequada à re-
alidade. Para fundamentar o entendimento de quem são os Enawenê Nawê, torna-se 
imprescindível lançar luz no processo histórico da luta para reconhecimento e con-
quista da visibilidade étnica e territorial. Para isso, o relatório apresenta o resultado do 
trabalho de campo realizado no período de 11 a 14 de outubro de 2013, na Aldeia Ha-
lataikwa, Terra Indígena Enawenê Nawê, no município de Juína, há 805 km de Cuiabá 
tendo como destinatários à época: Talita de Oliveira – então procuradora da República 
em MT – e Deborah Duprat – vice-procuradora-geral da República e coordenadora da 
6ª CCR.

Sua referência: acompanhar e assessorar procuradores da PR/MT, PRM-Juína, juízes 
de Juína em T.I. Enawenê Nawê, nas datas de 11 a 14 de outubro de 2013. Participação 
destinada a colher subsídios para o aprimoramento dos procedimentos internos que 
cuidavam dos temas tratados à época: educação, saúde – ICP 120.000.00832/2011- 

21   NOVAES, Sylvia Caiuby. Funerais entre os Bororo. Imagem da Refiguração do mundo. Revista de Antropologia, v. 49, n. I. São Paulo, jan./jun., 2006. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-77012006000100009. Acesso em: 18 abr. 2020. 
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49; estrada – ICP 120.000.001108/2009-18; e inclusão das terras do Rio Preto – ICP 
–120.000.001095/2011-00.

A perícia detalhou o ethos do povo Enawenê Nawê no Capítulo II:

II.1 – Povo Enawenê Nawê;

II.2 – População e Terra Indígena; e

II.3 – Estrutura Social.

Detalhou o Histórico e o Contexto no Capítulo III:

III.1 – Circunstâncias Históricas: Contexto;

III.2 – Operação Amazônia Nativa (Opan); 

III.3 – Fundação Nacional do Índio (Funai);

III.4 – Secretaria Especial de Saúde e Atendimento ao Indígena (Sesai); e

III.5 – Estação Ecológica do Iquê (Esec).

Considerações finais e a Conclusão no Capítulo IV.

(Fotos e Anexo não constarão deste Parecer).

Capítulo I

METODOLOGIA

I.1 – Fundamento Teórico e Metodológico

A metodologia usada – pesquisa em dados sistematizados e pesquisa participativa, 
ou seja, com um primeiro contato com os representantes Enawenê Nawê para ouvi-los 
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e, por meio do relato oral e da observação do comportamento, colher dados do contex-
to sob a lógica e o olhar Enawenê Nawê.

I.1.a – Fonte Primária

Entrevista e reunião com os caciques e representantes Enawenê Nawê, realizadas 
no pátio da aldeia, visando colher informações sobre a realidade sociocultural do povo.

I.1.b – Fonte Secundária

Análise de fontes secundárias sobre o povo Enawenê Nawê.

Análise de fontes secundárias e primárias sobre a Opan e a Administração da Funai 
– Relação entre o povo Enawenê Nawê e a Opan, a atual Coordenação Regional da Fu-
nai e Coordenação Técnica Local, as administrações da Eseq, bem como a percepção do 
que mudou na nova estruturação do Posto de Saúde na Aldeia Halataikwa, bem como 
a equipe de saúde.

Ainda como parte da metodologia – a antropologia visual – produção de foto/do-
cumento.

Capítulo II

Povo Enawenê Nawê

Demonstram os estudos que o povo Enawenê Nawê pertence ao tronco linguístico 
Aruak, habitantes do sul da Amazônia, numa região de transição entre o cerrado e a 
floresta, mais precisamente ao noroeste de Mato Grosso, e vive em uma região entre 
as margens do rio Aripuanã e do rio Juruena, ao noroeste de MT, até a linha telegráfica 
aberta por Rondon. Hoje, com mais precisão, sabe-se que sua aldeia foi construída às 
margens do rio Iquê, afluente do rio Juruena, na T.I. Enawenê Nawe, localizada entre os 
municípios Sapezal, Juína e Brasnorte.

Hoje, como em 2013, habitam uma única aldeia denominada Halataikwa. Em 2013 
era constituída de 16 casas comunais, hoje são 32 – hakolo – onde vivem de dez a quinze 
famílias. As casas estão dispostas em círculo e radial, com um grande pátio interno – 
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Wetekokwa – onde se localiza a casa dos homens – Yãkwa, ou a casa das flautas – haitï, 
casa cerimonial onde os homens guardam as flautas sagradas, que são associadas aos 
nove clãs e aos espíritos denominados Yakayriti.

Suas casas são muito grandes, com arquitetura específica e construções de palha 
de buriti trançadas. Cerca de dez a quinze famílias ligadas por laços de parentesco vi-
vem em seu interior; há um corredor interno e nele existem vários girais que sustentam 
produtos alimentícios, como: beiju e bebidas fermentadas, dispostos à frente de cada 
cômodo (são divisórias de palha que fazem a vez de quartos, nos quais o grupo familiar 
– marido mulher e filhos – habita).

A população total em 2013 era constituída por, aproximadamente, seiscentas pes-
soas. Hoje cerca de 1.000 pessoas falam a língua Salumã, da família Aruak. As famílias 
são bem numerosas, em 2010, havia 130 crianças de zero a cinco anos, segundo dados 
da Funasa.

As primeiras referências aos Enawenê Nawê foram feitas pelo padre Aires Cabral, 
em 1817. Em 1917, Roquete Pinto cita a etnia no livro Rondônia, mas o primeiro contato 
com a sociedade envolvente só ocorreu em 28 de julho de 1974, há quarenta e seis anos, 
pelo padre Tomaz Lisboa e pelo missionário jesuíta Vicente Cañas, que foi assassinado 
tempos depois.

Os Enawenê Nawê não se alimentam de caça. Os principais itens de sua dieta são: 
peixe, base fornecedora de proteínas; mandioca; beiju; e bebidas fermentadas. Hoje, 
com a construção de empreendimentos de PCHs em rios utilizados por eles, há escas-
sez alimentar que não conheciam e, diante disso, foram obrigados a aceitar a introdu-
ção de peixe e frango congelado em sua dieta proteica.

Em suas ações sociais, lutam para preservação de seu território e contra a destruição 
de sua cultura, buscam preservar seus rituais e o exercício de seu modo de vida.

Segundo a pesquisadora Ana Paula Lima Rodgers (Museu Nacional), existe um elo 
vital e motor entre os Enawenê: seu território e seus rios, mantidos por uma relação 
ritualística. Assim, a vida Enawenê depende de uma vigília ritual ininterrupta, a qual 
refaz os caminhos da vida Enawenê.

Segundo informações da Opan e de pesquisadores, como Márcio Silva (USP) e Gil-
ton Mendes dos Santos (UFAM), os rituais são parte da crença entre os Enawenê Nawê 
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que moram no nível intermediário do universo, entre o mundo dos espíritos celestes 
e dos subterrâneos. Os Yakairiti são os espíritos subterrâneos e os Enore nawe, celestes. 
Estes são bondosos e fisicamente invejáveis, considerados seus ancestrais, os avós dos 
Enawenê Nawê.

De acordo com a pesquisadora Ana Paula Lima Rodgers, os espíritos são parte cons-
titutiva da própria corporalidade Enawenê, que contempla um forte aspecto psicosso-
cial das pessoas, sua parentela e seus clãs.

Conforme dados do Instituto Socioambiental:22

O povo Enawene-Nawe subdivide-se em nove clãs, ou Yãkwa. Os clãs são grupos 
exogâmicos e patrilineares: Aweresese, Kairole, Kawekwalise, Kawinalili, Mairoete, 
Anihali, Lolahaese, Maolokoli, e Kaholase. Segundo Silva existe uma hierarquia en-
tre os aoli (chefes) e os kahene e que está representada espacialmente na dispo-
sição das flautas guardadas no interior da Casa das Flautas. Os clãs são formados 
não só por pessoas, mas também por legiões de espíritos subterrâneos e celestes 
todos associados a um conjunto de flautas. Esses grupos de espíritos são forma-
dos por descendentes de populações míticas que viviam espalhadas por todo o 
vale do rio Juruena e regiões próximas. O povo atual tem sua origem nos restos 
das populações míticas que, e podiam casar entre si, sobreviveram de uma série 
de catástrofes.

Segundo as informações de dados sistematizados, os Enawenê Nawê seguem um 
calendário ritualístico que obedece ao ritmo das estações, de períodos de chuva (ou-
tubro a março) e de seca (abril a setembro). Assim, o ano nativo é dividido em quatro 
períodos rituais – Yaõkwa, Derohe, Saloma e Kateoko – articulados e que regulam as rela-
ções sociais e econômicas com o meio ambiente.

Os homens da etnia praticam os rituais, como o Yaõkwa e o Lerohi. O Yãkwa – ritual 
da pescaria com barragens é o mais importante por durar por dois meses e ser reco-
nhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Iphan e pela Unesco. Esse 
ritual foi filmado em vários momentos, e a primeira filmagem foi denominada pela 
pesquisadora Valadão de O Banquete dos Espíritos. Quando os Enawenê Nawê adoecem 
ou têm qualquer outro tipo de problema, eles atribuem o fato aos espíritos subterre-
nos Yakairiti, que por algum motivo estão insatisfeitos. 

22   INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL – ISA. Povos indígenas no Brasil: Enawene-Nawe. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/
Povo:Enawen%C3%AA-naw%C3%AA. Acesso em: 18 abr. 2020. 
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O ritual feminino Kateokô é belíssimo e está relacionado com os espíritos celestes 
– os enore nawe, é bianual e tem como destaque a coleta do mel de abelha sem ferrão 
– maha wesera, que é considerada como dádiva dos espíritos enore-nawe – “senhores 
do mel”. As mulheres são as protagonistas nesse ritual e dançam no pátio interno da 
aldeia, untadas de urucu e com suas pinturas e traços vermelho sangue; com brincos 
de conchas lapidadas em formato triangular e argolas de tucum; com colares, também 
de tucum, de várias voltas nas cinturas; com suas novas saias, tecidas especialmente 
para a ocasião. Elas desenvolvem performances interagindo com os homens, e o mel, 
alimento abundante usado no ritual, mobiliza homens e mulheres na dinâmica social.

As pescarias e a coleta do mel são temas dos rituais e acionam as diferenças de gê-
nero. A coleta do mel faz parte dos banquetes rituais e das cerimônias Salumã e Kateokô 
voltados para os espíritos celestes. O sal é alimentação simbólica invocativa dos espí-
ritos subterrâneos, assim sal e mel se completam na representação sociocosmológica.

 O ritual Kateokô teve início às 4 horas da manhã e foi presenciado por esta servidora 
e pela servidora Raiana. Ele sempre acontece no mês de outubro/novembro: começa 
com um número reduzido de mulheres vestidas com suas saias vermelhas, sentadas 
em seus banquinhos trazidos ao chegar ao pátio da aldeia, onde arde uma enorme 
fogueira. Ao chegar, sentam-se todas em direção ao nascer do sol, cantam em coro um 
mantra em tom baixo. De quando em quando, levantam-se e de braços dados, come-
çam com as mulheres mais novas, que vão se somando às mais velhas, e compassada-
mente dançam em círculo em volta do fogo e entoam o mantra, puxado pelo sotokata-
re, em tom mais alto.

Aos poucos o número de mulheres vai aumentando. Um rodopio é feito ao com-
pletar o círculo, e, então, há a distribuição de xixa de milho novo e/ou mingau – ketera 
– pelo representante de um dos clãs donos da festa, o festeiro – haricare – e o puxador 
de canto – sotokatare – que era Kolaliene Tetalikwaene. Nesse momento, o coro se cala 
para, em seguida, tudo recomeçar. O rito acontece até o sol nascer. Os cantos tratam 
dos mitos dos peixes e fazem parte do cotidiano. No meio da tarde, as mulheres en-
tram nas casas cumprindo o ritual de canto próximas ao corredor interno e ao jirau 
em que se guardam os alimentos. Em seguida, os homens tentam banhar as mulheres 
com o mel.

Esses eventos demonstram o quanto ainda preservam seus rituais cotidianos e seu 
modo de vida (ver fotos).
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II.2 – População e Terra Indígena

A Terra Indígena Enawenê Nawê foi declarada terra tradicional pelo ministro da 
Justiça por meio da Portaria Declaratória nº 464, de 13 de setembro de 1991, homolo-
gada pelo presidente da República, por meio do Decreto de Homologação s/nº de 2 de 
outubro de 1996. No entanto, foi deixada de fora dessa terra uma área sagrada deno-
minada Adowina, próxima ao rio Preto, onde eles realizam o ritual da pescaria de barra-
gens e que, neste ano de 2020, iniciou-se no dia 12 de abril, quando muitos indígenas 
estiveram na cidade de Vilhena para comprar combustível para os barcos a motor, visto 
que cada família possui um.

Os Enawenê Nawê buscam intensamente recuperar sua terra sagrada Adowina – no 
rio Preto, movimento que foi interrompido por serem “engolidos” pelos problemas ad-
vindos com as obras das PCHs, implantadas no rio Juruena.

A área denominada de Adowina – Rio Preto, segundo relatos dos próprios Enawenê 
Nawê, é parte de sua terra ancestral, onde muitos de seus antepassados estão enterra-
dos, e eles querem garantir a preservação da área, pois o rio, muito piscoso, é vital para 
o sustento do grupo, já que sua economia e sua alimentação é baseada na pesca. No 
local existem muitos pés de jenipapo – dana – o jenipapal, e a região denominada Da-
nakwa é área de suma importância sociocultural. Segundo a pesquisadora Ana Paula 
Lima Rodgers:

São inúmeros os recursos naturais de vital importância para a cultura enawene 
nawe apenas encontrados – ou encontrados com alguma abundância – nessa 
região: folha para fazer olokori (palha-estojo peniano); Açaí (watolayxira), para a 
confecção da cobertura das casas residenciais; Castanheiras (tokwalise); Jenipa-
peiros (dana), fruto ausente de outras partes de seu território hoje homologado, 
e de extrema importância para pinturas rituais – nas cabeceiras do Rio Preto, 
ao norte da área reivindicada, encontra-se uma extensa área conhecida como 
jenipapal (danakwa), além de um dos locus de yakayriti chamado danakateete 
(conjunto de espíritos cujo nome evoca ‘carne de jenipapo’), associado ao clã 
kayroli; Buritis (esokwate) e seus brotos (dolaybin, cujas tiras servem à fabricação 
de tantos objetos de amplo uso, como cestos de diversos tamanhos e propósitos, 
raquetes de defumação de peixes, etc); Araras vermelhas (kalo): as penas de suas 
caldas (kalo inibõ) são retiradas através da domesticação de algumas animais; 
Resina aromática para a queima e iluminação (duti); Árvore da qual se extrai a 
casca para o casco mortuário (õwe); Cipós (inibim) amplamente utilizados para a 
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amarração de variados artefatos; Rios piscosos. A região também possui amplos 
trechos de solos de terra preta (kia doteben, koletokoben), extremamente adequa-
das ao plantio do milho, dizem os Enawenê Nawê.

Essa região é visitada pelos índios anualmente, entre fevereiro e março. Em 2020, a 
visitação ocorreu em abril. Eles realizam uma grande pescaria com a técnica de barra-
gem – wayti, pescaria ritualizada Yãkwa, que dura dois meses e com o resultado garan-
tem alimento por quase um semestre para homens e espíritos.

Suas terras são fronteiriças aos municípios importantes do noroeste do estado de 
Mato Grosso a exemplo de Sapezal, que tem se destacado pela produção de grãos, e 
pelo município de Juína, que tem na extração da madeira sua principal atividade eco-
nômica.

II.3 – Estrutura Social

Os Enawenê Nawê seguem um sistema de parentesco uroxilocal – os homens vão 
morar na casa do sogro. São subdivididos em nove clãs patrilineares: Aweresese, Kairole, 
Kawekwalise, Kawinalili, Mairoete, Anihali, Lolahaese, Maolokoli e Kaholase. A organização 
social da sociedade Enawenê Nawê é estratificada em gerações. Tal estrutura fixa é 
evidente nas rodas, círculos que ocupam o pátio central nos rituais, tendo certa a con-
figuração de que em uma ponta da roda estará o indivíduo mais velho, seguindo em se-
quência decrescente que chega até o último iniciado e/ou a criança que fecha o círculo.

Aos homens cabe a tarefa da pescaria com variedade de técnicas, entre elas as de 
barragens – wayti. Eles são responsáveis pelo provimento de lenha; pela derrubada e 
queimada das roças; pela busca de cogumelos, mel, frutas, cipó, resinas, entre outras 
atividades. As mulheres cuidam das crianças, da roça onde plantam e colhem alimen-
tos, como milho e mandioca, e/ou a pesca de pequenos peixes em lagoas. As crianças 
mais velhas cuidam das menores, tecem redes e pulseiras de algodão, fabricam pane-
las de barro, buscam alimentos nos roçados etc.

Como já foi mencionado, vivem ciclos rituais anuais em que há uma relação de tro-
ca constante entre os grupos rituais e os espíritos subterrâneos – iakayriti e espíritos 
celestes – enore nawe. Usam como bens de troca e consumo produtos agrícolas, como 
milho, mandioca, cará etc.; peixes; e produtos da coleta, como mel e castanha, que são 
consumidos de forma coletiva durante os rituais, bem como outros produtos, como 
fungos, frutos e larvas.
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O trabalho desenvolvido por eles objetiva produzir alimentos para consumo coti-
diano e para serem oferecidos e trocados em rituais. Cabe aos homens produzir o sal 
ofertado no ritual Yaõkwa aos espíritos subterrâneos – iakayriti. Todos participam de 
algum tipo de coleta, constroem acampamentos provisórios próximos das pescarias 
coletivas no começo das chuvas e das matas ciliares, onde produzem roças de milho, 
geralmente distantes da aldeia em solos mais férteis. A roça de milho articula o grupo 
doméstico e no interior das roças em que se encontra todo tipo de plantas domésticas. 
De acordo com a Opan e com estudos sistematizados, há também subdivisões de pa-
péis:

Aóli – o chefe maior; Sotakatali – o mestre dos cantos; Sotayliti – o pajé chefe 
espiritual e ou xamã, este tem a capacidade de se deslocar até o patamar celeste 
através dos sonhos especiais ou transe. Sua atividade exige recompensa (cola-
res de tucum, peixe, milho etc.) e ele é um guia iniciador para um aprendiz. Ele 
pode trazer um Enore nawe até a aldeia; Howenaytali(lo) – o soprador(a), ben-
zedores que detém o conhecimento de palavras mágicas e quando assopradas 
atacam seres maléficos ou inversamente podem trazer doenças para as pessoas; 
Baraytali – especialista em plantas e sua manipulação; Iholalare – o feiticeiro 
que mobiliza forças e práticas do mal atuando na vingança produzindo venenos.

Por necessidade de transitar em nossa sociedade, criaram novas instituições e duas 
novas palavras para designar novos papéis:

Daratali – escribas;

Baratalixi – agente indígena de saúde.

Também por necessidade de transitar em nossa sociedade, criaram a Associação In-
dígena Enawenê Nawê e surgiu uma nova relação de poder e constituição do papel de 
presidente em 2013, exercido por Daliyamase Enawenê e Dodowai, mas os principais 
líderes clânicos são Lolawenakwaene e Kolaliene Tetalikwaene.

Em 2013, os Enawenê Nawê estavam bastante conscientes e possuíam a percepção 
de risco, pois já viveram mudanças e instabilidades quanto à atividade econômica, com 
a queda no ritmo do processo pesqueiro, bem como social e cosmológica, advindas 
principalmente das obras das PCHs no leito do rio Juruena. Sendo assim, cuidam para 
não ampliarem os conflitos e confrontos com os espíritos e para conter transformações 
culturais.
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Capítulo III

III.1 – Circunstâncias Históricas: Contexto

As primeiras referências aos Enawenê Nawê foram feitas pelo padre Aires Cabral 
em 1817. Em 1917, Roquete Pinto cita a etnia no livro Rondônia, mas o primeiro contato 
com a sociedade envolvente ocorreu em 28 de julho de 1974, há 39 anos, sendo promo-
vido pelo padre Tomaz Lisboa e pelo missionário jesuíta Vicente Canãs, que foi assas-
sinado tempos depois.

O início do processo constante de contato dos Enawenê com nossa sociedade acon-
teceu no ano de 1978, momento em que pesquisadores etnólogos, antropólogos, insti-
tuições indigenistas etc., passaram a manter novos padrões de relação com os povos e 
de respeito a sua ordenação lógica e moral, e de identidade, reconhecendo seus direi-
tos, sua cultura e sua relação com a natureza.

III.2 – Operação Amazônia Nativa (Opan)

Instituição que propiciou a aproximação com os Enawenê Nawê, chamada de MIA 
inicialmente, e depois de Opan, buscou na nova proposta de relação com eles a ga-
rantia de manutenção da própria identidade e da estrutura social dos Enawenê Nawê, 
distanciando-se assim da perspectiva assimilacionista que sempre marcou a tradição 
constitucional brasileira e a política indigenista oficial. Houve a preocupação em não 
interferir na cultura e vida do povo Enawenê Nawê, talvez o que tenha dado estrutura 
ao grupo para preservar tão intensamente sua cultura.

A Opan é organização não governamental que atua desde 1969 com os povos indí-
genas nas regiões Centro-Oeste e Norte, e que desenvolveu programas de intervenção 
vinculados à saúde, educação, economia e autonomia territorial, bem como de manu-
tenção da cultura.

Essa organização passou a atuar com os Enawenê desde 1977 e ajudou a construir 
projetos de saúde e educação, como o aprendizado da língua e a escrita Enawenê, e 
prestou assistência ao grupo, praticamente desde o primeiro contato. O que foi muito 
importante, pois, só a partir de 2008, a administração da Funai, em Juína, começou a 
acompanhar timidamente aos Enawenê Nawê.
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Entretanto, a relação com a Opan se deteriorou, conforme foi mencionado pelo pre-
sidente da Associação Enawenê que, em Brasnorte, em reunião com o MPF, confirmou 
que a Opan trabalhou na aldeia dos Enawenê Nawê desde quando ele era pequenini-
nho, mas, no ano de 2011, apresentou  um projeto chamado Berço das Águas, com gran-
de financiamento da Petrobras e informou que esse povo  se beneficiaria de tal projeto, 
mas não houve maiores esclarecimentos ao grupo e também não foi discutido com 
eles. Diante disso, a etnia julgou que a Opan estava usando o dinheiro em benefício 
próprio e não da comunidade, sendo assim, não permitiram a continuidade do traba-
lho da referida organização.

III.3 – Fundação Nacional do Índio (Funai)

Os Enawenê, a princípio, mantiveram uma relação confusa com o Sr. Fabrício, ex-
-funcionário da Opan, contratado pela Funai, mas que também trabalhou para os 
empreendedores das PCHs implantadas no rio Juruena como tradutor e, em seguida, 
assumiu o coordenador Sr. Antônio Carlos, este recentemente substituído. Assim, resta 
saber quem são os atuais coordenador e coordenador local.

O trabalho da Funai se ampliou em 2011, quando a relação com a Opan se deterio-
rou. Em 2013 a havia nova a relação entre a Funai e a etnia, entretanto, a língua destes 
ainda era desconhecida para os funcionários e tudo ainda estava por ser construído.

Sesai

Em 2010 – houve a transição da Funasa e a criação da Sesai.

A Sesai mantinha em 2013, por meio do DSEI-Cuiabá, uma equipe de saúde que 
atendia os Enawenê Nawê na Aldeia Halataikwa. Resta saber se a equipe permanece 
executando esse importante serviço.

Em 2003, várias situações de insatisfação e de reivindicações mobilizavam os 
Enawenê, que já haviam fechado a estrada MT-170 quando ficou acertado que o Poder 
Público providenciaria melhorias no atendimento à saúde nas aldeias. Momento em 
que os Enawenê mostraram o caos nas aldeias. Eles revelaram que a farmácia da aldeia 
fora danificada pelo vento e que medicamentos foram perdidos e, ainda, que estavam 
sem medicamentos na Aldeia Halataikwa.
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Em 2011, invadiram o Polo de Saúde de Brasnorte e o quadro continuava caótico. 
Informaram que muitos deles estavam acometidos de tuberculose. Em 2012, foi assi-
nado Termo de Compromisso de construção do posto na aldeia e foi concluída a nova 
estrutura em junho, mas faltavam equipamentos e mobiliários novos, um espaço para 
escovação e saúde bucal; sala de agentes indígenas (AIS) e de saneamento (Aisan); um 
depósito; recepção; consultórios – odontológico e de enfermagem; sanitário; sala de 
estocagem de material, bem como de lavagem e descontaminação e de procedimen-
tos e diagnósticos; e uma ala com dormitórios, banheiros feminino e masculino e cozi-
nha para os atendentes. 

Buscam-se informações atualizadas sobre esse atendimento. Somaram a essas 
reivindicações a implantação do ramal de ligação da aldeia com a BR-174, por isso os 
Enawenê Nawê fecharam parcialmente a MT-170 e cobraram pedágio para arrecada-
rem o dinheiro necessário e irem a Brasília reivindicar ao presidente nacional da Funai, 
à Sesai, ao ICMBio, ao Ministério da Justiça e ao Ibama, ações que solucionem os pro-
blemas citados.

Em 2013, havia equipe de saúde de plantão na aldeia, que contava com o enfermei-
ro Claudinei Santana; o técnico de enfermagem Gilson Bernes; e o odontólogo Marco 
Tsuo Mysdhita Fumoto que, hoje, já não trabalha mais na aldeia. Na época, informa-
ram que estavam satisfeitos com a nova instalação de alvenaria, que o mobiliário seria 
entregue em 30 ou 40 dias, mas que viviam sérios problemas como a questão do tra-
tamento do lixo orgânico na aldeia, que gerava muitas moscas e baratas. Assim, era 
necessária à implementação de um projeto de saneamento; além disso, a água não era 
de qualidade. Esses fatos devem ser avaliados, visando saber se ainda se perpetuam. 
Foi informado também que aguardavam o resultado de recente edital para a reposição 
de medicamentos.

Estação Ecológica Iquê (Esec)

Criada pelo Decreto nº 86.061, de 2 de junho de 1981, subordinada ao Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e vinculada à CR-10, a unidade 
de preservação Estação Ecológica do Iquê foi criada quando se discutia o processo de 
reconhecimento da Terra Enawenê Nawê, assim, aquela se sobrepõe a esta.

A relação entre os Enawenê e a administração da Esec não era harmoniosa, visto 
que por conta da abertura de uma estrada na unidade de preservação, a etnia foi pre-
judicada, pois qualquer um, a partir disso, tem acesso à Terra Enawenê Nawê por esse 
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portal de entrada construído na estação, expondo os Enawenê a estranhos de toda sor-
te. Essa região é próxima a antigo local de garimpo e volta e meia surge a intenção de 
retomá-la para este fim.

Capítulo IV – Percepções Finais e Conclusão

Os Enawenê Nawê, de aparência exótica para o olhar hegemônico, compunham-se 
de vários representantes clânicos, lideranças jovens e velhos, mulheres e crianças, que 
em maioria estavam caracterizados com pinturas e adornos de palha e plumárias. Eles 
se reuniam no pátio interno para trazer às autoridades presentes as questões que os 
afligiam.

Estrada

Entre outros pleitos, há o pedido de construção de um ramal de acesso para a aldeia 
que era recorrente, (em 2013 havia cerca de 15 anos que era do conhecimento deste 
MPF) seus diversos pedidos geraram o impulso para ações dos Enawenê Nawê ocu-
pando estradas como a BR-174 e MT-170, a fim de cobrar pedágio, devido à demora em 
obter respostas aos seus pleitos.

Em reuniões na Procuradoria de MT, em 1998 e 2010, bem como na aldeia em 2005, 
quando estiveram presentes um procurador deste MPF e o então presidente da Funai, 
por exemplo, os Enawenê Nawê sempre apresentaram o pleito de abertura de estrada. 
Estes tinham como objetivo garantir rapidez no acesso ao município de Juína, princi-
palmente, em caso de urgências médicas, pois sem essa estrada o único acesso para a 
aldeia é realizado de barco o que leva cerca de seis a sete horas de viagem, bem como 
objetivavam minimizar os gastos com manutenção dos barcos e com combustível.

Entre os dados discutidos, sempre pediram o apoio para: aprovação desse projeto 
de abertura de um traçado de cerca de 43 km até a aldeia; e de acordo entre o municí-
pio e estado para o custeio da obra.

Importante frisar que o traçado de 43 km é uma das “vértebras” da “espinha de pei-
xe” da BR-174 e da MT-319 que liga Vilhena-RO a Juína/MT e daí segue até a Venezuela.  
A estrada serviria para o escoamento da produção da região e deverá ser analisado o 
processo de manutenção e asfaltamento, pois não está claro se foi elaborado Estudo 
de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima), 
significando que se não houve a elaboração de EIA-Rima, a proximidade da estrada 
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com o território indígena não foi considerada. Assim, por que não incluir o traçado rei-
vindicado pela etnia nesses estudos?

Observe-se que todo esse traçado da BR-174 e da MT-319 deveria ser tratado como 
estrada parque, bem como deveria ser incluso o ramal que liga até a aldeia. Observe-se 
ainda que, salvo engano, o governo tinha, em 2013, a pretensão de ampliação e pavi-
mentação da BR-174 na interligação com a BR-364.

Constou-se que o traçado aberto pelos indígenas corta vários cursos d’água que de-
vem ser imediatamente canalizados, pois com essas obras estão, cada vez mais, sob o 
risco de serem assoreadas as suas margens e/ou de secarem.

Adowina – Terras do Rio Preto

Existem denúncias de desmatamento nas Terras do Rio Preto, um dos locais sa-
grados para os Enawenê Nawê, onde se localizam cemitérios, locais dos espíritos, mas 
também onde se constroem barragens.

Adowina é toda a área que está fora da terra demarcada, acarretando grandes per-
das, como: de remédios, sementes, mel e frutos como a castanha e o jenipapo; bem 
como a perda dos animais, como as araras, da madeira própria para a construção das 
barragens, de cipós para a construção das armadilhas para peixes, do buriti e do açaí 
para construção das casas etc.

Há preocupação com uma fazenda que denominaram de Amália, na área do rio 
Preto. Informaram que há garimpo na cabeceira do rio Preto que acham que tem au-
torização do DNPM e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema – MT), dado 
esse a ser investigado. Pedem para que a Funai acelere a revisão da área demarcada. 
Observo que há Relatório Circunstanciado de Identificação apresentado em 2007 por 
Mariana Wolkmer de Castilho, ambientalista, e Gilton Mendes Santos, antropólogo. 
Observo ainda que é fundamental que, para garantir equilíbrio e dignidade aos Enawe-
nê Nawê, o MPF deve acompanhar de perto o processo de revisão e a inclusão da área 
do rio Preto.



380

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

Pescaria

O Ritual Yaokwa é a mais longa e importante celebração realizada pelo povo in-
dígena Enawenê Nawê, que habita uma única aldeia localizada na região noro-
este do estado do Mato Grosso. Parte fundamental do Yaokwa ocorre quando 
se dá a saída dos homens para a realização da pesca coletiva de barragem. Essa 
prática constitui-se em traço diacrítico do complexo sociocosmológico Enawenê 
Nawê e é considerada o ponto alto do ritual e o grande emblema da etnia.

Inscrito no Livro de Registro de Celebrações em 2010, esse ritual é considerado 
a principal cerimônia do complexo calendário ritual dos Enawenê Nawê, povo 
indígena de língua Aruak, cujo território tradicional e Terra Indígena estão loca-
lizados na região noroeste do estado de Mato Grosso. Em 2011, a Unesco incluiu 
o ritual Yaokwa na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial que Requer Medidas 
Urgentes de Salvaguarda.

Com duração de sete meses, o ritual define o princípio do calendário anual 
Enawenê, quando se dá a saída dos homens para a realização da maior de suas 
pescas – a pesca coletiva de barragem. Para realizar o ritual, os Enawenê Nawê 
se dividem entre os Harikare e os Yaokwa, em conformidade com os clãs que or-
ganizam sua sociedade.

Os Harikare são os anfitriões, ou seja, os responsáveis pela organização do ritual 
e, como tais, permanecem na aldeia junto às mulheres, devendo preparar o sal 
vegetal, cuidar da lenha, acender o fogo e oferecer os alimentos, assim como 
limpar o pátio e os caminhos. Os Yaokwa são os pescadores que partem em ex-
pedições para acumular uma grande quantidade de peixe defumado e, assim, 
retornar para a aldeia e oferecer a pesca aos Yakairiti.

Inicia-se em janeiro, com a colheita da mandioca e a coleta das matérias primas, 
casca de árvore e cipó, para a construção do Mata – corpo central das armadilhas 
de pesca que deve ser acoplado às barragens a serem construídas nos rios. Nesse 
período, realizam-se as primeiras oferendas de alimentos, cantos e danças aos 
Yakairiti. A pescaria do Ritual Yaokwa é organizada com a divisão da aldeia em 
nove grupos rituais de acordo com os clãs e com o conjunto de espíritos Yakairiti 
a que estão vinculados.
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Estende-se durante o período da seca, época marcada pelas interações com os 
temidos seres naturais do patamar subterrâneo, os Yakairiti. Para os indígenas, 
esses seres estão condenados a viver com uma fome insaciável e precisam dos 
Enawenê Nawê para satisfazer seu desejo voraz por sal vegetal, peixe e outros 
alimentos derivados do milho e da mandioca. Assim, os Enawenê Nawê devem 
estabelecer uma relação de troca constante com esses espíritos para manter a 
ordem social e cósmica, trocas que ocorrem por meio de um complexo ciclo ritu-
al que se distribui ao longo do ano23.

Outros rios onde são construídas as barragens, além da principal, que é no rio 
Adowina – Rio Preto, são Tiñoliwiná – rio Joaquim Rios, Hoyakwawiná – rio Nambikwa-
ra, Makxikiawiná e Olowiná – rio Arimena. Também usam outras técnicas e outros rios 
como: Hanawina – Juruena, Wadanawina – Camararé, Muxikiawina – Mutum,  Manãkawiná 
– Iquê e Kayawinalo – 12 de outubro,  Huyrawinalo – Papagaio, Hawinaware – rio Ari-
puanã. Chamam o conjunto dos rios Camararé, Juruena e 12 de Outubro de Okamalaré. 
Esses são os principais rios, mas usam também várias outras técnicas de pesca em iga-
rapés e lagoas. Observo que enfatizaram que precisam ter a liberdade de fazer uso dos 
rios para manter suas práticas cerimoniais e econômicas, seus ciclos e mecanismos de 
trocas que organizam sua sociabilidade, então, pediram a ajuda, uma vez que a Sema 
proibiu o uso da pescaria com o timbó.

A principal consequência disso é a insegurança alimentar – cito o exemplo da com-
pra de peixe para suprir as necessidades alimentares dos Enawenê Nawê e dos espíritos 
– yakariti no processo do principal ritual Yãokwa desde o ano de 2010. Observo outro 
dado importante com relação à pescaria e aos peixes: seu consumo como base alimen-
tar, pois essa etnia tem restrições ao consumo de carne vermelha.

Roça

Outro problema apresentado é que foram impedidos pelo Ibama de fazer uso de 
uma área que incide com área da Estação Ecológica do Iquê, para plantação e roçado, 
gerando insatisfação e motivação a não aceitação da presença dos gestores da Estação 
na região.

23   BRASIL. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawenê Nawê. Disponível em: portal.iphan.
gov.br/pagina/detalhes/74. Acesso em: 20 abr. 2020.
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ICMS Ecológico

Buscam a manutenção do acesso ao ICMS Ecológico dos municípios de Juína, Sape-
zal e Comodoro. Observo a existência de ICP 335/2002 aberto em 16 de julho de 2002, e 
que a procuradora Marcia Brandão oficiou a todas as prefeituras e à Sema em 2 de abril 
de 2013 solicitando informações atualizadas.

PBA das PCHs no rio Juruena

Quanto ao PBA, havia a oferta de um projeto de piscicultura dentro das mitigações 
das PCHs. Observo que deve ser averiguado se este foi implantado e de que forma, 
bem como se há a existência de ações.

Saúde

Mencionaram em 2013 que, embora já estivessem com a instalação do espaço físico 
para serem atendidos, faltava o mobiliário e a cadeira do dentista ainda não tinha sido 
instalada. Observo que restava por fazer o programa de saneamento na aldeia, bem 
como que a Casai de Juína não estava pronta, em 2013, para executá-lo, o que enseja 
buscar informações recentes.
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 ILHA BLOQUEADA: IMPACTOS E REAÇÕES INICIAIS DOS JAVAÉ FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19

Marcio Martins dos Santos1

1 INTRODUÇÃO

Este laudo técnico configura-se como atendimento à solicitação da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, no âmbito do PA 1.00.000.006766/2020-02, que tem como 
ementa 

Acompanhar o cumprimento da política indigenista destinada à proteção da 
saúde dos Povos Indígenas, em razão da pandemia mundial provocada pelo 
novo coronavírus (Covid-19), conforme declaração de emergência em saúde pú-
blica de importância internacional, da Organização Mundial da Saúde, e a decla-
ração de emergência em saúde pública de importância nacional.

Nesse contexto, o mencionado órgão do MPF solicitou a todos os antropólogos da 
Instituição a realização de uma perícia, havendo liberdade para utilizar as estratégias 
metodológicas consideradas mais adequadas a cada caso, bem como para escolher 
os povos e as comunidades a serem abordados, com base na rede de contatos com 
lideranças e demais interlocutores e no conhecimento etnográfico acumulado. Foram 
apresentados alguns quesitos para orientar os trabalhos, os quais poderiam ser adap-
tados às realidades de cada caso a ser abordado.

Dessa forma, optamos por buscar informações acerca da situação dos povos indí-
genas Xerente e Javaé, em virtude da exiguidade de tempo disponível e da facilidade 
de contato com seus representantes por telefone, WhatsApp e Facebook. Realizamos 
entrevistas semiestruturadas, baseadas num roteiro prévio, com as lideranças indíge-
nas que apresentaram interesse e disponibilidade em nos atender neste contexto de 
crise sanitária. 

Utilizamos, também, anotações referentes a outros trabalhos realizados ao longo 
dos 15 anos em que trabalhamos em contato com essas populações. Optamos, todavia, 
por preservar os nomes dos interlocutores, visto que alguns apresentaram preocupa-
ções acerca de eventuais reações e/ou represálias.

1  Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Perito em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).
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Complementarmente, buscamos algumas informações com pesquisadores espe-
cialistas nos estudos acerca desses dois povos, bem como dados disponibilizados por 
órgãos públicos. Apresentaremos, em dois documentos diferentes, uma síntese das 
informações obtidas, cotejando-as, sempre que possível, com o conhecimento etno-
gráfico acerca dessas populações. Assim, o presente trabalho será dedicado à análise 
da situação do povo Javaé.

2 ANÁLISE

2.1 O povo Javaé

Os Javaé constituem um dos três subgrupos nos quais se divide o povo conhecido 
genericamente como Karajá. Os outros dois são os Karajá propriamente ditos, também 
estabelecidos na Ilha do Bananal, e os Karajá de Xambioá, localizados mais ao nor-
te, nas proximidades do município de Santa Fé do Araguaia-TO. Os três subgrupos são 
bastante próximos em termos culturais, malgrado algumas diferenças cuja problema-
tização não cabe no presente trabalho. Falam a mesma língua, existindo, entretanto, 
algumas variações dialetais, que não impossibilitam o entendimento mútuo.

Os três subgrupos habitam a região conhecida como “Vale do Araguaia” desde tem-
pos imemoriais. Nos casos de Javaé e Karajá, a ocupação territorial sempre se deu nos 
arredores da Ilha do Bananal, situada no médio curso do Araguaia e tida como maior 
ilha fluvial do mundo. É essa ilha, por sinal, que divide o rio em dois braços diferentes, 
recebendo o nome de Araguaia no lado ocidental e Javaés no lado oriental. A região, 
situada numa zona de transição entre os biomas Cerrado e Amazônico, possui uma 
biodiversidade única, com matas, lagos e rios dotados de uma fauna bastante rica, que 
os índios conhecem profundamente e manuseiam com grande habilidade.

O clima tem como marca principal a alternância entre uma estação de chuvas (ou-
tubro a maio), na qual os rios sobem e inundam grande parte da ilha, e uma estação da 
seca (junho a setembro), em que os referidos cursos d’água se esvaziam gradativamen-
te e chegam a possibilitar a formação de praias, bastante apreciadas pelos indígenas e 
por outros moradores da região. Essa variação climática é de fundamental importância 
para os Javaé, tanto em termos de alimentação quanto em outras questões, como ve-
remos a seguir.
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Sintetizando os inúmeros aspectos nos quais se revela a importância do rio Javaés 
para o povo indígena que habita suas margens, podemos discorrer sobre suas práticas 
de alimentação, higiene, transporte, lazer, segurança e rituais/mitologia.

No que se refere à alimentação, a pesca é uma atividade crucial no cotidiano Javaé. 
Conforme nossos interlocutores.

Pirosca [pirarucu] até não é muito consumida por nós, não é da nossa cultura... 
Pirarara também não é da nossa cultura, mas o tucunaré, jaraqui e o pacu e o 
piau, aquele piauzão grande, são os peixes mais consumidos... e a caranha.

[O peixe] é como se fosse a carne aqui pro branco na cidade, que ele vai no mer-
cado e compra carne... pro Javaé, se faltou peixe, ele fica desnutrido... é a única 
coisa... Pegou a canoa aqui ele já... Ali na nossa região é assim, pegou a canoa, 
ele vai no laguinho, no rio mesmo, e leva o peixe pra casa dele pra comer, de 
manhã, de tarde...

A pesca é feita de flecha e feita em rede mesmo, e feita de anzol... Não é todo 
mundo que tem condição de comprar rede. É tradição nossa tá pescando sozi-
nho, diz que o homem pra ser homem tem que saber pescar, geralmente não 
existe aquele negócio de sair em dois... Ele tem que mostrar que ele é homem, 
ele vai lá e traz o alimento pra família dele, pra mulher e os filhos dele. (Lideran-
ça Javaé, anotações de trabalho de campo)

Podemos perceber, assim, que além da busca por alimento, o ato de pescar é como 
que uma afirmação pública do homem frente aos seus pares: aquele capaz de trazer 
alimento para sua família é respeitado e valorizado. Mais do que isso: é necessário que 
esta atividade seja realizada “sozinho”, sem a ajuda dos demais. Há relatos, inclusive, 
de piadas e gracejos que são feitos sobre pescadores que saem em dupla ou em grupo 
– questiona-se qual deles realmente pegou os peixes, se um não alimentaria a família 
do outro, entre outros comentários. Evidencia-se, portanto, a importância da atividade 
de pesca na visão de mundo desse povo indígena, superando aspectos puramente uti-
litários.

Além dos peixes, uma iguaria bastante apreciada e valorizada é a tartaruga, cujo 
preparo segue procedimentos tradicionais, peculiares a essa cultura indígena:
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Usa a tartaruga assada, com casca e tudo, é uma coisa cultural nossa... Fazemos 
o bororó, que é feito no casco mesmo, o casco serve como panela... [...] Mata ela, 
corta os miúdos, as tripas, bota um pouco de filé também, de carne dela, e bota 
a mandioca, a farinha, e faz aquele caldo grosso [...] Come todo mundo unido, as 
crianças... Chama os parentes pra comer junto...

O bereté é o peito, no casco... só o filé, esse é só o filé, batido com um facãozinho, 
com farinha... É uma coisa frita, o outro é tipo uma feijoada assim, como se fosse 
uma feijoada, um caldo grosso, esse é frito.

Não é dela pequena, não funciona, é dela grande. (Liderança Javaé, anotações 
de trabalho de campo)

Há uma preocupação com os “predadores”, invasores do território que, aproveitan-
do-se das deficiências na fiscalização feita pelos órgãos ambientais, estão sempre por 
lá buscando tartarugas, pirarucus (também conhecidos como piroscas) e tucunarés. 
Muitos desses “predadores” se embrenham no interior da ilha para buscar animais nas 
lagoas naturais lá existentes. Nesse contexto, revela-se a importância do rio como ele-
mento fornecedor de segurança, uma verdadeira “cerca”, que protege a natureza desses 
sujeitos: os Javaé dizem sentir-se mais seguros na estação das chuvas, pois o enchi-
mento do rio dificulta certos deslocamentos e impede a circulação de tantas pessoas 
estranhas no interior da ilha.

Além da atividade pesqueira propriamente dita, a confecção dos equipamentos ne-
cessários para sua boa execução é uma questão relevante para os Javaé. Apesar de ser 
bastante comum, na atualidade, o uso “voadeiras” ou “canoas motorizadas”, a habilida-
de de construir o remo e a canoa é motivo de orgulho e, de certa forma, uma afirmação 
de masculinidade. Está bastante presente, entre esses indígenas, a imagem idealizada 
de um homem navegando numa canoa que ele mesmo construiu, pescando com arco 
e flechas que ele mesmo fez, e levando esse alimento para a esposa que o espera, or-
gulhosa.

De uma maneira geral, espera-se que o homem saiba construir suas próprias coi-
sas, e o aprendizado dessa construção deve se dar por meio da observação cuidadosa 
daquilo que fazem os mais velhos. Nesse processo, a observação silenciosa é recomen-
dada, pois fazer muitas perguntas não é algo que seja visto com bons olhos. Segundo 
alguns interlocutores, os Javaé até gostam de caçar de vez em quando, mas é dentro de 
uma canoa que eles realmente se sentem felizes e orgulhosos de si mesmos.
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Essas mesmas canoas utilizadas para pescar funcionam como meios de transporte, 
levando os indígenas e suas famílias para outras regiões da Ilha do Bananal e de seus 
arredores. Inclusive, conta-se que, há muitos anos, os Javaé eram nômades, deslocan-
do-se pela região, através de seus cursos d’água, sempre seguindo “pra onde estava 
o alimento”. Caracteriza-se, assim, a condição dos rios como estradas, referida pelos 
próprios indígenas. Alguns desses deslocamentos são voltados para o lazer, como nos 
contam nossos interlocutores:

Nós temos a tradição de ficar saindo com nossos filhos e a nossa família pras 
praias, na época do verão, que é esse período que eu acabei de falar... Pra nós 
é uma felicidade. Pega a canoa, sai, fica uma semana, até mais, com a família, 
os meninos nadando, correndo na praia... só aquela família ali. É diferente do 
branco, o branco vai pra praia por causa do quantitativo de gente, pra nós quanto 
menos gente é melhor. Aí tá só a família, fica pegando tartaruga, pescando pei-
xe, é uma felicidade, é fartura. E se faltar água pra nós é praticamente a morte 
de uma cultura e consequente do nosso povo. (Liderança Javaé, anotações de 
trabalho de campo)

As alterações climáticas, atribuídas pelos Javaé à ação do homem branco, responsá-
vel por projetos agrícolas nos arredores de seu território, muitos dos quais interferindo 
diretamente nos cursos d’água, já estariam prejudicando muitas de suas práticas tradi-
cionais e mudando seu cotidiano. Seriam vários os locais onde já não se passa de canoa 
no “verão”:

[...] já tamos sentindo esse impacto acontecendo lá na nossa comunidade. Antes 
nós subia o rio, descia o rio tranquilo no período de verão... verão que nós chama 
o período do mês de junho ao mês de novembro, a época da seca... agora não 
subimos mais porque as canoa tá encalhando, tem que tá descendo, pegando 
um prato de comida, ou então o remo mesmo e fazer uma valetinha. (Liderança 
Javaé, anotações de trabalho de campo)

Outro uso tradicional do rio tem referência às práticas de higiene, que por vezes 
confundem-se com o lazer. As crianças, ao mesmo tempo que tomam banho, estão 
brincando, “pulando de cima das ribanceiras”, mergulhando e nadando, ou seja, desde 
pequenas travando um contato estreito com esse espaço de natureza tão valorizado 
pelo seu povo. Algumas pessoas utilizam chuveiros instalados em banheiros construí-
dos pelo DSEI em anos recentes, mas muitos ainda preferem o banho no rio, inclusive 
devido às suas crenças acerca dessa prática:
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[...] a gente tem toda uma cultura ligada ao rio, tanto na área de navegação como 
de usufruir as riquezas do rio e toda a nossa cultura... Nós temos uma maneira 
de banhar, cedo, que fica batendo, fazendo aquele barulho... Muitas vezes se es-
frega, pra tirar aquelas energias negativas, bota a lama e passa no corpo, no rio, 
não faz isso no banheiro... os velhinhos principalmente. Fica todo pelado, bem 
cedo, 4 horas, 5 horas e faz isso, passa a lama, aquela lama preta... (Liderança 
Javaé, anotações de trabalho de campo)

Por fim, vejamos a relevância dos rios da região na mitologia e nos rituais desse 
povo indígena.2 Os mitos desse povo narram que, antigamente, os seres humanos 
moravam “abaixo do leito dos rios”, num local mágico e fechado onde as pessoas não 
morriam nem trabalhavam. Lá o tempo não passava, havia comida em abundância e a 
reprodução era feita magicamente, sem a necessidade de contatos sexuais. Essa situa-
ção persistiu até que algumas pessoas encontraram uma saída para o mundo em que 
vivemos agora e, seduzidas por espaços abertos e amplos e comidas novas e desconhe-
cidas, decidiram sair do fundo dos rios.

Todavia, logo descobriram que esse “novo mundo” não era encantado: além de 
trabalhar para conseguir comer, agora era necessário ter relações sexuais para gerar 
descendentes. Surgiu, assim a necessidade de estabelecer alianças entre as famílias, 
sendo essa a origem da regra da uxorilocalidade3 e do pagamento pela esposa. Aque-
les que ficaram no fundo dos rios transformaram-se nos Aruanãs, criaturas mágicas e 
mascaradas que vivem lá até os dias atuais.

Conforme os Javaé, os Aruanãs pedem aos xamãs (ou pajés, o termo designa os “fei-
ticeiros” tribais) para vir a este mundo que habitamos, pois querem conhecê-lo e provar 
as comidas daqui. Quando chegam, os Aruanãs pedem aos xamãs que façam uma série 
de rituais, bastante complexos, envolvendo os homens e as mulheres, possuidores de 
papéis específicos e bastante definidos. Há um ciclo anual de rituais, durante os quais 
os Aruanãs, cada um caracterizado por uma dupla de mascarados, cantam e dançam 
nos caminhos que ligam a casa dos homens (espaço ritual interditado às mulheres) às 
casas das famílias. Cada dupla vem para receber alimentos de uma família deste “mun-
do acima d’água”, e esta família, sendo “dona” deste Aruanã, pode passá-lo de geração 
para geração.

2   Neste trecho, além das falas de nossos interlocutores, baseamo-nos no trabalho da antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues (2010).

3   Costume institucionalizado em que os cônjuges moram na casa da mulher, ou no seu povoado, após o matrimônio.
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Os Javaé dizem que os Aruanãs vêm comer o tykòwy, que é a comida produzida 
pelos homens (peixes, “coisas da roça”, mel etc.) como pagamento pela esposa aos so-
gros e cunhados. Tida como uma verdadeira questão de honra para as famílias, grande 
parte da comunidade se dedica à produção desses alimentos rituais. Este é, portanto, 
diferentemente da pesca para subsistência da família, um momento em que o grupo 
se une para a consecução de um determinado objetivo. Segundo os interlocutores:

[...] tem Aruanã da água e Aruanã do seco, mas geralmente é da água, até por-
que nas festas do Aruanã nós pegamos a tartaruga, pegamos o peixe, pra poder 
alimentar... porque Aruanã funciona com alimento, e esse alimento os pais de 
Aruanã tem que ir pra água, pro rio, subir o rio, descer o rio de canoa, remando, 
pra poder caçar os alimentos. (Liderança Javaé, anotações de trabalho de campo)

Analiticamente, podemos dizer que esse ritual estabelece uma ligação com o tem-
po/lugar mítico em que a morte e os outros não existiam e os homens não tinham ne-
cessidade de trabalhar.

2.2 Concepções sobre vida e energias vitais

Conforme demonstram os estudos da antropóloga Patrícia de Mendonça Rodri-
gues (1993), os Javaé têm como uma de suas concepções mais importantes a ideia de 
que as pessoas adquirem, ao longo de seu ciclo de vida, uma quantidade limitada de 
energia vital. Tal energia vai sendo perdida ao longo dos anos, toda vez que substâncias 
corporais como sangue, esperma ou leite materno saem do corpo.

Esse acúmulo de energia vital, que pode vir tanto do sêmen paterno e do sangue 
materno que o sujeito recebeu enquanto feto, quanto da alimentação, é constante até 
determinado período da vida: a menstruação, para as mulheres, e o início da vida sexu-
al, para ambos os sexos, demarcam o momento em que a energia começa a diminuir, 
consequentemente iniciando-se o processo de envelhecimento e enfraquecimento 
que, em algum momento, levará à morte.

Importa ressaltar que os Javaé consideram que há um constante fluxo de transmis-
são de energia entre as vidas que se esvaem e se iniciam: “[...] as pessoas, envelhecem 
perdendo a energia vital que é transmitida a seus filhos, originando outros seres. Vida 
e morte fazem parte de um processo único, em que a morte de um é tida como o nasci-
mento do outro” (RODRIGUES, 1993, p. 48-49).
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Como a energia é limitada, finita e transmissível, pode-se afirmar que a família nu-
clear, composta pelo pai, pela mãe e por seus filhos, forma uma “comunidade de subs-
tância”, pois todos partilham a mesma força vital. Há, todavia, ligações entre aqueles 
que são tidos como “parentes”: “a ideia é de que todos formam um só corpo, ligados que 
estão pelo mesmo sangue, mas sem as mesmas implicações que a família nuclear, que 
partilha a mesma substância em maior grau” (RODRIGUES, 1993, p. 50).

Na visão de mundo dos Iny, a formação do feto ocorre a partir de diversas relações 
sexuais, dependendo do depósito de uma grande quantidade de sêmen no útero da 
mulher. A responsabilidade pela concepção seria exclusivamente masculina, de tal 
forma que os casos de esterilidade sempre são atribuídos à “fraqueza” do sêmen do 
homem que deseja ser pai e não consegue.

Todavia, no momento em que começa a se desenvolver dentro do corpo da mãe, a 
criança passa a também compartilhar de sua substância, de tal forma que é possível 
dizermos que “um recém-nascido é concebido como a mistura de energia vital de seus 
pais” (RODRIGUES, 1993, p. 51). Fazendo uso das palavras de Eduardo Viveiros de Cas-
tro, os Javaé também possuem a “contradição entre teoria patrilateral da concepção e 
reconhecimento bilateral da comunidade de substância” (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, 
p.  436).

Sendo resultado da mistura das energias vitais que seus pais perderam, consequen-
temente o filho é uma continuação energética deles. Como fazem parte da mesma “co-
munidade de substância”, a saúde da criança está diretamente relacionada aos usos 
que os pais fazem da própria substância vital. Explicam-se, dessa forma, uma série de 
restrições e prescrições que devem ser respeitadas, como a necessidade de abstinência 
sexual dos pais durante o período da amamentação ou nas ocasiões em que o filho 
adoece. Nos termos da visão de mundo Javaé, isso ocorre porque

As relações sexuais são dispêndios de energia de um homem e uma mulher, por-
que há emissão de fluidos corporais, fluidos energéticos. Quando há relação se-
xual entre pais de uma criança, o relacionamento passa a ser também dispêndio 
da energia do filho. (RODRIGUES, 1993, p. 52)

Esse gasto energético dos pais pode ser fatal, uma vez que a criança doente ainda é 
muito fraca e está num processo de formação e acúmulo de energia vital, dependendo 
diretamente daquilo que receberá daqueles que o conceberam. Como vimos anterior-
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mente, tal acúmulo ocorrerá ao longo de vários anos, somente passando a tornar-se 
dispêndio no momento em que a pessoa menstruar e/ou começar a ter relações sexu-
ais. 

3 RESPOSTAS AOS QUESITOS

3.1 Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos 
indígenas ou das comunidades tradicionais a se levar em 
consideração diante dos riscos representados pela pandemia de 
Covid-19?

Para fins de resposta a este quesito, tomaremos como referência comunicação pes-
soal que recebemos da antropóloga e pesquisadora Patrícia de Mendonça Rodrigues,4 
que dedicou o mestrado e o doutorado ao estudo dos Javaé e suas especificidades so-
cioculturais.

Conforme a especialista, assim como acontece com outras populações indígenas, a 
vulnerabilidade dos Javaé decorre, em grande medida, de seu modo de vida intensa-
mente comunitário, que persiste mesmo com os novos arranjos advindos do contato 
com a sociedade envolvente. Existem algumas regras, referentes à organização social, 
que implementam e perpetuam o princípio básico de reciprocidade, tradicionalmente 
estruturante da vida comunitária de cada aldeia. Tal princípio leva à prática da convi-
vência próxima das famílias extensas,5 de tal maneira que as famílias nucleares ligadas 
por laços de parentesco e afinidade tendem a morar próximas, ainda que não na mes-
ma casa, como nos tempos antigos.

Para aprofundar essa questão, é necessário retomar alguns pontos que foram elen-
cados na sessão anterior do trabalho. A partir de uma narrativa mítico-histórica, os Ja-
vaé se concebem como descendentes de dois grupos de irmãos míticos que trocam 
esposas entre si, por meio do casamento com primas cruzadas6 distantes.

4   Comunicação pessoal recebida por correio eletrônico no dia 27 de abril de 2020.

5   A família extensa pode ser definida como uma rede que liga diversos familiares, consanguíneos, afins e aliados, podendo ou não corresponder a uma 
única unidade doméstica. Costumeiramente, essa rede é coordenada e/ou administrada por algum de seus integrantes mais velhos.

6   Por definição, primo cruzado é o filho de um irmão do sexo oposto de um dos pais do sujeito em questão. Exemplo: filha da irmã do pai, filho do irmão 
da mãe etc.
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Essa troca de esposas se dá por meio das prestações matrimoniais, que tornam um 
genro devedor de seus sogros ao se casar: ele deve morar na mesma casa ou, pelo me-
nos, próximo deles, para quem deve trabalhar como compensação por essa “dívida so-
cial”. Na organização social dos Javaé, tal princípio é posto em prática tradicionalmente 
por meio de duas regras: a já mencionada uxorilocalidade e a endogamia de aldeia 
(um homem se casa preferencialmente com uma mulher que resida na mesma aldeia, 
idealmente uma prima cruzada distante).

Assim, ao se casar o homem se vê numa permanente mediação entre duas posições 
sociais e espaciais: os laços afetivos e sociais com a “casa da mãe” e os laços de obriga-
ção social com a “casa da esposa”, onde gera os seus filhos.

Interessa, para os objetivos deste trabalho, o fato de que essas regras estruturantes 
proporcionam intenso cultivo dos laços familiares com parentes e afins, convivência 
próxima e trocas econômicas, rituais, afetivas e sociais variadas. Rodrigues7 chega a di-
zer que essa nutrição cotidiana dos vínculos de parentesco e de afinidade, por meio da 
reciprocidade, é o elemento essencial da sociedade Javaé.

Em tal contexto, os rituais anuais (ciclo da dança dos Aruanãs e o ritual de iniciação 
masculina, o Hetohoky) têm como objetivo último fortalecer os laços de reciprocidade 
entre as famílias extensas, que mantêm trocas socioeconômicas variadas, seja no espa-
ço masculino da Casa do Homens, associado à esfera ritual, ou no espaço feminino dos 
grupos domésticos. As aldeias (hãwa) são pensadas como o lugar específico de mora-
dia e compartilhamento de uma vida coletiva e também como o território ao redor, de 
limites bem definidos, em que seus moradores realizam atividades socioeconômicas 
para implementar esse ciclo cotidiano de reciprocidade.

Rodrigues (1993) avalia, também, que o aprofundamento do contato com a socie-
dade nacional trouxe novos contornos para essa convivência social intensa. Desde a vi-
rada para o século XXI ocorreu um acréscimo nos casamentos interétnicos com “bran-
cos”, ao mesmo tempo que aumentou a quantidade de famílias morando nas cidades 
do entorno do território indígena, por razões como trabalho ou estudo.

Essa nova realidade intensificou o fluxo de indígenas entre as aldeias da Ilha do 
Bananal e as áreas urbanas, que já ocorria, em menor grau, como decorrência do fato 
de as condições sociais e produtivas atuais não permitirem aos Javaé obter subsistência 

7   Comunicação pessoal recebida por correio eletrônico no dia 27 de abril de 2020.
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apenas com aquilo que produzem em seu território. Assim, a renda de aposentados 
e assalariados, tais como professores, agentes de saúde e agentes de saneamento, é 
fundamental para a obtenção de alimentação adequada em boa parte das aldeias. Não 
são menos importantes, nesse sentido, os valores auferidos pelos beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família.

Nesse contexto, nos períodos de recebimento de salários e benefícios é muito gran-
de a quantidade de indígenas que se desloca para a sede do município, em veículos 
próprios, “carona” no transporte escolar ou fretamentos contratados diretamente com 
os comerciantes.

O modo de ser tradicional dessa população indígena entra em choque, a princípio, 
com as prescrições sanitárias relativas à Covid-19, o que pode ser ainda mais agravado 
pela etiologia nativa, que relaciona doenças, aflições e infortúnios a ações intencionais 
de outros seres humanos, compreendidas como “feitiços”.

Não existe uma teoria nativa sobre a existência, na “natureza”, de seres invisíveis 
causadores de doenças, como os vírus. Na verdade, não há, entre os Javaé, um concei-
to de natureza que a defina como uma realidade material autônoma, à semelhança 
do entendimento vigente na sociedade ocidental. A criação do universo é concebida 
como o produto de ações humanas em um tempo primordial, sendo que as doenças 
são pensadas dentro dessa mesma lógica.

Por outro lado, a experiência histórica torna possível que os Javaé, assim como os 
Karajá, com quem compartilham a Ilha do Bananal, abram-se a novos conhecimentos 
e práticas sanitárias. Os dois grupos foram afetados por epidemias trazidas pelo avanço 
das frentes de colonização ao longo das décadas de 1940 e 1950, dizimando grande 
parte da população.

Doenças para as quais eles não tinham imunidade, como gripe e sarampo, dizima-
ram centenas de pessoas em poucos anos nas antigas aldeias Javaé, tais como Marani 
Hãwa e Wariwari, na época as maiores do território. As mortes sucessivas levaram a 
acusações de feitiçaria, conflitos internos e dispersão de famílias, impondo uma recon-
figuração espacial aos moradores das aldeias, que saíram do interior da Ilha do Bana-
nal, em sua maioria, para as margens do rio Javaés.

O terror da perda de um grande número de parentes e conhecidos em função de 
vírus desconhecidos, que agora assombra a humanidade, foi vivenciado pelos Javaé e 
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Karajá naquela época de modo traumático, causando uma ruptura irreversível entre 
um antigo e duradouro modo de vida e os novos tempos de perdas territoriais e convi-
vência cada vez maior com os “brancos”.

No que se refere aos aspectos epidemiológicos atuais, conforme informações que 
nos foram disponibilizadas pelo DSEI-TO, as principais causas de adoecimento dos in-
dígenas que estão em sua área de atuação são doenças infecciosas intestinais (34,8%), 
sintomas e sinais relativos ao aparelho circulatório e respiratório e outras doenças do 
aparelho respiratório, com 20,2%. Possuem relevância também traumatismos, hel-
mintíase, sintomas e sinais do aparelho digestivo e abdome, diabetes mellitus, agres-
sões, doenças bacterianas, doenças hipertensivas, micoses e deficiências nutricionais. 
Já em relação aos óbitos, sintomas e sinais gerais (12,6%) e “influenza e pneumonia” 
(10,1%) são as principais causas. Infelizmente não obtivemos dados específicos em re-
lação aos Javaé, todavia é perceptível que os problemas respiratórios afetam significa-
tivamente essas populações.

O estudo realizado por Azevedo et al. (2020), com o objetivo de construir um índice 
de vulnerabilidade das Terras Indígenas à Covid-19, tendo como principal referência os 
dados do Censo 2010, aponta pistas importantes para a formulação de políticas públicas:

Para demonstrar o potencial do uso dos dados do censo demográfico de 2010, os 
autores aqui reunidos, analisaram os dados públicos desse censo e colocaram os 
mesmos em diálogo com estudos sobre fecundidade e registros administrativos 
disponíveis, gerando assim tabulações e cartogramas para apoiar uma análise 
da vulnerabilidade à pandemia dos povos e comunidades residentes em Terras 
Indígenas do ponto de vista demográfico e infraestrutural. Não é objetivo des-
te ensaio incluir no índice de vulnerabilidade os dados epidemiológicos do real 
avanço da COVID-19 no país, o que demandaria análises com outras fontes e ti-
pos de dados. (AZEVEDO et al., 2020, p. 3-4)

Os pesquisadores avaliaram, assim, que o Parque Indígena do Araguaia tem índice 
de vulnerabilidade 0,345, considerado “Alto”, tendo como principais deficiências sane-
amento e acesso a leitos de UTI. Já a TI Inawebohona, por sua vez, foi avaliada com o 
índice 0,381, também tido como “Alto”, tendo os mesmos problemas do restante do 
território.
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3.2 Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de 
contingência para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos 
indígenas e as comunidades tradicionais?

Sim. Entendemos que um ponto de partida fundamental, nesse sentido, é o “Plano 
de Ação de Prevenção e Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19) para os Povos Indíge-
nas do Tocantins”, documento de autoria de Narubia Werreria, Danuta Ramos Duarte 
e Lenimar Werreria Kanela, anexado à Carta aberta dos povos indígenas do Tocantins diante 
da pandemia (COVID-19), datada de 30 de março de 2020.

As propostas ali elencadas têm como referência a Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) e o Plano de Contingência Nacional para Infecção 
Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas, apresentado pela Sesai. Trata-se 
de um conjunto de ações de cunho geral, que podem e devem ser adequadas ao con-
texto local de cada população indígena.

Assim, com base nesse trabalho, apresentaremos uma listagem mínima de me-
didas a serem adotadas para prevenção e enfrentamento da Covid-19 entre os Javaé. 
Ressalte-se que algumas já estão sendo implementadas, em algum grau, mas devem 
ter garantidos sua continuidade e seu aprofundamento.

 ʞ Criação de Força-Tarefa Multissetorial (DSEI, Funai e líderes indígenas, MPF, Se-
cretarias Municipais e Estaduais de Saúde e de Segurança Pública).

 ʞ Criação de pontos estratégicos para coletas de mantimentos (cestas básicas 
com frutas e verduras) e materiais básicos de higiene e proteção contra a Co-
vid-19 (álcool em gel, sabonete, máscara, óculos de proteção, jaleco descartável 
e luvas de procedimento).

 ʞ Criação de Grupos de Trabalho Estadual e Locais por etnia.

 ʞ Articulação com escolas e faculdades da área da saúde para colaboração de es-
tudantes indígenas de Enfermagem e Medicina cursando os últimos dois anos 
de graduação nas ações dentro dos territórios indígenas, acompanhando as 
equipes de saúde indígena (ESI).

 ʞ Criação de alojamentos provisórios afastados das aldeias para atendimento e 
isolamento dos casos suspeitos.
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 ʞ Garantia  de abastecimento e distribuição de insumos nas farmácias dos terri-
tórios indígenas com a provisão de medicamentos previstos em protocolo (osel-
tamivir, dipirona, paracetamol) e insumos de saúde (EPIs para profissionais e 
testes rápidos para SARS-CoV-2).

 ʞ Aplicação de testagem em massa da população indígena, sintomática e assin-
tomática, de modo a adotar preventivamente medidas de isolamento e evitar a 
disseminação da Covid-19.

 ʞ Capacitação dos profissionais de saúde indígena no enfrentamento da Covid-19, 
incluindo os agentes de saúde e saneamento.

 ʞ Estabelecimento de pontos de higienização das mãos dentro dos territórios in-
dígenas.

 ʞ Instalação de barreiras sanitárias para fins de controle de entrada e saída de 
pessoas nas vias de acesso aos territórios indígenas.

 ʞ Proibição de entrada de não índios nas TIs por tempo indeterminado, exceto 
profissionais de saúde e servidores públicos em deslocamento a trabalho, devi-
damente justificado. Com atenção especialmente para o fluxo de turistas, pes-
cadores, vaqueiros e criadores de gado, que tende a se intensificar com o início 
da estação seca.

 ʞ Articulação com os municípios para proibição do uso recreativo das praias nos 
rios Javaés e Araguaia, a fim de desestimular o deslocamento de turistas para a 
região.

 ʞ Isolamento por 14 dias dos indígenas, sintomáticos ou não, que retornaram de 
viagens a outros estados e municípios, com especial atenção para aqueles que 
recentemente frequentaram ambientes hospitalares ou estiveram em locais 
com transmissão comunitária confirmada do novo coronavírus. Somente após 
esse período deverá ser permitido o contato com o restante da aldeia.

 ʞ Proibição de saída de crianças e idosos das aldeias por tempo indeterminado, 
salvo em situações excepcionais e justificadas, em especial atendimentos mé-
dicos de urgência e emergência.
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 ʞ Restrição da saída de adultos assintomáticos apenas para serviços essenciais: 
aquisição de alimentos e medicamentos, serviços bancários e atendimentos 
médicos de urgência e emergência. Evitar aglomerações em veículos nesses 
deslocamentos, definindo que, no máximo, duas pessoas por família partici-
pem de cada saída.

 ʞ Orientação acerca da necessidade de higienização das mãos nos pontos previa-
mente definidos, antes do retorno às aldeias.

 ʞ Realização de visitas domiciliares pelas Equipes de Saúde Indígena, cobrindo 
todas as aldeias, promovendo ações de educação em saúde e orientações de 
prevenção à Covid-19 e buscando ativamente pessoas com sintomas respirató-
rios, para fins de testagem e eventual isolamento.

 ʞ Distribuição de materiais informativos na língua Iny, durante as ações de edu-
cação em saúde presenciais, bem como reprodução dessas informações em 
grupos de WhatsApp e comunicações via rádio, trazendo informações claras e 
objetivas sobre as medidas básicas de prevenção à Covid-19. Incluir, necessaria-
mente, informações sobre cuidados relativos ao compartilhamento de alimen-
tos e utensílios e os riscos das aglomerações, bem como ao uso de máscaras, 
especialmente quando for necessário circular fora da aldeia ou do domicílio. Es-
tender tais orientações para os indígenas que residem nas cidades do entorno 
do território, como Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia e Sandolândia.

 ʞ Realização de levantamento, pela Funai, acerca da necessidade de distribuição 
de cestas de alimentos no Parque Indígena do Araguaia e na Terra Indígena 
Inawebohona, com especial atenção para as famílias que obtêm ao menos parte 
de sua renda com atividades turísticas.

 ʞ Garantia de que a distribuição das cestas de alimentos seja realizada em con-
formidade com as orientações constantes do item 3 da Nota Técnica nº 01/2020 
– Dasi/Sesai/MS SEI/MS, de 29/3/2020.
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3.3 Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais 
representantes indígenas ou dessas comunidades devem ou podem 
participar da elaboração e execução dessas ações?

Sim. Compreendemos que essa é a única maneira de garantir que as especificida-
des culturais e epidemiológicas dos Javaé sejam levadas em consideração na elabora-
ção e execução destas ações e medidas.8

Conforme nos relatou Rodrigues,9 a experiência histórica do contato levou esses 
indígenas a ter uma nova compreensão sobre as doenças, de modo que hoje tanto os 
Javaé quando os Karajá aceitam que as “doenças dos brancos” têm dinâmicas e explica-
ções diferentes, o que os leva a aceitar, ao menos em parte, a intervenção e as prescri-
ções da medicina ocidental.

Assim, a aquisição de novos hábitos, consciências e práticas é possível, inclusive 
tendo em vista a já mencionada familiaridade com a experiência traumática das epi-
demias. É necessário, portanto, que as instituições envolvidas mantenham um diálogo 
respeitoso com o saber indígena, valorizando os conhecimentos tradicionais ao mes-
mo tempo que apresentam novas informações e possibilidades de prevenção diante 
desse contexto, que para eles não é tão novo assim.

Os conhecimentos tradicionais e terapêuticos dos agentes indígenas de saúde, 
agentes sanitários indígenas, lideranças e demais representantes são fundamentais 
para definir maneiras adequadas e eficazes de implementar medidas restritivas à cir-
culação interna, aos deslocamentos para fora das aldeias e às aglomerações, bem como 
para orientar as famílias extensas e núcleos residenciais sobre os cuidados a serem to-
mados em relação à higiene pessoal e ao compartilhamento de alimentos e utensílios.

Dispensar a participação indígena nesse processo seria uma forma de arriscar sub-
metê-los a uma lógica de interação com a alteridade dos brancos não necessariamente 
representativa do coletivo Javaé, mas tão somente da necessidade de representação 
criada pelas agências governamentais, havendo grande possibilidade de que as ações 
não sejam respeitadas, caso sejam alijados da sua elaboração.

8   Na resposta a este quesito utilizamos reflexões apresentadas por Reis e Stucchi (2020a; 2020b).

9   Comunicação pessoal recebida por correio eletrônico no dia 27 de abril de 2020.
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Ressalte-se, por fim, que a Convenção 169 da OIT, em seu artigo 6º, assegura aos 
povos indígenas o direito de serem consultados sobre todas as medidas legislativas ou 
administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Além disso, o direito à consulta e 
participação dos povos indígenas, nos processos de tomada de decisões do Estado que 
os impactem está presente na própria Constituição Federal de 1988, sendo característi-
ca do modelo de sociedade democrática, pluralista e comprometida com a dignidade 
humana por ela estabelecido (art. 1º, caput e incisos III e V).

3.4 Quais ações e medidas os povos indígenas ou as comunidades 
tradicionais estão tomando para prevenção e enfrentamento da 
pandemia de Covid-19?

Desde aproximadamente a metade do mês de março, quando se intensificaram as 
notícias sobre a pandemia na mídia brasileira, as lideranças Javaé optaram, voluntaria-
mente, por estabelecer algumas medidas favorecendo o isolamento social. Avaliando 
a si mesmos como integrantes de “grupos de risco”, orientaram seus “parceiros” a não 
entrar nas aldeias.

O escritório da Conjaba (Conselho das Organizações Indígenas do Povo Javaé da 
Ilha do Bananal) na cidade de Formoso do Araguaia foi fechado e diversas atividades 
planejadas foram suspensas por tempo indeterminado, tais como reuniões do projeto 
de bovinocultura e ações do Prevfogo/Ibama. Uma medida especialmente impactante 
para algumas comunidades foi a suspensão das expedições turísticas para a Ilha do 
Bananal.

As lideranças orientaram os moradores das aldeias a se deslocarem para as cidades 
apenas em caso de extrema necessidade, sugerindo que apenas uma pessoa por famí-
lia saia do território para fazer compras. Há uma especial preocupação com os idosos, 
muitos dos quais já têm a saúde fragilizada.

Nossos interlocutores relataram que, no começo, muitas pessoas não estavam 
obedecendo às recomendações, especialmente nas aldeias Canoanã e Txuiri, onde 
o acesso para entrada e saída do território é mais fácil. Os servidores da Educação se 
dispuseram a conversar com todos os alunos, explicando os motivos pelos quais as es-
colas seriam temporariamente fechadas e não deveriam ir para a cidade. Ainda assim 
continuaram ocorrendo vários deslocamentos, como se estivéssemos numa situação 
de normalidade.
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Nesse contexto, foi necessária a adoção de algumas medidas consideradas mais ra-
dicais, como a colocação de correntes fechadas com cadeado nos acessos à ilha. As lide-
ranças da Aldeia Canoanã contactaram o 4º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins, em 
Gurupi, solicitando apoio para evitar entradas e saídas da aldeia. Além disso, elaboraram 
um material de divulgação que foi replicado via redes sociais, centrado na seguinte men-
sagem: “Se você é amigo, não venha nos visitar nesse período”. Várias aldeias adotaram 
medidas similares, incluindo Boa Esperança, Barreira Branca e São João.

Mais recentemente, algumas comunidades proibiram a ida de idosos e crianças 
para as cidades. Caso o idoso precise receber algum benefício, um “responsável” sai da 
aldeia para representá-lo e receber o dinheiro por ele. Também foi recomendado que, 
nos deslocamentos de carro para compras, não estejam mais do que três pessoas em 
cada veículo.

Ainda de acordo com nossos interlocutores, não foram dadas orientações acerca 
dos riscos da divisão de talheres e outros utensílios. As equipes de saúde e os motoris-
tas utilizam equipamentos de proteção individual, tais como as máscaras, porém essa 
não é a situação dos agentes de saúde indígena em suas ações de rotina. É necessário, 
portanto, que esses servidores recebam treinamento e orientações sobre os cuidados 
que devem ter para exercer seu trabalho durante a pandemia. Não há, também, um 
local destinado ao isolamento de pacientes suspeitos, nos arredores das aldeias, o que 
causa grande preocupação.

Os indígenas sabem que Sesai, Funai e administrações municipais têm se reunido 
para elaborar planos de contingência, porém avaliam que não estão sendo convidados 
a participar adequadamente dessas discussões, nem sabem quais medidas efetiva-
mente serão tomadas.

No dia 6 de maio de 2020, foi confirmada a primeira infecção pelo novo coronavírus 
no município de Formoso do Araguaia, o que imediatamente gerou preocupação entre 
os Javaé, que retomaram a campanha pelo isolamento social nas redes sociais.
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3.5 Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, 
tendo em vista a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de 
circulação de alimentos por parte dos grupos afetados. Como 
ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

Os Javaé com quem dialogamos ressaltaram que a pesca e a produção agrícola das 
comunidades não são suficientes para sua subsistência. Considerando, ainda, as limi-
tações ao turismo que deverão ocorrer ao longo da estação seca deste ano, bem como 
possíveis restrições e/ou quedas na arrecadação do projeto de bovinocultura, não há 
como superar o período de isolamento social sem algum tipo de auxílio externo.

A única ação institucional de distribuição de alimentos que havia ocorrido até o 
momento de nossas conversas foi a distribuição de cestas para as famílias dos estu-
dantes indígenas, promovida pelo Governo do Estado. Cabe esclarecer que tal medida 
ocorreu em todas as escolas estaduais do Tocantins, não apenas nos territórios de po-
vos e comunidades tradicionais, como uma tentativa de garantir segurança alimentar 
para as crianças e jovens que têm a merenda escolar como parte importante do seu 
cardápio diário.

Os servidores da Secretaria de Educação e Cultura do Tocantins (Seduc-TO) deixa-
ram os mantimentos nas escolas, ocasião em que usavam equipamentos de proteção 
individual. Posteriormente, um professor ou vigilante tinha a responsabilidade de cha-
mar as famílias, uma a uma, para buscar os alimentos.

Nos foi relatada a ocorrência de muitos problemas para acessar o Auxílio Emergen-
cial disponibilizado pelo Governo Federal. Apenas aqueles que já estavam no CadÚnico 
receberam o benefício, até onde foi possível apurar. As demais pessoas não estavam 
nem mesmo conseguindo resposta acerca do andamento de suas solicitações. Somen-
te na Aldeia Canoanã havia aproximadamente 80 indígenas nessa situação. Há, tam-
bém, dificuldades que estão relacionadas aos CPFs: em alguns casos não são encon-
trados na base de dados da Receita Federal, mesmo estando em situação regular, em 
outros consta, erroneamente, que a pessoa tem menos de 18 anos.
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3.6 Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência 
Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) 
em Povos Indígenas na área do DSEI mais próximo de sua área de 
lotação? Em especial, a permanência nas Casai de apenas os casos 
absolutamente necessários, tem-se verificado a efetivação dessa 
medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, como 
estas têm sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

Os indígenas contactados informaram que, até o momento de nossos diálogos, não 
haviam constatado a aplicação de medidas relacionadas a um plano de contingência 
específico para o contexto da pandemia. Uma das maiores preocupações diz respeito 
exatamente ao isolamento de casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 
coronavírus, pois não havia clareza em relação ao que fazer nessas situações.

No dia 14 de abril, o DSEI/TO informou ao MPF acerca da criação de um Comitê de 
Crise Distrital Indígena para Orientação, Prevenção, Monitoramento e Enfrentamento 
da Covid-19 na Saúde Indígena, com abrangência regional. Consta, porém, que até a 
data de conclusão deste documento tal grupo, que deveria se reunir em ambiente vir-
tual, não havia realizado nenhum encontro ou discussão.
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VIGILÂNCIA E ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS: ALTERNATIVAS DOS XERENTE PARA PREVENÇÃO E COMBATE À COVID-19

Marcio Martins dos Santos1

1 INTRODUÇÃO

Este laudo técnico configura-se como atendimento à solicitação da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, no âmbito do PA 1.00.000.006766/2020-02, que tem como 
ementa:

Acompanhar o cumprimento da política indigenista destinada à proteção da 
saúde dos Povos Indígenas, em razão da pandemia mundial provocada pelo 
novo coronavírus (Covid-19), conforme declaração de emergência em saúde pú-
blica de importância internacional, da Organização Mundial da Saúde, e a decla-
ração de emergência em saúde pública de importância nacional.

Nesse contexto, o mencionado órgão do MPF solicitou a todos os antropólogos da 
Instituição a realização de uma perícia, havendo liberdade para utilizar as estratégias 
metodológicas consideradas mais adequadas a cada caso, bem como para escolher 
os povos e as comunidades a serem abordados, com base na rede de contatos com 
lideranças e demais interlocutores e no conhecimento etnográfico acumulado. Foram 
apresentados alguns quesitos para orientar os trabalhos, os quais poderiam ser adap-
tados às realidades de cada caso a ser abordado.

Dessa forma, optamos por buscar informações acerca da situação dos povos indí-
genas Xerente e Javaé, em virtude da exiguidade de tempo disponível e da facilidade 
de contato com seus representantes por telefone, WhatsApp e Facebook. Realizamos 
entrevistas semiestruturadas, baseadas num roteiro prévio, com as lideranças indíge-
nas que apresentaram interesse e disponibilidade em nos atender neste contexto de 
crise sanitária.

Utilizamos, também, anotações referentes a outros trabalhos realizados ao longo 
dos 15 anos em que trabalhamos em contato com essas populações. Optamos, todavia, 
por preservar os nomes dos interlocutores, visto que alguns apresentaram preocupa-
ções acerca de eventuais reações e/ou represálias.

1   Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Perito em Antropologia no Ministério Público Federal (MPF).
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Complementarmente, buscamos algumas informações com pesquisadores espe-
cialistas nos estudos acerca desses dois povos, bem como dados disponibilizados por 
órgãos públicos. Apresentaremos, em dois documentos diferentes, uma síntese das in-
formações obtidas, cotejando-as, sempre que possível, com o conhecimento etnográ-
fico acerca dessas populações. Assim, o presente documento será dedicado à análise 
da situação do povo Xerente.

2 ANÁLISE

2.1 Os Xerente

Os Xerente se autodenominam Akwe (“gente importante”, segundo eles próprios) e 
apresentam uma proximidade cultural e linguística muito grande com os Xavante, atu-
almente residentes no estado de Mato Grosso.2 Apesar dos mais de 250 anos de con-
tato3 com a sociedade envolvente, os integrantes desse povo continuam a expressar 
suas formas de ver e conceber o mundo executando seus rituais e demais práticas cul-
turais tradicionais. Assim como ocorreu com outras populações tradicionais no Brasil, 
o etnônimo pelo qual esse povo é conhecido possivelmente lhes foi atribuído por não 
indígenas que pretendiam diferenciá-los dos Xavante, que se autodenominam A’we.

O território habitado pelos Xerente, cuja população atualmente perfaz cerca de 4 
mil pessoas, localiza-se no atual estado do Tocantins, aproximadamente 70 km ao nor-
te da capital, Palmas. Constituído pelas Terras Indígenas Xerente e Funil, os principais 
núcleos urbanos das proximidades são as cidades de Tocantínia, situada entre as duas 
áreas demarcadas, e Miracema, na margem oposta do rio. Ao longo da história do con-
tato, a região foi palco de inúmeros conflitos e tensões entre os Xerente e a população 
não índia, sobretudo em virtude da problemática fundiária.

2   Segundo De Paula (1999), a tese mais aceita afirma que “a separação definitiva desses dois grupos Akwe se deu no final do século XIX: os Xavante teriam 
migrado para o cerrado mato-grossense, próximo ao Rio das Mortes, enquanto os Xerente permaneceram às margens do rio Tocantins” (p. 4).

3   Ainda conforme De Paula (1999), “no século XVIII, com a descoberta de minas de ouro, intensificou-se a colonização dos territórios indígenas localizados 
na então chamada Capitania de Goiás. Entre 1750 e 1790 registrou-se a construção dos primeiros aldeamentos indígenas financiados pela Coroa. Visavam a 
abertura do território através da atração e pacificação dos diversos povos indígenas ali localizados. Parte dos Akwe (Xavante, Xerente, Acroá, Xacriabá), além 
dos Javaé e Karajá, entre outros, viveram temporariamente em alguns desses aldeamentos (Duro, Formiga e Pedro III, também conhecido como do Carretão), 
para em seguida rebelarem-se e se refugiar em regiões menos povoadas, ao norte da Capitania. […] Na segunda década do século XIX, o governo da Província 
cria os presídios militares (indígenas) na região norte, ainda ‘infestada’ de Xavante e Xerente, com o intuito de garantir a navegação no rio Araguaia. A 
resistência indígena persistia, com ataques aos presídios militares e às vilas de não-índios. Por isso, novas tentativas de aldeamento, particularmente dos 
Akwe, foram levadas a cabo por padres capuchinhos, contando com o apoio de intervenções punitivas das forças militares do Governo.” (p. 4). Nesse contexto 
é que foi instalado o aldeamento Teresa Cristina, que posteriormente originou o atual município de Tocantínia.
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No que se refere à organização social, De Paula aponta:

Os estudos sobre os povos Jê apontam como sua característica principal a convi-
vência de um sistema tecnológico ‘simples’ – adaptado às condições ambientais 
– com um sistema sociocultural extremamente complexo. Tais sistemas organi-
zam-se através de um dualismo estrutural que se manifesta por uma multipli-
cidade de metades nos planos sociais. No caso Xerente, isto encontra expressão 
nos complexos rituais, grupos cerimoniais masculinos, grupos de nominação, 
classes de idade, times esportivos, etc., organizados a partir de relações de pa-
rentesco. (DE PAULA, 1999, p. 6)

As pinturas corporais, baseadas em traços e círculos, são elementos fundamentais 
para situar os Xerente em seu próprio universo sociocultural, indicando tanto o perten-
cimento clânico quanto classes de idade, “partidos de festa”, “partidos de tora” etc. aos 
quais os diferentes sujeitos são vinculados. As corridas de tora de buriti, esculpidas e 
ornamentadas, são bastante conhecidas pela sociedade regional e por todos aqueles 
que já tiveram algum contato com esse povo, sendo frequentemente retratadas em 
matérias jornalísticas, sobretudo em datas comemorativas como o Dia do Índio. Trata-
-se, sem dúvida, do esporte tradicional mais apreciado por esses indígenas, que con-
temporaneamente também são grandes praticantes e entusiastas do futebol.

Consideramos interessante ressaltar a importância da língua materna para os in-
tegrantes desse povo: as crianças somente aprendem o português por volta dos cinco 
ou seis anos, quando começam a ficar mais próximas do ambiente escolar, enquanto 
os adultos falam a língua indígena em praticamente todos os momentos da vida nas 
aldeias, reservando o português para os momentos de necessária interação com os não 
índios.

Acerca das relações políticas internas e externas à comunidade, pode-se dizer que:

[…] expressas em rituais, na pintura corporal e, principalmente, através de um 
intenso faccionalismo – baseiam-se em uma série de deveres e direitos estipula-
dos pelas relações de parentesco. Orientam-se também pelas articulações con-
textuais das facções com os diversos agentes não-indígenas presentes na região 
(Conselho Indígena Missionário, Procuradoria da República, Governo do Estado, 
Prefeitura Municipal, Funai, Missão Batista, etc). As facções Xerente – agrupa-
mentos de indivíduos (consangüíneos e afins) que dão apoio a um (ou mais) lí-
deres indígenas – vivem em constante competição, buscando o domínio político 
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de cada uma das aldeias, como também da comunicação e articulação com os 
demais agentes não-índios. (DE PAULA, 1999, p. 8-9)

Ainda no que se refere a essa temática, os Xerente possuem três representantes na 
atual legislatura da Câmara Municipal de Tocantínia (Ivan Suzawre Xerente, Raimundo 
Pereira Xerente e Valci Sinã). Professores, agentes de saúde e saneamento e diretores 
de associações também cumprem papéis importantes nas articulações políticas envol-
vendo as diversas aldeias e órgãos e instituições da sociedade envolvente.

Tradicionalmente, a exploração do cerrado no qual esses indígenas habitam ocorria 
por meio da caça e da coleta, em associação com uma agricultura de coivara4 (conheci-
da regionalmente como “roça de toco”). Considerando as características dessas ativida-
des, portanto, a posse de um território amplo sempre foi condição fundamental para a 
subsistência e reprodução do grupo. O ciclo das atividades produtivas está intimamen-
te relacionado com a alternância entre as duas estações que caracterizam o clima da re-
gião: a estação seca, popularmente conhecida como “verão”, entre maio e setembro, e a 
estação chuvosa, conhecida como “inverno”, entre outubro e abril. Conforme De Paula:

[...] as roças localizam-se, em sua grande maioria, nas imediações das aldeias, 
junto a ribeirões e córregos próximos a matas-galeria. Outro tipo de roça muito 
utilizada pelos Xerente é feita junto à margem do Rio Tocantins, em quase toda 
a fronteira oeste do território, ocupando cerca de 12 km de extensão. O processo 
de implementação da maioria das roças (derrubada, queimada, coivara, plantio 
e colheita) conta com a participação de um determinado segmento residencial 
(pais, filhos solteiros, filhas casadas e genros), ainda que, em algumas aldeias, sob 
a liderança do cacique, organizem-se roças de maior amplitude, que contam com a 
participação de diversos segmentos residenciais. No primeiro caso, a produção das 
roças é distribuída entre os membros de um determinado segmento residencial, e 
no segundo, entre os moradores de toda a aldeia. (DE PAULA, 1999, p. 5)

As alterações no regime do rio Tocantins e de seus afluentes que banham o terri-
tório Xerente, acarretadas pelo acúmulo de empreendimentos hidrelétricos na região 
e intensificadas pela instalação da vizinha UHE Lajeado, trouxeram alterações ou, até 
mesmo, impossibilitaram a realização de certas práticas tradicionais. Especialmente 

4   Considerando a necessidade de adaptação ao contexto local, é interessante a seguinte definição: “Coivara é uma técnica agrícola tradicional utilizada 
em comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas no Brasil. Inicia-se a plantação através da derrubada da mata nativa, seguida pela queima da 
vegetação. Há, então, a plantação intercalada de várias culturas (rotação de culturas), como o arroz, o milho e o feijão, durante 3 anos. Esse método é utilizado 
principalmente em agricultura de subsistência, por pequenos proprietários de terra ou em áreas de plantio comunal”. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Coivara. Acesso em: 28 jan. 2014.
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notável, nesse contexto, é justamente a situação das roças, que dependiam bastante 
do ritmo anual de cheias e vazantes dos cursos d’água, o qual se viu definitivamente 
transformado pelas obras em questão, uma vez que estas, para usarmos um termo caro 
ao jargão do setor elétrico, “estabilizam” o regime dos rios, cujo nível passa a ser bem 
mais constante ao longo do ano.

Nesse mesmo sentido, a pesca, outrora uma importante fonte de alimentação para 
os indígenas, tem progressivamente declinado em virtude da construção e operação 
de barragens e hidrelétricas. Além disso, as pressões no entorno, que se devem a ou-
tros fatores – como a expansão urbana das cidades vizinhas, a construção de estradas 
e a existência de projetos agrícolas de grande porte, voltados para a produção de soja, 
como o PRODECER III –, ocasionam uma considerável redução na quantidade de caça 
disponível. Reagindo a essa dificuldade, os Xerente optam pela criação de gado, como 
alternativa para a obtenção de carne, mas tal atividade acarreta impactos capazes de 
trazer ainda mais alterações ao ecossistema da região.

A produção e venda de artesanato feito utilizando matérias-primas presentes na 
natureza – como fibras de buriti, palhas de coco e, principalmente, o valorizado capim 
dourado –, constitui uma relevante fonte de renda, sendo interessante destacar que 
essa atividade tem colocado as mulheres numa importante posição em termos econô-
micos, o que é especialmente significativo quando levamos em consideração o fato de 
que elas, normalmente, possuem um papel secundário em termos políticos no âmbito 
das aldeias.

2.2 Respostas aos quesitos

2.2.1 Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos 
indígenas ou das comunidades tradicionais a se levar em 
consideração diante dos riscos representados pela pandemia de 
Covid-19?

Conforme mencionado anteriormente, os estudos etnográficos sobre os povos Jê 
apontam como uma de suas principais características a convivência entre um sistema 
tecnológico “simples” e um sistema sociocultural bastante complexo (DE PAULA, 1999). 
Nesse contexto, os rituais de nominação masculino (dakmãhrâze) e feminino (dasïpê) 
são bastante valorizados e ocorrem com relativa frequência, não raro envolvendo re-
presentantes de diversas aldeias de uma mesma região do território indígena: 



412

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

A efervescência coletiva preliminar e a que se desenrola nas cerimônias se con-
ciliam com a noção de um tempo dos rituais e se reflete no comportamento da 
comunidade, que fica impregnada dessa atmosfera cerimonial. […] ambos os 
gêneros de rituais tendem a se realizar no período de estiagem no cerrado, i.e., 
em qualquer ocasião da segunda quinzena de abril até a segunda quinzena de 
setembro, início de período que, curiosamente, coincide com a colheita do fei-
jão, do arroz e da debulha do milho. Todavia, até onde me é permitido dizer, o 
significado dos rituais de nominação gravitando em torno da identidade social 
da pessoa Xerente dificilmente permitiria uma sua articulação a algum desses 
fatos cíclicos da subsistência. (REIS, 2001, p. 74)

Tais eventos, que incluem as famosas e tradicionais corridas de toras em suas pro-
gramações, acarretam uma série de deslocamentos, tanto entre as aldeias, visto que é 
comum ocorrerem naquelas maiores e mais antigas, quanto entre a TI e a cidade, pois é 
necessário adquirir vários bens para garantir a alimentação de todos os participantes e 
espectadores. Além disso, fica evidente que é inevitável a ocorrência de aglomerações 
de pessoas nessas ocasiões, bem como o compartilhamento de utensílios e alimentos. 
Registre-se que, de acordo com o que nos informa o autor supracitado, acabamos de 
entrar no período do ano durante o qual os rituais são costumeiramente realizados, o 
que reforça a necessidade de cuidados neste contexto de pandemia.

A vida cotidiana fora do “tempo dos rituais”, todavia, também implica a necessidade 
de vários deslocamentos para Tocantínia, pois as condições sociais e produtivas atuais 
não permitem aos Xerente obter subsistência apenas com aquilo que produzem em 
seu território. Assim, a renda de aposentados e assalariados, tais como professores, 
agentes de saúde e agentes de saneamento, é fundamental para a obtenção de ali-
mentação adequada na maior parte das aldeias. Não são menos importantes, nesse 
sentido, os valores auferidos pelos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Importa assinalar que, nas últimas décadas, houve grande intensificação do faccio-
nalismo Xerente, de tal maneira que o território desse povo possui atualmente nada 
menos que 88 aldeias. Tal divisão se deve, por um lado, ao aumento populacional 
ocorrido nas últimas décadas, após a homologação das TIs e a consequente melhoria 
nas condições sanitárias e alimentares. Por outro, é inegável que a busca por recursos 
e infraestrutura, bem como pelas ações de compensação relacionadas com empre-
endimentos que impactaram a região, incentivou diversas famílias e grupos a buscar 
autonomia política, passando a ter a possibilidade de negociar e buscar articulações 
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por conta própria com instituições estatais, empresas privadas e organizações não go-
vernamentais.

Nesse contexto, nos períodos de recebimento de salários e benefícios é muito gran-
de a quantidade de indígenas que se desloca para a sede do município, em veículos 
próprios, “carona” no transporte escolar ou fretamentos contratados diretamente com 
os comerciantes. Muitos destes, inclusive, estabelecem “acordos” com os Xerente, fi-
cando com seus cartões bancários nos estabelecimentos e “facilitando” o desconto do 
valor das compras diretamente das contas dos beneficiários.

Por fim, devemos mencionar que a venda de artesanato feito com capim dourado, 
atividade realizada primordialmente pelas mulheres, constitui importante fonte de 
recursos para várias famílias. Algumas pessoas, inclusive, deslocam-se uma ou duas 
vezes por semana para Palmas, a fim de expor e negociar os produtos nas feiras livres 
da capital tocantinense. Trata-se de uma atividade que foi prejudicada imediatamente 
pelas restrições impostas com a necessidade de isolamento social para prevenção ao 
coronavírus, uma vez que tais espaços estão fechados por tempo indeterminado.

No que se refere aos aspectos epidemiológicos, conforme informações que nos fo-
ram disponibilizadas pelo DSEI-TO, as principais causas de adoecimento dos indígenas 
que estão em sua área de atuação são doenças infecciosas intestinais (34,8%), sinto-
mas e sinais relativos ao aparelho circulatório e respiratório e outras doenças do apa-
relho respiratório, com 20,2%. Possuem relevância também traumatismos, helmintí-
ase, sintomas e sinais do aparelho digestivo e abdome, diabetes mellitus, agressões, 
doenças bacterianas, doenças hipertensivas, micoses e deficiências nutricionais. Já em 
relação aos óbitos, sintomas e sinais gerais (12,6%) e “influenza e pneumonia” (10,1%) 
são as principais causas. Infelizmente não obtivemos dados específicos em relação aos 
Xerente, todavia é perceptível que os problemas respiratórios afetam significativamen-
te essas populações.

O estudo realizado por Azevedo et al. (2020), com o objetivo de construir um índice 
de vulnerabilidade das Terras Indígenas à Covid-19, tendo como principal referência os 
dados do Censo 2010, aponta pistas importantes para a formulação de políticas públi-
cas:
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Para demonstrar o potencial do uso dos dados do censo demográfico de 2010, os 
autores aqui reunidos, analisaram os dados públicos desse censo e colocaram os 
mesmos em diálogo com estudos sobre fecundidade e registros administrativos 
disponíveis, gerando assim tabulações e cartogramas para apoiar uma análise 
da vulnerabilidade à pandemia dos povos e comunidades residentes em Terras 
Indígenas do ponto de vista demográfico e infraestrutural. Não é objetivo des-
te ensaio incluir no índice de vulnerabilidade os dados epidemiológicos do real 
avanço da Covid-19 no país, o que demandaria análises com outras fontes e tipos 
de dados. (AZEVEDO et al., 2020, p. 3-4)

Os pesquisadores avaliaram, assim, que a TI Xerente tem índice de vulnerabilidade 
0,354, considerado “Alto”, tendo como principais deficiências saneamento e acesso a 
leitos de UTI. Já a TI Funil, por sua vez, foi avaliada com o índice 0,291, tido como “Mo-
derado”, tendo como maior problema, também, as dificuldades para acesso a leitos de 
UTI.

2.2.2 Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de 
contingência para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos 
indígenas e as comunidades tradicionais?

Sim. Entendemos que um ponto de partida fundamental, nesse sentido, é o “Plano 
de Ação de Prevenção e Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19) para os Povos Indíge-
nas do Tocantins”, documento de autoria de Narubia Werreria, Danuta Ramos Duarte 
e Lenimar Werreria Kanela, anexado à Carta aberta dos povos indígenas do Tocantins diante 
da pandemia (Covid-19), datada de 30 de março de 2020.

As propostas ali elencadas têm como referência a Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) e o Plano de Contingência Nacional para Infecção 
Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas, apresentado pela Sesai. Trata-se 
de um conjunto de ações de cunho geral, que podem e devem ser adequadas ao con-
texto local de cada população indígena.

Assim, com base nesse documento, apresentaremos uma listagem mínima de me-
didas a serem adotadas para prevenção e enfrentamento da Covid-19 entre os Xerente. 
Ressalte-se que algumas já estão sendo implementadas, em algum grau, mas devem 
ter garantidos sua continuidade e seu aprofundamento.
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 ʞ Criação de Força-Tarefa Multissetorial (DSEI, Funai e líderes indígenas, MPF, se-
cretarias municipais e estaduais de saúde e de segurança pública).

 ʞ Criação de pontos estratégicos para coletas de mantimentos (cestas básicas 
com frutas e verduras) e materiais básicos de higiene e proteção contra a Co-
vid-19 (álcool em gel, sabonete, máscara, óculos de proteção, jaleco descartável 
e luvas de procedimento).

 ʞ Criação de grupos de trabalho estadual e locais por etnia.

 ʞ Articulação com escolas e faculdades da área da saúde para colaboração de es-
tudantes indígenas de enfermagem e medicina cursando os últimos dois anos 
de graduação nas ações dentro dos territórios indígenas, acompanhando as 
equipes de saúde indígena (ESI).

 ʞ Criação de alojamentos provisórios afastados das aldeias para atendimento e 
isolamento dos casos suspeitos.

 ʞ Abastecimento e distribuição de insumos nas farmácias dos territórios indíge-
nas com a provisão de medicamentos previstos em protocolo (oseltamivir, dipi-
rona, paracetamol) e insumos de saúde (EPIs para profissionais e testes rápidos 
para SARS-CoV-2).

 ʞ Aplicação de testagem em massa da população indígena, sintomática e assin-
tomática, de modo a adotar preventivamente medidas de isolamento e evitar a 
disseminação da Covid-19.

 ʞ Capacitação dos profissionais de saúde indígena no enfrentamento da Covid-19, 
incluindo os agentes de saúde e saneamento.

 ʞ Estabelecimento de pontos de higienização das mãos dentro dos territórios in-
dígenas.

 ʞ Instalação de barreiras sanitárias, para fins de controle de entrada e saída de 
pessoas nas vias de acesso aos territórios indígenas.
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 ʞ Proibição de entrada de não indígenas nas TIs por tempo indeterminado, exceto 
profissionais de saúde e servidores públicos em deslocamento a trabalho, devi-
damente justificado.

 ʞ Isolamento por 14 dias dos indígenas, sintomáticos ou não, que retornaram de 
viagens a outros estados e municípios, com especial atenção para aqueles que 
recentemente frequentaram ambientes hospitalares ou estiveram em locais 
com transmissão comunitária confirmada do novo coronavírus. Somente após 
esse período deverá ser permitido o contato com o restante da aldeia.

 ʞ Proibição de saída de crianças e idosos das aldeias por tempo indeterminado, 
salvo em situações excepcionais e justificadas, em especial atendimentos mé-
dicos de urgência e emergência.

 ʞ Restrição da saída de adultos assintomáticos apenas para serviços essenciais: 
aquisição de alimentos e medicamentos, serviços bancários e atendimentos 
médicos de urgência e emergência. Evitar aglomerações em veículos nesses 
deslocamentos, definindo que no máximo duas pessoas por família participem 
de cada saída.

 ʞ Orientação acerca da necessidade de higienização das mãos nos pontos previa-
mente definidos, antes do retorno às aldeias.

 ʞ Realização de visitas domiciliares pelas Equipes de Saúde Indígena, cobrindo 
todas as aldeias, promovendo ações de educação em saúde e orientações de 
prevenção à Covid-19 e buscando ativamente pessoas com sintomas respirató-
rios, para fins de testagem e eventual isolamento.

 ʞ Distribuição de materiais informativos na língua Xerente, durante as ações de 
educação em saúde presenciais, bem como reprodução dessas informações em 
grupos de WhatsApp e comunicações via rádio, trazendo informações claras e 
objetivas sobre as medidas básicas de prevenção à Covid-19. Incluir, necessaria-
mente, informações sobre cuidados relativos ao compartilhamento de alimen-
tos e utensílios e os riscos das aglomerações, bem como ao uso de máscaras, 
especialmente quando for necessário circular fora da aldeia ou do domicílio. 
Estender tais orientações para os indígenas que residem em Tocantínia.
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 ʞ Realização de levantamento, pela Funai, acerca da necessidade de distribuição 
de cestas de alimentos nas Terras Indígenas Xerente e Funil, com especial aten-
ção para as famílias que obtêm ao menos parte de sua renda por meio da venda 
de artesanato.

 ʞ Garantir que a distribuição das cestas de alimentos seja realizada em confor-
midade com as orientações constantes do item 3 da Nota Técnica nº 01/2020 
– DASI/Sesai/MS SEI/MS, de 29/3/2020.

 ʞ Articulação, envolvendo a Funai, para garantir condições que possibilitem às fa-
mílias dependentes da venda de artesanato oferecer e negociar seus produtos 
por canais digitais, à semelhança do que tem sido feito pelos feirantes de Pal-
mas.

2.2.3 Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais 
representantes indígenas ou dessas comunidades devem ou 
podem participar da elaboração e execução dessas ações?

Sim. Compreendemos que essa é a única maneira de garantir que as especificida-
des culturais e epidemiológicas dos Xerente sejam levadas em consideração na elabo-
ração e execução das ações e medidas descritas.5

Os conhecimentos tradicionais e terapêuticos dos agentes indígenas de saúde, 
agentes sanitários indígenas, lideranças e demais representantes indígenas são funda-
mentais para definir maneiras adequadas e eficazes de implementar medidas restri-
tivas à circulação interna, aos deslocamentos para fora das aldeias e às aglomerações, 
bem como para orientar as famílias extensas e núcleos residenciais sobre os cuidados 
a serem tomados em relação à higiene pessoal e ao compartilhamento de alimentos 
e utensílios.

Dispensar a participação indígena nesse processo seria uma forma de arriscar sub-
metê-los a uma lógica de interação com a alteridade dos brancos não necessariamente 
representativa do coletivo Xerente, mas tão somente da necessidade de representação 
criada pelas agências governamentais, havendo grande possibilidade de que as ações 
não sejam respeitadas, caso sejam alijados da sua elaboração.

5   Na resposta a este quesito, utilizamos reflexões apresentadas por Reis e Stucchi (2020a; 2020b).
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Ressalte-se, por fim, que a Convenção 169 da OIT, em seu artigo 6º, assegura aos 
povos indígenas o direito de serem consultados sobre todas as medidas legislativas ou 
administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Além disso, o direito à consulta e 
participação dos povos indígenas, nos processos de tomada de decisões do Estado que 
os impactem está presente na própria Constituição Federal de 1988, sendo característi-
ca do modelo de sociedade democrática, pluralista e comprometida com a dignidade 
humana por ela estabelecido (art. 1º, caput e incisos III e V).

2.2.4 Quais ações e medidas os povos indígenas ou comunidades 
tradicionais estão tomando para prevenção e enfrentamento da 
pandemia de Covid-19?

Os contatos que realizamos com alguns interlocutores Xerente foram bastante 
elucidativos da maneira como os integrantes desse povo estão lidando com a situação 
de pandemia. Há um entendimento claro de que diversas atividades da comunidade, 
costumeiramente desenvolvidas de forma coletiva, foram drasticamente impactadas. 
Como exemplos, foram mencionadas as festas alusivas ao Dia do Índio, tradicionais 
na região, que foram suspensas. Ainda assim, nem todos estavam compartilhando das 
mesmas preocupações: em algumas aldeias havia a crença de que aglomerações de 
pessoas da mesma comunidade não trariam grandes riscos de contaminação, não ha-
vendo, portanto, necessidade de evitar as celebrações.

Apenas as equipes do DSEI têm desenvolvido ações de conscientização e esclareci-
mento nas aldeias. Os indígenas sabem que Sesai, Prefeitura de Tocantínia e Funai têm 
se reunido para elaborar planos de contingência, porém a maioria não está recebendo 
convites para participar dessas discussões, nem sabe quais medidas efetivamente se-
rão tomadas.

Nesse contexto, várias lideranças decidiram, por conta própria, restringir os deslo-
camentos para fora do território. Várias famílias, todavia, não estão tratando a situação 
com seriedade, levando crianças para a cidade com alguma frequência. Há grande pre-
ocupação, também, com os indígenas dependentes de álcool, que passam vários dias 
“na rua”, em situação precária, têm contato com diversas pessoas e retornam às aldeias 
como potenciais portadores de doenças como a Covid-19.

Em virtude do medo, muitos daqueles que já estão mais informados sobre a doença 
preferem ficar nas aldeias do que ir a um hospital, mesmo quando estão se sentindo 
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mal. Nesse sentido, o atendimento das equipes de saúde tem sido fundamental, pois 
garante atenção básica aos doentes e evita deslocamentos desnecessários para a zona 
urbana. Ressalte-se, entretanto, que nos foi relatado que os membros das equipes e 
os motoristas utilizam equipamentos de proteção individual, tais como as máscaras, 
porém esta não é a situação dos agentes de saúde indígena em suas ações de rotina. É 
necessário, portanto, que esses servidores recebam treinamento e orientações sobre os 
cuidados que devem ter para exercer seu trabalho durante a pandemia.

Houve, ainda, a difusão, via redes sociais como Facebook e WhatsApp, de um ví-
deo na língua Xerente, com esclarecimentos e informações básicas acerca de medi-
das preventivas. Algumas lideranças defendem a implantação imediata de um Projeto 
de Vigilância, que consistiria basicamente na implantação de barreiras sanitárias nos 
acessos ao território tradicional, com participação indígena.

No dia 14 de abril, foi realizada uma reunião na Câmara Municipal de Tocantínia, 
com a participação dos vereadores Ivan Xerente (presidente) e Raimundo Pereira, além 
de representantes da Funai, do DSEI, do Conselho Local de Saúde Indígena e da Secre-
taria Municipal de Assuntos Indígenas. Como primeiro encaminhamento, foi decidido 
que o Poder Legislativo providenciaria a gravação de áudio em linguagem indígena 
com as orientações para prevenção e enfrentamento do coronavírus, disponibilizando 
carro de som para divulgá-lo em todas as aldeias do município.

Complementarmente, foi solicitado aos Ministérios Públicos Estadual e Federal 
que entrem em contato com os prefeitos das cidades circunvizinhas para averiguar a 
possibilidade de realizar bloqueios nas estradas vicinais que levam às aldeias, além 
de ser deliberado o encaminhamento de ofício ao gestor municipal de Tocantínia para 
que dê cumprimento ao decreto que impôs medidas de isolamento, restrições ao co-
mércio e declarou situação de emergência.

2.2.5 Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, 
tendo em vista a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de 
circulação de alimentos por parte dos grupos afetados. Como 
ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

Os Xerente com quem dialogamos foram enfáticos em afirmar que sua produção 
agrícola atual não é nem mesmo suficiente para a própria subsistência. Como não pro-
duzem alimentos em grandes quantidades, que possibilitem a estocagem, nem têm 
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excedentes para vender e obter renda, não há como superar o período de isolamento 
social sem algum tipo de auxílio externo.

A única ação institucional de distribuição de alimentos que havia ocorrido até o 
momento de nossas conversas foi a distribuição de cestas para as famílias dos estu-
dantes indígenas, promovida pelo Governo do Estado. Cabe esclarecer que tal medida 
ocorreu em todas as escolas estaduais do Tocantins, não apenas nos territórios de po-
vos e comunidades tradicionais, como uma tentativa de garantir segurança alimentar 
para crianças e jovens que têm a merenda escolar como parte importante do seu car-
dápio diário.

Os servidores da Secretaria de Educação e Cultura do Tocantins (Seduc-TO) deixa-
ram os mantimentos nas escolas, ocasião em que usavam equipamentos de proteção 
individual. Posteriormente, um professor ou vigilante tinha a responsabilidade de cha-
mar as famílias, uma a uma, para buscar os alimentos.

Conforme informou o coordenador técnico local, a Funai está realizando um levan-
tamento para determinar a quantidade de famílias Xerente que necessitam de cestas 
de alimentos, porém outros interlocutores reclamaram que esse trabalho já deveria ter 
sido concluído.

O advogado Rogério Xerente, que colaborou bastante com este trabalho, relatou as 
dificuldades que os indígenas estão enfrentando para acessar o Auxílio Emergencial 
disponibilizado pelo Governo Federal. Apenas aqueles que já estavam no CadÚnico 
receberam o benefício, até onde foi possível apurar. As maiores dificuldades estão rela-
cionadas aos CPFs: em alguns casos não são encontrados na base de dados da Receita 
Federal, mesmo estando em situação regular; em outros consta, erroneamente, que a 
pessoa tem menos de 18 anos.

Há problemas, também, relacionados com o acesso à internet e a necessidade de 
um número de celular para confirmação das solicitações, pois muitos Xerente não pos-
suem chips ativos ou aparelhos que lhes possibilitem receber os códigos. Nesse con-
texto, Rogério chegou a utilizar suas duas linhas telefônicas, bem como da esposa e do 
filho, para colaborar com algumas pessoas que lhe procuraram pedindo ajuda.
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2.2.6 Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência 
Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) 
em Povos Indígenas na área do DSEI mais próximo de sua área 
de lotação? Em especial, a permanência nas Casai de apenas 
os casos absolutamente necessários, tem-se verificado a 
efetivação desta medida? Caso estejam sendo implementadas 
tais medidas, como estas têm sido recebidas pelos respectivos 
povos indígenas?

Os indígenas contactados informaram que, até o momento de nossos diálogos, não 
haviam constatado a aplicação de medidas relacionadas a um plano de contingência 
específico para o contexto da pandemia. Uma das maiores preocupações diz respeito 
exatamente ao isolamento de casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 
coronavírus, pois não havia clareza em relação ao que fazer nessas situações.

No dia 14 de abril, o DSEI/TO informou ao MPF acerca da criação de um Comitê de 
Crise Distrital Indígena para Orientação, Prevenção, Monitoramento e Enfrentamento 
da Covid-19 na saúde indígena, com abrangência regional. Consta, porém, que até a 
data de conclusão deste documento, tal grupo, que deveria se reunir em ambiente vir-
tual, não havia realizado nenhum encontro ou discussão. 
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Sérgio Brissac1

1 INTRODUÇÃO

Tendo em vista a disseminação, no Brasil, da pandemia causada pelo novo corona-
vírus e sua iminente chegada aos povos indígenas, a 6ª Câmara de Coordenação e Re-
visão do Ministério Público Federal demandou aos peritos em Antropologia do Órgão 
a elaboração de peça técnica acerca de grupos étnicos específicos nos diversos estados 
da Federação. A este perito coube produzir parecer a respeito de povos indígenas no 
Ceará.

Optei por enfocar neste Parecer Técnico os povos Tapeba, Pitaguary e Anacé, na Re-
gião Metropolitana de Fortaleza, e o povo Tremembé de Almofala, no litoral oeste do 
estado do Ceará. Dessa forma, será possível observar situações bem distintas e diferen-
tes níveis de vulnerabilidade à Covid-19. Além disso, essas quatro etnias representam 
aproximadamente 58% do quantitativo de indígenas cadastrados pelo Distrito Sanitá-
rio Especial Indígena (DSEI) no Ceará.2

Após indicar a metodologia aplicada no presente estudo, apontarei especificidades 
culturais relevantes para o trabalho de prevenção e combate à Covid-19, abordando 
cada um dos povos citados e indicando aspectos relevantes da cosmovisão desses po-
vos. Em seguida, discorrerei acerca das medidas adotadas na atenção à saúde e para 
o distanciamento social, a partir da perspectiva das lideranças indígenas entrevista-
das. No tópico seguinte, abordarei a questão da segurança alimentar e nutricional e do 
acesso à renda emergencial.

Depois, descreverei as ações que têm sido adotadas pelas lideranças e comunida-
des indígenas na prevenção e no combate à pandemia, para, na sequência, apresentar 
minhas conclusões. Finalmente, a partir do diálogo com as lideranças entrevistadas, 
apresentarei um rol de medidas emergenciais como contribuição para a prevenção e o 
combate à pandemia do novo coronavírus entre os povos indígenas no Ceará.

1   Doutor e mestre em Antropologia pelo Museu Nacional/UFRJ, com estágio pós-doutoral na École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Bacharel em 
Direito pela Universidade Federal do Ceará e em Filosofia pela FAJE. Perito em Antropologia no MPF, atuando desde 2004 em Fortaleza, Ceará.

2   O número de cadastrados pelo DSEI no Ceará é de 24.167 indígenas. Mas a Federação de Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince) estima uma 
população indígena de 30 mil habitantes no estado.
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2 METODOLOGIA APLICADA

A metodologia utilizada na elaboração do presente Parecer Técnico foi baseada, 
sobretudo, no diálogo com importantes lideranças indígenas do Ceará. Pela limita-
ção imposta pelo isolamento social que vige atualmente, como medida fundamental 
para a contenção da disseminação da Covid-19, a metodologia comumente utilizada 
do trabalho de campo antropológico, em sua forma presencial, não pôde ser aplicada. 
Assim, uma nova forma de “trabalho de campo”, virtual, por meio de ligações telefôni-
cas e chamadas pelo aplicativo WhatsApp, está começando a tomar forma a partir das 
necessidades que a circunstância atual nos impõe.

Como roteiro para esse diálogo com oito lideranças indígenas, duas de cada povo 
aqui abordado, foi elaborado um rol de perguntas que orientou a realização de entre-
vistas semiestruturadas que se estenderam, cada uma, pelo período de 1 hora a 1 hora 
e 30 minutos. A abordagem metodológica deste trabalho beneficiou-se da experiência 
do perito com as etnias estudadas, de mais de 15 anos, e, especificamente, dos laços 
de parceria e diálogo já existentes entre o perito e as lideranças que colaboraram no 
presente Parecer Técnico.

Além disso, buscou-se cotejar os dados aqui expostos com a reflexão antropológica 
acerca do impacto de epidemias em povos indígenas e com alguma produção recen-
tíssima que já reflete a respeito da pandemia da Covid-19. Pela limitação do tempo 
disponível para a elaboração deste trabalho, este será sucinto e enfocará apenas as 
quatro etnias citadas, deixando para investigações posteriores os necessários aprofun-
damentos, assim como a ampliação do raio de análise, de modo a contemplar outros 
povos indígenas ou também comunidades quilombolas e comunidades tradicionais 
pesqueiras do Ceará.

3 ESPECIFICIDADES CULTURAIS

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), no recente documento Visão Geral 
das Medidas Específicas de Saúde Pública para os Grupos Populacionais em Situação de Vulne-
rabilidade – O Caso dos Povos Indígenas, elaborado na Reunião de Alto Nível dos Ministros 
de Saúde para Combate à Epidemia de Covid-19, constata que:
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A Covid-19 tem maior impacto em certos grupos populacionais que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade. A situação social desses grupos limita o cumprimen-
to das medidas de prevenção da Covid-19, sendo que essas medidas também os 
afetam de forma desproporcional na esfera econômica. Este documento aborda 
particularmente a situação das populações indígenas (OPAS, 2020, p. 1).

O documento da Opas também afirma que “a falta de dados quantitativos e quali-
tativos continua sendo um obstáculo para compreender e abordar adequadamente os 
determinantes sociais e a situação da saúde dos povos indígenas” (p. 2), o que aponta 
para a necessidade de estudos específicos acerca desses povos no contexto da pande-
mia e de “abordagens diferenciadas” (p. 3) no combate à Covid-19. Por fim, o citado 
documento apresenta várias recomendações, dentre as quais as seguintes:

Participação, desde o início, das redes de base e organizações comunitárias, 
especificamente de redes e líderes de povos indígenas, na tomada de decisões 
para mitigar o impacto da Covid-19. […] É fundamental fortalecer o relaciona-
mento entre os serviços de saúde e os líderes indígenas, para estabelecer em 
conjunto mecanismos para proteger as famílias e as comunidades da pandemia.

Convidar os curandeiros, terapeutas ancestrais e outros membros da comunida-
de a colaborar com as autoridades de saúde para que certas medidas específicas, 
como distanciamento social, diagnóstico, isolamento e tratamento, levem em 
conta sua visão do mundo, suas práticas ancestrais e contextos. (OPAS, 2020, p. 
2-3).

Ou seja, se o percurso histórico do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Bra-
sil já tem criado mecanismos e instrumentos para uma participação indígena ampla, 
tais como os Conselhos locais e distritais de saúde indígena, bem como o respeito e a 
valorização das práticas da medicina tradicional, agora, no contexto da pandemia, faz-
-se necessário consolidar e aprofundar essa ampla participação indígena nas iniciativas 
de combate à Covid-19.

Por fim, o documento da Opas recomenda:

garantir a adoção de métodos interculturais no combate à Covid-19 […] Anali-
sar as normas e práticas culturais existentes nessas comunidades para formu-
lar abordagens apropriadas ao adotar estratégias de diagnóstico e tratamento, 
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bem como medidas de quarentena e reclusão, baseadas no respeito mútuo. 
(OPAS, 2020, p. 3).

Em outras palavras, há que se ter em conta a COSMOVISÃO INDÍGENA no enfren-
tamento da pandemia perante os povos indígenas. Nesse sentido, serão apresentados, 
brevemente, alguns dados acerca de cada um dos quatro povos em tela, para, em se-
guida, apontar aspectos da cosmovisão desses povos que sejam significativos para a 
abordagem de prevenção e combate à Covid-19.

3.1 O POVO TAPEBA

A população da Terra Indígena Tapeba, localizada no município de Caucaia, na Re-
gião Metropolitana de Fortaleza, é atualmente estimada por suas lideranças por volta 
de 8.500 pessoas. O número de cadastrados para atendimento de saúde pelo DSEI/CE 
é de 6.383 indígenas do povo Tapeba. A Terra Indígena (TI) tem área de 5.294 hectares 
e teve sua portaria declaratória publicada em 4 de setembro de 2017.

Das lideranças Tapeba, foram entrevistados Ricardo Weibe do Nascimento Costa, 
o Weibe Tapeba, 36 anos, atualmente vereador do município de Caucaia, advogado e 
ex-membro da Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI); e Dourado Tapeba, 
assessor indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI-CE).

A Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince) estima que 
na T.I. se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional 750 fa-
mílias, moradoras das aldeias: Coité, Jandaiguaba, Jardim do Amor, Lagoa das Bestas, 
Ponte, Capoeira, Lagoa dos Tapeba, Lagoa 1, Lameirão, Sobradinho, Trilho e Vila Nova. 
De acordo com Weibe, é de, aproximadamente, 20% o percentual de moradias que 
não dispõem de água encanada e energia elétrica, o que corresponde à situação de 
todas as residências das seguintes aldeias: Lagoa das Bestas, Vila dos Cacos, Carnaubal 
e Trilho. E, parcialmente, nas aldeias: Jandaiguaba, Lagoa dos Tapebas, Jardim do Amor 
e Lameirão.

Os Tapeba vivem situações de vulnerabilidade comuns à população de baixa ren-
da das periferias brasileiras: insegurança alimentar, condições precárias de habitação 
e saneamento básico, insegurança causada pelo tráfico de drogas e demais ações da 
criminalidade local. Situações ainda mais agudizadas pela morosidade em concluir o 
procedimento demarcatório da Terra Indígena Tapeba, já que tal morosidade expõe 
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esse povo a graves contextos de conflito com os ocupantes não indígenas de suas ter-
ras. Tal afirmação pode ser repetida para cada uma das dezenas de terras indígenas no 
Ceará que ainda não tiveram sua regularização concluída.

A partir de pesquisa iniciada em meados dos anos 1980, Barreto Filho assim descre-
ve as atividades produtivas dos Tapeba:

Os tapebanos engendram formas diferenciadas de aproveitamento dos recursos 
naturais disponíveis, basicamente extrativistas e sazonais: o corte da palha de 
carnaúba (o “trabalho na palha”), etapa preliminar no processo de produção da 
cera de carnaúba […]; a pesca artesanal não cultivada de crustáceos, realizada 
entre meados do “verão” e do “inverno” por tapebanos e brancos das localidades 
situadas nas fímbrias do mangue que cresce às margens do rio Ceará, na proxi-
midade da faixa litorânea […]; o “negócio com frutas”, isto é, a compra de safras 
de árvores e/ou pomares para revenda nos mercados de Caucaia e da capital; a 
retirada de areia do leito do rio Ceará […]. Também se dedicam ao corte e à venda 
de feixes de lenha e, segundo uma série de testemunhos produzidos em campo, 
eram mestres no fabrico de carvão vegetal, na jardinagem e na captura de ani-
mais silvestres, que vendiam nas praças de Caucaia e Fortaleza – atividades que 
hoje se encontram em escala residual. Isso sem contar aqueles que são absor-
vidos pelo mercado de trabalho formal local como assalariados, para trabalhar 
nas cerâmicas, olarias, fábricas de pré-moldados, indústrias de beneficiamento 
de produtos alimentícios e do extrativismo e no comércio. […] Há também os que 
desenvolvem uma variada gama de pequenos serviços e biscates (carreteiros, as-
sistentes de pedreiros, lavadeiras, domésticas, manicures, cabeleireiros etc.) e os 
que se dedicam ao comércio ambulante (sorveteiros, pipoqueiros, vendedores 
de broa, de frutas e legumes, de massa de mandioca, de mudas de plantas e de 
animais silvestres). (BARRETO FILHO, 1999, p. 103-104).

Atualmente, passados mais de 20 anos da publicação do artigo citado, pode-se afir-
mar que, em linhas gerais, o quadro é semelhante. Weibe Tapeba calcula que a taxa de 
desemprego e subemprego (biscates) beira os 50%, situação agravada pela crise cau-
sada pela pandemia. Por volta de 20% a 30% dedicam-se à agricultura de subsistência, 
à mariscagem e à pesca. Os assalariados somam em torno de 20% e, entre eles, além 
dos que trabalham no comércio e na indústria do município, há os trabalhadores na 
educação e na saúde diferenciada indígena.
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Esta é a mudança mais significativa em relação à situação descrita por Barreto Filho 
na década de 1990: o contingente de mais de 700 indígenas que trabalham nas escolas 
e unidades de saúde como professores, auxiliares de serviços gerais, merendeiras, vigi-
lantes, auxiliares e técnicos de enfermagem.

A grande proximidade da maioria das aldeias com o centro urbano de Caucaia, 
assim como a abundante presença de não indígenas na T.I. demarcada, impossibili-
ta medidas de “fechamento das aldeias”, que são possíveis para outras etnias. Aqui se 
observa o impacto negativo da morosidade do procedimento demarcatório, sobretudo 
da não desintrusão dos não indígenas, na disseminação do novo coronavírus entre os 
Tapeba.

Além disso, o padrão de organização espacial das moradias, muito próximas umas 
das outras, como se dá num bairro de periferia densamente povoado, dificulta em 
muito as medidas de isolamento social. Uma das aldeias mais vulneráveis na T.I. Tape-
ba é a Aldeia da Ponte (vide Imagem 1, a seguir). Ela se localiza à margem do rio Ceará, 
em área de risco, sujeita a enchentes. O acordo dos Tapeba com o Governo do Estado e 
a família Arruda, que possibilitou a edição da portaria declaratória, prevê em uma de 
suas cláusulas a realocação de moradores da Aldeia da Ponte em nova área, porém até 
o momento tal medida ainda não se efetivou.

Na aldeia, há várias pessoas apresentando sintomas que configuram suspeita de 
Covid-19. Saliente-se que Caucaia é o segundo município em número de casos e o ter-
ceiro em número de mortes por Covid-19 no estado do Ceará: no dia 10 de maio, data 
da conclusão do presente Parecer Técnico, a cidade contava com 672 casos confirmados 
e 31 óbitos (Boletim IntegraSUS Ceará).

Imagem 1. Aldeia da Ponte, que integra a T.I. Tapeba, às margens do rio Ceará.

Imagem de satélite disponível no programa Google Earth.
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Um costume dos Tapeba, apontado por Weibe, que pode facilitar a disseminação 
do novo coronavírus é o hábito das famílias de usar um único copo para beber água. To-
dos na casa tomam do mesmo copo, que fica junto ao recipiente de água. Haveria que 
se pensar uma estratégia de comunicação que abordasse esse assunto. Quando há o 
ritual do toré, a jurema ou o mocororó são bebidos também compartilhando a mesma 
cuia. Também a xanduca, o cachimbo ritual, é passado de um a outro.

Entretanto, como houve a decisão unânime de não se realizar rituais, esse proble-
ma está, no momento, afastado. Há um outro costume que continua acontecendo, 
pela própria necessidade da comunidade: o trabalho em grupo, na pesca e no roça-
do. Os pescadores vão em grupo ao rio, assim como os agricultores para o roçado de 
milho e de feijão. Uma técnica de pesca dos Tapeba é a pesca com a mão, a pesca de 
eito, na qual os pescadores caminham juntos, do fundo para o raso. Dourado salienta 
que desde o início da pandemia, os Tapeba têm trabalhado espiritualmente de forma 
individual.

Indagado a respeito das concepções do povo Tapeba quanto à causa da pandemia, 
Weibe respondeu:

Tem muito parente aqui que liga à espiritualidade. A sociedade estaria receben-
do um castigo pelo cuidado com a natureza, a queimada, a destruição, a polui-
ção. Não estamos cuidando bem da natureza e uns dos outros e destruímos os 
vínculos de família. Tem um grupo que participa da religião tradicional – mais 
evangélicos e alguns católicos também – que falam de apocalipse. O grupo ritu-
alístico [do toré] diz que o vírus é resultado do mal cuidado com a natureza, com 
os bichos, com as pessoas.

Dourado, por sua vez, afirmou:

Essa pandemia já está escrita no Apocalipse. E até digo que depois dessa vem 
outra maior ainda. Coisa mandada por Deus, porque o povo se corrompe, eu 
acredito na intervenção interplanetária, pra humanidade mudar e se não mudar 
já sabe o que o vai acontecer. A reação das pessoas, a maioria conformada. Mas 
tem o péssimo exemplo dado pelo presidente da República.
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3.2 O POVO PITAGUARY

A Terra Indígena Pitaguary, localizada nos municípios de Maracanaú e Pacatuba, 
tem uma população cadastrada pelo DSEI/CE de 3.369 indígenas. A T.I. possui exten-
são de 1.727 hectares e teve sua portaria declaratória publicada em 18 de dezembro de 
2006. Dos Pitaguary, foram entrevistados Maria Conceição Feitosa, a Ceiça Pitaguary, 
presidente da Fepoince, liderança do povo Pitaguary e ex-servidora da Coordenação 
Regional Nordeste II da Funai; e Fernando José de Moura Neto, o Neto Pitaguary, 26 
anos, técnico de enfermagem, presidente do Condisi, o Conselho Distrital de Saúde 
Indígena, o órgão de controle social do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará, 
o DSEI-CE.

Os indígenas em situação de vulnerabilidade alimentar são, segundo a Fepoince, 
1.080 famílias, nas aldeias: Central, Nova, Santo Antônio, Horto e Olho d’Água, todas 
no município de Maracanaú e a Aldeia Monguba, no município de Pacatuba. Mara-
canaú é o terceiro município em número de casos e o segundo em número de mortes 
por Covid-19 no estado do Ceará: no dia 10 de maio, a cidade contava com 379 casos 
confirmados e 38 óbitos (Boletim IntegraSUS Ceará).

Já o município de Pacatuba, onde se encontra a Aldeia Monguba, registra número in-
ferior de casos e mortes: 135 casos confirmados e 13 óbitos. De todo modo, à semelhança 
da T.I. Tapeba, a T.I. Pitaguary situa-se próxima a bairros densamente povoados de Mara-
canaú. A aldeia com maior vulnerabilidade é a Aldeia Olho d’Água, na qual a grande proxi-
midade das moradias faz com que o padrão de organização espacial da aldeia seja propí-
cio à disseminação do novo coronavírus, como se depreende de um exame da imagem de 
satélite da localidade: mais de 50 unidades habitacionais em 1 hectare (vide Imagem 2).  

 

Imagem 2. Aldeia Olho d’Água, T.I. Pitaguary, município de Maracanaú. 
Imagem de satélite disponível no programa Google Earth.
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Um dos costumes dos Pitaguary, assinalado por Ceiça, é o hábito de as pessoas fica-
rem reunidas nas calçadas. As famílias, tios, primos têm casas muito próximas. Há uma 
ideia de que a Covid-19 é uma “doença de rico”. As crianças continuam transitando de 
uma casa para a outra. No dia em que a escola distribuiu kits, só podiam entrar para 
receber de cinco em cinco pessoas. E as mães ficavam reclamando, diziam: “é muita 
besteira”.

Muitos continuam com vida normal na aldeia. Neto, por sua vez, falou das ativi-
dades rituais: no mês de abril, normalmente acontece o ritual sagrado dos Pitaguary, 
na mangueira centenária. A caminhada que culmina nos pés da mangueira, onde se 
realiza o toré. Este ano, foi cancelada a festa da mangueira.

Quanto às causas da pandemia, na compreensão do povo Pitaguary, assim falou 
Neto:

Eu escuto muito da minha avó, de 78 anos, e de outros idosos, dona Maria Fer-
reira e seu Alcides, eu escutei muito eles falarem que isso já estava escrito. Que 
em algum momento as pessoas iriam querer morrer. Isso nos faz refletir um en-
sinamento ancestral de que em algum momento isso iria acontecer. Seu Alcides 
disse que é o fim do mundo, mesmo, até vocês me abandonaram... A presença 
de muitas seitas na aldeia, dizem que a ciência está desafiando Deus. Alguns 
indígenas pensam que o que o pastor ou o padre diz é que tem de ser levado em 
conta. Outros dizem: “Isso é uma besteira, já estava escrito na Bíblia e a tempes-
tade terá um fim”. Acham que o distanciamento é uma coisa que a Globo está 
implantando na cabeça das pessoas, conspirando contra políticos.

3.3 O POVO ANACÉ

O povo Anacé situa-se no município de Caucaia, com população cadastrada pelo 
DSEI/CE de 1.724 habitantes, em duas situações territoriais distintas: a Reserva Taba 
dos Anacé, inaugurada em 2018, de superfície de 543 hectares, e a Terra Indígena Ana-
cé, cujo relatório de identificação e delimitação encontra-se há anos “em análise” na 
Funai. Na Reserva, há, de acordo com a Fepoince, 163 famílias em situação de vulnera-
bilidade alimentar, e na Terra Indígena 138 famílias, nas aldeias Japuara e Santa Rosa.

Foram entrevistados Francisco Ferreira de Moraes Júnior, o Júnior Anacé, liderança 
da Reserva Taba dos Anacé e enfermeiro que atua na própria Reserva; e Ângela de Mo-
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rais, professora indígena e liderança Anacé da mesma Reserva, que, assim como Júnior, 
teve papel de destaque na luta pela criação da Reserva, quando a Aldeia de Matões, 
onde habitavam, foi desapropriada para a implantação da refinaria Premium II da Pe-
trobras, que, ao cabo, não se efetivou.

Imagem 3. Reserva Indígena Taba dos Anacé, município de Caucaia. 

Imagem de satélite disponível no programa Google Earth.

Quanto às práticas culturais que poderiam facilitar a propagação do vírus, Júnior 
aponta o ritual na mata, que, a princípio, foi suspenso pelas lideranças, mas os jovens, 
uns dez, chegaram a realizar uma vez após o início do distanciamento social. Ângela 
também lembrou desse toré dos jovens. Em outros momentos, disse que, às vezes, em 
sua própria casa, canta sozinha umas cantigas de toré. No tocante às causas da pande-
mia, assim se expressou Ângela:

A gente conversa com as pessoas, fala dessa abençoada pandemia. Eu não estou 
conseguindo dormir direito, faço tudo pra não assistir TV. Será que isso é verdade 
mesmo? Porque é tão difícil que nem parece verdade. Por quê? A Rute, minha 
filha, está lendo o livro A queda do Céu. O índio fala que na aldeia dele, se aparecer 
uma bicicleta, ele não quer, porque depois vai querer uma moto. Eu fico pensan-
do: tudo isso que tá acontecendo com a humanidade, indo pro lado espiritual, 
é pras pessoas valorizar mais as pessoas, a família, o próximo, poder enxergar o 
outro. A nação está vivendo uma dificuldade até de dar bom dia. Tem coisas que 
as pessoas levam na brincadeira, mas tem que encarar com maturidade e pedir a 
Deus que venha conforme achar melhor. Imaginando as famílias que perderam 
seus entes queridos... e tudo isso acaba em se agarrar e dizer: Senhor, eu estou 
aqui! Que Ele me dê muita força e coragem. Todo dia eu vou na mata, tomo ba-
nho no riachinho e volto.  
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Júnior observa muito medo nas pessoas em geral. Mas acha que os Anacé são muito 
tementes a Deus e, por isso, entre eles o medo da pandemia é menor:

Há uma fé de que isso vai passar. Se não, as pessoas poderiam se desesperar. Já 
ouvi alguns evangélicos dizendo que é castigo. Quando ia vacinar contra a in-
fluenza, um evangélico disse: “tudo já está escrito no livro de Deus”. Eles levam ao 
pé da letra, pragas do Egito... Já outros dizem que Deus só quer o bem.

Na Reserva, segundo informa Júnior, há 62 famílias que são católicas e participam 
ativamente do círculo bíblico, semanalmente, às segundas-feiras, e de uma missa 
mensal. Essas reuniões foram suspensas devido à pandemia. E há por volta de 36 famí-
lias evangélicas, que também suspenderam os seus cultos.

3.4 O POVO TREMEMBÉ DE ALMOFALA

O povo Tremembé tem atualmente uma população cadastrada pelo DSEI/CE de 
2.714 habitantes, na Terra Indígena Tremembé de Almofala (município de Itarema), na 
Terra Indígena Tremembé do Córrego João Pereira (municípios de Itarema e Acaraú), 
na Terra Indígena Tremembé de Queimadas (município de Acaraú) e na Terra Indígena 
Tremembé da Barra do Mundaú (município de Itarema). De acordo com a Fepoince, 
encontram-se em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional 375 famílias Tre-
membé, sendo 185 em Itarema (T.I. Tremembé de Almofala e T.I. Tremembé do Cór-
rego João Pereira), 40 em Acaraú (T.I. Tremembé de Queimadas e Aldeia Telhas da T.I. 
Tremembé do Córrego João Pereira), e 150 em Itapipoca (T.I. Tremembé da Barra do 
Mundaú).

As famílias nessa situação de vulnerabilidade, na T.I. Tremembé de Almofala, resi-
dem nas aldeias: Praia de Almofala, Passagem Rasa, Morro do Caboré, Barro Vermelho, 
Panam I, Panam II, Lamarão, Saquinho, Cabeça do Boi, Urubu, Mangue Alto, Camboa 
da Lama, Varjota, Córrego Preto, Gonçalves, Amaro, Tapera, Batedeira I, Batedeira II, 
Camundongo e Santo Antônio. A Terra Indígena Tremembé de Almofala possui uma 
área de 4.900 hectares e teve seu relatório de identificação e delimitação publicado no 
Diário Oficial da União em julho de 1993.

Entretanto, a continuidade do procedimento administrativo de demarcação da T.I. 
encontra-se ainda sub judice. Já a T.I. Tremembé do Córrego João Pereira tem área de 
3.162 hectares e encontra-se homologada por decreto presidencial de 5 de maio de 
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2003; a T.I. Tremembé da Barra do Mundaú possui extensão de 3.580 hectares e teve 
portaria declaratória publicada em 11 de agosto de 2015; e a T.I. Tremembé de Queima-
das tem área de 767 hectares e sua portaria declaratória foi publicada em 22 de abril 
de 2013.

Foram entrevistados Fernando Marciano Santos, o Fernando Tremembé, 50 anos, 
presidente do Conselho Local do Povo Tremembé e membro do Condisi; e José Getúlio 
dos Santos, o Getúlio Tremembé, professor e diretor da Escola Diferenciada Maria Ve-
nância, da Aldeia da Praia, da Terra Indígena Tremembé de Almofala.

Imagem 4. Aldeia da Praia, T.I. Tremembé de Almofala, município de Itarema. 

Imagem de satélite disponível no programa Google Earth.

No que toca às práticas culturais, Getúlio apontou que, normalmente, em abril é 
realizada uma festa de resistência ao “Dia do Índio”, mas ela não foi feita para man-
ter o isolamento social. O torém costuma acontecer no espaço das escolas indígenas 
e elas se encontram fechadas. De agosto a novembro, na época da colheita do caju, é 
compartilhado o mocororó, quando todos bebem da mesma cuia. Fernando também 
assinala que não tem havido o torém. Quanto às causas da Covid-19, fala Getúlio:

Tem pessoas que acreditam que são as profecias da Bíblia que estão se concre-
tizando. Tem pessoas mais velhas que diziam que ia chegar um tempo em que 
os médicos não iam poder curar as pessoas. Outros acreditam que é um ensina-
mento pra humanidade, é uma resposta da natureza pra humanidade por tudo 
o que vem sofrendo causado pelo homem. Uma coisa tão pequena está fazendo 
com que todo mundo se aquiete. A gente diz que não tem tempo pra família... 
hoje esse tempo chegou. Temos tempo pra sentar junto dos mais velhos.
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3.5 ASPECTOS RELEVANTES DA COSMOVISÃO DOS POVOS ESTUDADOS

A partir das entrevistas realizadas com lideranças Tapeba, Pitaguary, Anacé e Tre-
membé de Almofala, é possível apontar aspectos da cosmovisão dos povos estudados 
que são relevantes para a elaboração de estratégias eficazes de prevenção e combate à 
epidemia de Covid-19 junto a eles.

Todos os entrevistados fizeram alusão à prática do toré, ou do torém, no caso dos 
Tremembé. Muito além de ser apenas um ritual que se constitui como sinal diacríti-
co da identidade indígena em face da sociedade envolvente, considero que o toré é 
a expressão axial da cosmovisão indígena no Nordeste. Há múltiplas dimensões que 
se entrelaçam na prática indígena do toré (e do torém): lúdica, espiritual, ancestral, 
terapêutica, política, identitária.

O toré possibilita que ocorra, em ato, o englobamento existencial (BRISSAC, 2008, 
p. 275-286) do catolicismo popular nordestino e da espiritualidade afro-brasileira em 
um “regime de índio” específico que se desenvolve nas lutas de afirmação étnica e resis-
tência dos povos indígenas do Nordeste. Como bem assinala Grünewald (2005, p. 28), 
“o toré, num primeiro filtro, acaba por emergir como um festejo cristão da indianidade, 
associado aos antepassados e encantos das matas nativas, passando pelo mar, até a 
África distante”.

Ora, em um momento no qual a pandemia do novo coronavírus tem o poder de 
conduzir cada pessoa a se defrontar com sua finitude, muitas vezes na angústia e no 
medo diante da possibilidade palpável de vir a vivenciar a doença, a dor e a morte, 
é evidente que toda essa profunda experiência existencial é vivida no horizonte da 
cosmovisão compartilhada com seu grupo social. Nas entrevistas, quando indagados 
acerca do que têm ouvido em suas comunidades a respeito das causas da pandemia, 
vários falaram que os antigos diziam de algo já previsto nas Escrituras, uma interven-
ção divina revestida de caráter de punição/correção/salvação, com traços apocalípticos.

Em diálogo com Pompa (2003), Grünewald refere-se ao processo histórico realiza-
do pelos indígenas de releitura de seus mitos e rituais a partir da imposição do cris-
tianismo, afluindo para uma “religiosidade cabocla do sertão formada pela força das 
pregações itinerantes caracterizada por forte penitencialismo e com função exorcizan-
te da permanente ameaça da morte ou do Apocalipse” (GRÜNEWALD, 2005, p. 22-23).
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Certamente, há que se observar também a participação atual de contingente signi-
ficativo desses povos, seja em igrejas evangélicas neopentecostais, seja na Igreja Cató-
lica. Mas convém perceber também aqueles “estratos mais profundos” da religiosidade 
cabocla, que, aqui e ali, emergem no próprio toré.

Entre as causas da pandemia, na visão dos membros de suas respectivas comuni-
dades, os entrevistados apontaram para uma resposta da natureza a um “mal cuidado”, 
tantas agressões perpetradas pela humanidade. Weibe observa que essa perspectiva 
é mais presente entre o “grupo ritualístico”, aqueles que lideram a realização do toré. 
Relaciono isso com a afirmação de Grünewald (2005) de que o toré:

deve ser apreendido primariamente como um processo ordenador da vida indí-
gena no Nordeste […] isso é movimento, é dinâmica histórica que, para além dos 
atores ou agentes individuais, promove o referencial da autoctonia nordestina 
através de codificação ontológica em regimes específicos. (GRÜNEWALD, 2005, 
p. 29)

As rezadeiras, os pajés, enfim, os curadores que atuam em cada povo, enquanto 
protagonistas desse “processo ordenador”, certamente podem, diante do cenário per-
turbador instaurado pela pandemia, auxiliar os seus a se cuidarem e a irem retecendo 
os fios do sentido em suas vidas. Convém, aqui, relembrar a recomendação da Opas 
citada anteriormente, de:

convidar os curandeiros, terapeutas ancestrais e outros membros da comunida-
de a colaborar com as autoridades de saúde para que certas medidas específicas, 
como distanciamento social, diagnóstico, isolamento e tratamento, levem em 
conta sua visão do mundo, suas práticas ancestrais e contextos” (OPAS, 2020, p. 
3).

4 MEDIDAS ADOTADAS NA ATENÇÃO À SAÚDE E PARA O 
DISTANCIAMENTO SOCIAL

No que toca ao atendimento de saúde prestado ao povo Tapeba, Weibe aponta que 
há comunidades sem agentes indígenas de saúde e que houve alguns casos de teste 
positivo para Covid-19 entre os agentes de saúde e servidores da Sesai. Além disso, ele 
afirma:
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Só algumas doenças têm atendimento presencial. Aí o povo vai à unidade de 
saúde e aí não tem atendimento. Tem havido uma dificuldade de comunicação: 
não é todo mundo que tem telefone.

Dourado informou que após a ocorrência de vários casos de Covid-19 entre os pro-
fissionais de saúde do Polo-Base Tapeba, houve a necessidade de suspender o atendi-
mento por um dia e realizar uma desinfecção geral das instalações. Segundo Dourado, 
foi informado pela Sesai que não há testes.

Depois de sete dias de sintomas, é feito teste na UPA ou no hospital de referência. 
A Sesai ficou de mandar material de teste rápido. Entretanto, Brasília mandou só 186 
testes para os profissionais de saúde, sendo que há no Ceará 292 profissionais atuando 
na saúde indígena.

Quanto ao trabalho da Sesai, Ceiça Pitaguary apresenta críticas à gestão do DSEI. 
No segundo semestre de 2019, houve a exoneração da então coordenadora, que há 
muitos anos estava à frente do DSEI, e a nomeação, em setembro de 2019, de um co-
ordenador, que, segundo Ceiça, não tinha experiência anterior com saúde indígena.

De acordo com a coordenadora da Fepoince, o atual coordenador do DSEI tem re-
duzido os canais de diálogo com as lideranças indígenas e atuado, por vezes, de forma 
impositiva. Ceiça apontou uma série de problemas, como o número insuficiente de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) nas unidades de saúde e a insuficiente re-
alização de testagem para Covid-19 entre os indígenas. Tais problemas foram relatados 
em um ofício entregue ao MPF no dia 29 de abril.

Após a entrevista que me concedeu, Weibe denunciou nas redes sociais que alguns 
profissionais de saúde que contraíram a Covid-19 e se recuperaram estariam sendo 
constrangidos a voltar ao trabalho antes do prazo indicado pela Opas. Foi realizada no 
dia 6 uma reunião no Polo-Base Tapeba para superar esse problema. Foi esclarecido 
pelos gestores que os profissionais de saúde que ainda apresentarem sintomas não 
devem comparecer ao trabalho.

Outro problema é a subnotificação dos casos entre indígenas. No dia 6 de maio, 
de acordo com planilha disponibilizada pelo Ministério da Saúde, haveria sete casos 
confirmados entre indígenas no Ceará (todas as etnias). Entretanto, na mesma data, já 
eram oito casos confirmados somente entre os Tapeba (Aldeia da Ponte e Trilho).
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O transporte de pacientes, que é realizado pela Sesai, iria ser interrompido, por tér-
mino de contrato, no início de 2020, como afirma Ângela Anacé: “A gente lutou até que 
resolveram deixar os carros até outubro. Queriam tirar tudo, não haveria mais carro de 
urgência e emergência”. Como só estão sendo atendidos os casos mais graves, dimi-
nuiu significativamente o fluxo de transporte, mas esse serviço continua a ser prestado.

Acerca das medidas necessárias para o distanciamento social do povo Pitaguary, 
Neto apontou o que considera uma atuação deficiente da Funai na questão do acesso 
de não indígenas ao açude Santo Antônio (vide Imagem 5):

A não demarcação dos territórios é um fator grave para que não cheguem as po-
líticas assistenciais aos povos indígenas. No ano 2000, conseguimos fechar um 
balneário, um açude nos Pitaguary, assim como a venda de bebidas alcoólicas. 
Ao longo dos anos, a Funai não conseguiu fazer a articulação com a segurança 
pública e isso se perdeu. Há 3 anos, após o falecimento do cacique Daniel, foi 
reativado o comércio no açude. Além disso, tem crime ambiental, tráfico de dro-
gas. A Funai não tem realizado o seu serviço.

Imagem 5. Aldeia da Santo Antônio, T.I. Pitaguary, município de Maracanaú. Observa-se, à esquerda, o açude Santo Antônio.

Imagem de satélite disponível no programa Google Earth.

Também Ceiça falou do problema do açude:

Os Pitaguary ano passado reabriram o açude Santo Antônio. Houve em março 
uma reunião com quatro barraqueiros e a presidente do Conselho Local de Saú-
de. Quando surgiram os casos em Maracanaú, (até domingo passado já tinham 
sido 12 óbitos), e com o decreto do governador, os comerciantes pararam. No fi-
nalzinho de março, eles começaram a se inquietar, estimulados pelo presidente 
da República. Liguei para um servidor da Funai e ele me disse pra ligar pra polí-
cia. Não houve nenhuma orientação da Funai, eles só dizem: “estamos de qua-
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rentena”. As equipes de saúde estão em área todos os dias. As enfermeiras é que 
entregam cestas básicas, máscaras, álcool. Quanto às aglomerações, as equipes 
de saúde não têm perna. Os barraqueiros disseram que só estão vendendo co-
mida, mas tudo está aberto. O Manoel construiu uma barraca e mora nela. A 
gente vê as pessoas na calçada, quase ninguém usa máscara. A Funai nada fez e 
não teve força de vontade. O coordenador regional saiu no final de fevereiro. A 
Coordenação Regional está com o substituto, que não tem o perfil de articulador 
político.

O antigo problema do açude Santo Antônio reveste-se de maior gravidade em tem-
pos de pandemia: um balneário no interior da T.I. Pitaguary atrai muitos visitantes 
como área de lazer. Depois de a comunidade ter conseguido manter fechado o açude 
para não indígenas, com a morte do cacique Daniel, houve significativas mudanças na 
T.I. Manoel, o enteado do falecido, autonomeou-se cacique, mas não foi reconhecido 
pelo pajé e pelas demais lideranças tradicionais. O pajé Barbosa nomeou outros três 
caciques: Madalena, Kauã (João Paulo) e Cláudia.

Por sua vez, Manoel continuou com o seu grupo de apoiadores e passou a defender 
a abertura do açude aos não indígenas, assim como difunde nas redes sociais posições 
negacionistas em relação à pandemia. Ele próprio construiu uma barraca junto ao açu-
de, que lhe serve de moradia e é também o seu comércio. Essa frequentação de não 
indígenas ao açude constitui-se um sério risco de disseminação do novo coronavírus. 
Ainda que no início do isolamento social decretado pelo governador do Ceará tenha 
havido o fechamento das barracas, estas voltaram a funcionar, o que, evidentemente, 
propicia a disseminação da Covid-19. Constata-se, neste ponto, uma omissão por parte 
do órgão indigenista oficial.

5 SEGURANÇA ALIMENTAR E RENDA EMERGENCIAL

Quanto à Funai, Weibe afirma que o órgão está muito ausente, sem viabilizar a en-
trega de cestas de alimentos. A informação que ele recebeu é de que a Conab ainda 
está fazendo processo de licitação, de modo que somente talvez no meio do mês de 
maio os alimentos seriam disponibilizados, e depois ainda seria necessário o empaco-
tamento para posterior entrega às comunidades.
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No dia 6 de maio, a Coordenação Regional fez uma entrega de cestas de alimentos 
em ação emergencial, para cinco aldeias Tapeba: Sobradinho, Lameirão, Lagoa 1, Lagoa 
das Bestas e Vila dos Cacos, totalizando 250 cestas, ação bem pontual e limitada, que 
não se confunde com a entrega das cestas da Conab.

Afirma Júnior Anacé: “O que a DPU está fazendo para conseguir alimento é mui-
to importante. As pessoas devem aderir ao isolamento social. A Funai deve garantir a 
segurança alimentar, há muitos pais de família sem trabalhar”. A DPU ingressou com 
ação3 na Justiça Federal contra a União, a Funai e o estado do Ceará, para garantir a 
célere entrega de cestas de alimentos e materiais de higiene à população indígena no 
estado do Ceará. Entretanto, não foi concedida pelo juízo o pedido de tutela provisória 
de urgência. A DPU entrou com agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal 
contra a decisão que denegou a liminar.

Em relação à renda emergencial, Ceiça Pitaguary relata a grande dificuldade que 
têm tido os indígenas que dependem da chamada “conta poupança digital”, já que 
o aplicativo não tem funcionado. Fernando Tremembé estima que 70% do povo Tre-
membé de Almofala deve estar inscrito no Cadastro Único.

6 AÇÕES REALIZADAS PELOS POVOS INDÍGENAS

Os povos indígenas no Ceará têm tomado uma série de iniciativas visando à preven-
ção da disseminação do novo coronavírus. Júnior Anacé fala das iniciativas das lideran-
ças da Reserva Indígena Taba dos Anacé:

Fizemos uma reunião da equipe de saúde com todos os representantes do Con-
selho Indígena e orientamos sobre as medidas de higiene, pra comunidade indí-
gena se conscientizar e não deixar o vírus entrar na aldeia. Aí fechamos a entra-
da da Reserva. Ficou proibida a visita à trilha ecológica, às famílias etc. Proibido 
aglomeração. Fechamos no dia 25 de março. Ficam três homens de manhã, três 
homens à tarde e oito à noite. Recomendamos que os porteiros usem máscara. 
As mulheres estão confeccionando máscaras e a equipe de saúde esteriliza as 
máscaras. Pessoas que têm de ir às compras em Caucaia, só uma por família e 
os idosos e doentes crônicos não saírem de casa. Um ou outro fura, mas o povo 

3    Ação Civil Pública n° 0804666-81.2020.4.05.8100, tramitando na 4ª Vara Federal em Fortaleza.
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está bem consciente. Os Jenipapo-Kanindé já fecharam a aldeia e também os 
Tremembé de Itapipoca.

Uma das primeiras iniciativas é buscar o isolamento social, que, no caso da Reserva 
Taba dos Anacé é facilitada pela inexistência de não indígenas na área, assim como por 
haver uma única entrada/saída para a reserva, o que possibilita a colocação de uma 
barreira. Assim, há um revezamento de pessoas que guardam o portão da reserva, três 
homens pela manhã, outros três à tarde e um número maior, oito homens no período 
noturno. Desse modo, a comunidade está conseguindo impedir a entrada de não indí-
genas e de todos os não residentes na reserva. Ângela Anacé comentou:

Eu falo por experiência própria. A nossa facilidade é que só temos uma entra-
da, que é entrada e saída. A facilidade é que a gente pode fechar. Enquanto não 
acontece na família, tem gente que não acredita. Enquanto essas pessoas não 
acordarem, fica difícil. Chega uma irmã de sangue e a gente tem que dizer, “não 
pode entrar”. Com muita luta, a gente conseguiu. Aqui também contribuiu mui-
to por ter uma equipe de saúde com duas agentes de saúde que são índias, um 
enfermeiro que é índio, dois Aisan que são índios e dois motoristas que são ín-
dios.

O que é possível para os Anacé da Reserva não é possível para os Anacé de Japuara e 
Santa Rosa, que ainda não têm sua terra demarcada. Iniciativa semelhante à dos Anacé 
da Reserva foi tomada pelos Jenipapo-Kanindé e pelos Tremembé da Barra do Mun-
daú. Por outro lado, a colocação de uma barreira não é possível para os Tapeba, tendo 
em vista a numerosa presença de ocupantes não indígenas na T.I. Tapeba. No caso dos 
Pitaguary, a instalação de uma barreira não se efetivou pela existência de faccionalis-
mos e a atuação do autonomeado cacique Manoel, que busca promover a entrada de 
não indígenas na área de lazer do açude Santo Antônio.

Weibe descreve algumas ações entre os Tapeba:

A gente tem tentado conversar com os chefes de família, os patriarcas e as ma-
triarcas. Os nossos troncos velhos estão acostumados a viver de forma livre, o 
isolamento social traz um mal psicológico. E não está havendo atuação de psi-
cólogos, assistentes sociais. Temos tido alguns casos pontuais: houve na T.I. Ta-
peba jogo de futebol, por duas vezes. Nós tivemos de agir fortemente: colocar 
corrente com cadeado junto às traves. Tem família passando fome mesmo. Con-
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seguimos 300 cestas para doação da Defesa Civil. A entrega das cestas é feita nas 
casas dos agentes de saúde.

Weibe ressalta as dificuldades de muitos em aderir ao isolamento social e a pos-
sível conveniência de um suporte psicológico para alguns. Simultaneamente, mostra 
a consciência das lideranças acerca da necessidade de tal isolamento, manifestada na 
atitude firme diante dos jogos de futebol ocorridos. Além disso, aponta para a situ-
ação de absoluta carência de muitas famílias, que se encontram numa condição de 
insegurança alimentar. Diante disso, muitas ações indígenas vão na linha da partilha e 
solidariedade, como conta Ângela Anacé:

A gente tem formado cesta básica, daqueles que tem mais pra aqueles que tem 
menos. Já dividimos mais de 60 cestas básicas. O grupo do Curso Bíblico, aí faz 
a doação. Tem o grupo de Mulheres Guerreiras, que faz outra. O grupo de lide-
ranças, faz outra. Na Semana Santa, fizeram uma vaquinha e meu sobrinho fez 
150 pães de coco. Mas apesar disso, já tem gente adquirindo uma dificuldade 
emocional, pra compreender o que está passando.

Também Getúlio Tremembé enfatiza essa dimensão da prática de sua comunidade:

Sempre é forte entre nós a partilha, nestas horas a solidariedade tem sido forte. 
Temos procurado ver como os alunos estão passando. Felizmente, o estado do 
Ceará está distribuindo o vale alimentação para os alunos.

Várias iniciativas indígenas direcionam-se à manutenção do isolamento social e, 
para tanto, fazem-se necessárias estratégias de comunicação, como descreve Fernan-
do:

No início, tivemos um pouco de resistência, mas hoje quase todo mundo tem 
celular. Temos grupos de zap do CITA [Conselho Indígena Tremembé de Almofa-
la], as informações a gente coloca no grupo. Tem vários grupos da educação, do 
Cuiambá [Licenciatura Indígena Tremembé]. Quando fizemos a primeira reu-
nião e passamos as recomendações, houve reações contrárias, até de diretores 
de escolas. Mas fomos conversando no privado com cada um. Na área da Mata, 
que é onde eu moro, a gente não tem dificuldade com eles, são parentes nossos 
e são poucos. E atenderam a informação também. Tem as equipes de saúde do 
município que atendem eles. Já na área da Praia, é mais difícil, porque há gente 
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que mora por lá que não é parente. Aí fica um entra e sai, com chegada de novas 
pessoas. Com os decretos do governador e do prefeito, eles tiveram de atender.  

7 CONCLUSÕES

Na atual Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, motivada 
pela pandemia do novo coronavírus, é urgente que as autoridades de saúde brasilei-
ras dediquem redobrada atenção aos grupos populacionais que vivem em situação de 
vulnerabilidade, dentre os quais os povos indígenas. Sobre eles, a Covid-19 tem maior 
impacto, como apontou a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2020).

Na abordagem de prevenção e combate à Covid-19, é de fundamental importância 
ter presente a cosmovisão de cada povo indígena. Especialmente diante da pandemia 
do novo coronavírus, que, muitas vezes, leva cada um e cada uma a se defrontar com 
a finitude, a dor e a morte. Essa densa experiência existencial é vivida pela pessoa no 
horizonte da cosmovisão de seu grupo social.

Assim, as ações em saúde devem, necessariamente, fundamentar-se na compreen-
são de tais dados. A partir das entrevistas realizadas para o presente Parecer Técnico, 
assim como do contato do perito, desde 2005, com os quatro povos indígenas abor-
dados, pode-se afirmar que o fenômeno multidimensional do toré (e do torém) é a 
expressão axial da cosmovisão indígena no Ceará.

Para que uma compreensão da cosmovisão dos povos indígenas possa fecundar as 
ações de prevenção e combate ao coronavírus do DSEI-CE, é mister que haja um diálo-
go constante entre gestores, profissionais de saúde e indígenas, de forma a consolidar 
uma ampla participação indígena nas iniciativas de combate à Covid-19, como preconi-
za a Opas no documento Visão Geral das Medidas Específicas de Saúde Pública para os Grupos 
Populacionais em Situação de Vulnerabilidade – O Caso dos Povos Indígenas (OPAS, 2020).

A imprescindibilidade da participação ativa dos povos indígenas na formulação e 
execução de políticas públicas a eles relacionadas é, não somente um ditame da Con-
venção n° 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, em seu artigo 6°, mas também a 
chave para a eficácia das mesmas políticas públicas.
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Na breve abordagem aqui exposta da situação de quatro povos indígenas diante 
da pandemia, manifesta-se a grande diversidade existente entre os povos indígenas 
no Ceará. Conforme o povo, há maior ou menor vulnerabilidade em relação à Covid-19. 
Avalio que, no estado do Ceará, o povo que apresenta maior vulnerabilidade é o povo 
Tapeba, seguido pelo povo Pitaguary, ambos situados na Região Metropolitana de For-
taleza e inseridos em municípios que já apresentam significativo número de casos con-
firmados de Covid-19 e de óbitos.

O isolamento social é a estratégia mais efetiva de prevenção à disseminação da epi-
demia. Para tanto, é imprescindível que às ações da Sesai some-se a atuação da Funai, 
apoiando as iniciativas indígenas em defesa do isolamento social. Especificamente, é 
urgente uma ação do órgão indigenista, conjunta com o município de Maracanaú, vi-
sando ao fechamento total e imediato do açude Santo Antônio na Terra Indígena Pita-
guary. Iniciativas já em curso, de fechamento de aldeias para os não residentes, devem 
igualmente ser apoiadas pelo órgão indigenista oficial. Além disso, ações de comuni-
cação social se fazem necessárias, nas quais, igualmente, a participação indígena é de 
suma importância.

No tópico seguinte, apresentarei um conjunto de medidas emergenciais como su-
gestão de atuação ao Ministério Público Federal.

 Na data de conclusão da escrita do presente Parecer Técnico, 10 de maio de 
2020, ocorreu o falecimento da primeira pessoa indígena no Ceará vítima da Covid-19: 
a agente indígena de saúde Daniela Teodózio, da etnia Tabajara, que atuava na Aldeia 
Grota Verde, no município de Tamboril, Terra Indígena da Serra das Matas.

8 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS

1. Formação de um Comitê de Acompanhamento da Pandemia nas Terras Indíge-
nas do Ceará, com a participação de lideranças indígenas, membros do Condisi, 
da Sesai, da Funai, da Secretaria de Saúde do estado do Ceará, do MPF e da DPU, 
com reuniões semanais por videoconferência. Ainda que o Condisi seja o órgão 
institucional de controle social, nesta situação de pandemia, faz-se necessária 
uma participação maior e contínua dos povos indígenas no acompanhamento 
das ações de combate à Covid-19, assim como uma articulação maior entre Se-
sai, Funai e demais órgãos.
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2. Significativo incremento na quantidade de testagem dos povos indígenas. Fa-
z-se necessário que a Sesai adquira um volume considerável de kits para teste 
rápido que possibilite que cada caso suspeito seja testado, assim como os fa-
miliares que morarem na mesma residência. Tal iniciativa é indicada por espe-
cialistas em saúde pública4 como fundamental para monitoramento e atuação 
precoce que impeça uma disseminação explosiva da Covid-19.

3. Aquisição de oxímetros e monitoramento diário de todos os pacientes suspeitos 
de Covid-19, para detecção precoce de hipóxia silenciosa5 (LEVITAN, 2020).

4. Produção de material em vídeo, voltado especificamente para os povos indíge-
nas do Ceará, sensibilizando para o isolamento social e medidas de higiene (p. 
ex.: buscar não compartilhar com os familiares o mesmo utensílio doméstico: 
copo, prato, talher), informando sobre a Covid-19 e orientando acerca dos canais 
de atendimento para os que apresentem sintomas da doença. Produção a ser 
realizada pela Sesai, com apoio da Funai e da  Seduc; atuação e assessoria dos 
povos indígenas e, se possível, participação de pajés e curadores(as).

5. Contratação temporária de profissionais de saúde para os polos-base. Há uma 
significativa defasagem: em 2018 eram 292 profissionais, agora são apenas 272. 
De acordo com o Plano Distrital de Saúde Indígena, elaborado em 2019, há 
necessidade de 70 a 100 profissionais. Só entre os Tapeba, são as seguintes as 
comunidades sem AIS (agente indígena de saúde): Aldeia da Ponte (que tem 
o maior número de casos de Covid-19), Aldeia Sobradinho, Aldeias Cipó/Car-
naubal e Aldeia Jandaiguaba.

6. Ampla divulgação, por parte da Coordenação Regional da Funai, de cronograma 
detalhado para a entrega de cestas de alimentos aos povos indígenas no Ceará, 
garantindo que a distribuição destas seja realizada em conformidade com as 
orientações constantes no item 3 da Nota Técnica n° 01/2020 – Dasi/Sesai/MS 
SEI/MS, de 29/3/2020.

4   Como assinalou o médico Andrey Moreira Cardoso, pesquisador da Fiocruz: “Teria que haver testes para identificar os infectados. Mais que isso: é preciso 
detectar os sinais [da contaminação]. Então, é detectar pessoas com sintomas respiratórios e confirmar a infecção nos casos graves. Nessa condição, a 
princípio todos vão ser considerados suspeitos de coronavírus. Agora, o problema é antecipar-se. O que tem de ser ágil é conseguir detectar o início, o primeiro 
caso introduzido. Estando a equipe de saúde na aldeia, não havendo casos, tem de monitorar a população para detectar a ocorrência de casos precocemente.” 
(CARDOSO, 2020).

5   A hipóxia, ou diminuição da saturação de oxigênio no sangue, costuma se manifestar primeiramente, entre os pacientes de Covid-19, de forma silenciosa, 
por sua “natureza insidiosa, difícil de detectar” (LEVITAN, 2020). Daí a importância do uso do oxímetro para a sua detecção precoce.
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7. Apoio da Funai às iniciativas dos povos indígenas que fecharam ou buscam fe-
char suas aldeias, vedando o acesso aos não residentes.

8. Recomendação ao município de Maracanaú (e, caso necessário, medidas judi-
ciais) visando ao total e imediato fechamento do açude Santo Antônio na Terra 
Indígena Pitaguary.
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ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA COMUNIDADE INDÍGENA FULNI-Ô (PE)

Otávio Rocha de Siqueira1

1 INTRODUÇÃO

O presente Laudo Técnico tem como finalidade atender à demanda contida na guia 
pericial em epígrafe, cujos quesitos são reproduzidos a seguir:

Trata-se de elaboração de peça técnica por cada um dos peritos em antropologia 
do MPF, tendo em vista a experiência profissional e histórica com grupos étnicos espe-
cíficos que podem ser afetados pela expansão da pandemia causada pela doença CO-
VID-19. A abrangência de cada estudo deve ser delimitada pelo perito. Segue a relação 
de quesitos a serem respondidos:

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou 
comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em consi-
deração diante dos riscos representados pela pandemia de COVID-19?

b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e comunidades tra-
dicionais?

c) As lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes 
indígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração e 
execução dessas ações?

d) Quais ações e medidas os povos indígenas ou comunidades estão tomando 
para prevenção e enfrentamento da pandemia de COVID-19?

e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vis-
ta a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por 
parte dos grupos afetados. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas 
na área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanên-

1   Perito em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).
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cia nas CASAI de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado 
a efetivação desta medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, 
como estas têm sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

Vê-se, portanto, que essa solicitação não segue o procedimento usual, já que não se 
refere a uma situação circunscrita a apenas uma comunidade tradicional, território ou 
região, mas a uma ameaça que paira sobre todos eles. Outrossim, foi encaminhada a 
todos os peritos em antropologia do quadro do MPF, que produzirão, cada qual, peças 
periciais distintas, cuja amplitude de escopo está a seu critério.

Em diálogos informais com representantes da 6ª CCR e da Assessoria Nacional de 
Perícia em Antropologia (ANPA), fomos informados que os quesitos apresentados ser-
vem apenas como um norte, um guia para nossos trabalhos, que podem e devem ser 
adaptados para cada caso específico, a depender das necessidades da pesquisa, da(s) 
particularidade(s) do(s) grupo(s) estudado(s) e da abrangência delimitada pelo perito.

Além das particularidades já citadas, duas outras marcaram a elaboração deste tra-
balho: a primeira, o tempo extremamente exíguo – o prazo original era de pouco mais 
de 15 dias – para a elaboração de uma perícia complexa, que envolve múltiplos atores 
em uma situação nova e que se transforma a cada dia, que concerne dúvidas e temores 
das próprias comunidades e daqueles que trabalham com elas. As dificuldades trazi-
das pela exiguidade do tempo se amplificou pela segunda particularidade, qual seja, o 
impedimento absoluto de se fazer trabalho de campo nos moldes tradicionais – tanto 
por um veto da instituição quanto pelo risco ao qual nós nos exporíamos e exporíamos 
as comunidades com as quais trabalharíamos. Isso nos obrigou a usar ferramentas me-
todológicas não ortodoxas, cada qual com algumas vantagens e muitas desvantagens 
em comparação com o trabalho de campo presencial.

De todo modo, em meu caso decidi tomar a situação da comunidade indígena Ful-
ni-ô diante da Covid-19 como foco de meu trabalho. Isso pelos seguintes motivos: 1 – 
por uma série de razões, que têm a ver principalmente com as diversas especificidades 
da presente organização territorial Fulni-ô, essa comunidade costumeiramente leva 
muitas de suas questões ao MPF, o que fez com que eu me tornasse particularmente fa-
miliar com suas demandas e particularidades, além de possuir uma proximidade com 
suas lideranças; 2 – uma das especificidades citadas no item anterior é a concentração 
da maioria de sua população em apenas uma aldeia, contígua à cidade de Águas Belas 
(PE), e bastante próxima da BR-423. No contexto da pandemia de Covid-19, isso impli-
ca em diversas peculiaridades que serão exploradas ao longo do texto; e 3 – foi nessa 



451

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA COMUNIDADE INDÍGENA FULNI-Ô (PE)

comunidade que ocorreu o primeiro óbito de um indígena no Nordeste pela Covid-19, 
no dia 3 de maio, o que já acendeu, então, um alerta.

Procedi então ao contato, utilizando para isso meios como ligações telefônicas, 
mensagens de texto e de áudio via telefone celular e e-mail, com diversos atores que 
poderiam fornecer informações valiosas sobre o tema aqui tratado: os dois caciques 
(sublinho que atualmente os Fulni-ô estão divididos em dois grupos, que acompanham 
caciques e pajés diferentes, e cuja convivência ainda é conflituosa), o coordenador da 
Coordenação Técnica Local (CTL) da Funai em Águas Belas, a coordenadora do Polo-Ba-
se de Saúde Fulni-ô, um antropólogo Fulni-ô e servidor do Distrito Sanitário Especial 
Indígena de Pernambuco (DSEI-PE), e o coordenador do DSEI-PE. Todos foram ouvidos 
entre os dias 5 e 26 de maio. O diálogo com quase todos eles não foi pautado por ques-
tionários fechados, ou por roteiros pré-estruturados, mas por tópicos abrangentes, que 
eram abordados aos poucos, deixando a conversa o mais fluida possível, permitindo 
que novos assuntos e questões específicas fossem abordadas à medida que surgissem, 
ao longo dos dias. A única exceção foi um e-mail enviado ao coordenador do DSEI-PE, 
com uma lista de 20 perguntas a serem respondidas.

Complementarmente, realizei um breve levantamento de informações e bibliogra-
fia disponível on-line, como também me vali do conhecimento próprio, baseado nas 
diversas pesquisas anteriores sobre esse grupo.

Como os quesitos apontados acima, segundo os solicitantes, constituem mais uma 
referência do que tópicos obrigatórios, exponho a seguir a estrutura que julgo mais 
apropriada para este trabalho. Assim, no início da próxima seção, teço algumas breves 
considerações sobre os efeitos das epidemias sobre os povos indígenas nas Américas, 
e em especial no Brasil. Em seguida, trago alguns dados a respeito da pandemia da 
Covid-19 quanto às comunidades tradicionais, no Brasil e em Pernambuco, para então 
passar ao caso dos Fulni-ô. Sobre eles, apresento alguns dados básicos, as ações e me-
didas que estão sendo tomadas para prevenção e combate à pandemia, como a co-
munidade tem vivido esse processo, quais especificidades socioculturais e territoriais 
devem ser levadas em conta ao se pensar a respeito dos efeitos da pandemia sobre 
eles, entre outros tópicos considerados relevantes sobre o assunto.
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2 POVOS INDÍGENAS, VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E 
EPIDEMIOLÓGICA E A COVID-19

Não se pode falar em epidemias entre povos indígenas sem se lembrar do enorme 
impacto que as doenças trazidas pelos colonizadores tiveram sobre essas populações, 
já a partir de sua chegada no continente americano. Em boa parte das vezes, comuni-
dades inteiras foram dizimadas, ou reduzidas a poucos indivíduos e poucas famílias, 
imediatamente após os primeiros contatos. A expressão “cataclismo biológico” foi 
cunhada pelo antropólogo Henry F. Dobyns para descrever esses efeitos2. Embora pro-
vavelmente tenham sidos mais devastadores durante os primeiros séculos do empre-
endimento colonial, quando os avanços continente adentro expunham, a todo o tem-
po, novas populações ameríndias (e outras populações indígenas, que já conviviam 
com os agentes coloniais, ajudavam também a disseminar doenças por meio de suas 
interações com comunidades recém-contatadas), talvez alguns ainda se surpreendam 
ao descobrir que graves epidemias, de doenças absolutamente tratáveis, dissemina-
ram-se e foram responsáveis pelas mortes de milhares de indígenas ainda na segunda 
metade do século XX, algumas há pouco mais de 30 anos. Pode-se citar o caso dos 
Araweté, que em 1977 perderam metade de sua população no “contato” com a Funai, 
e a invasão garimpeira entre os Yanomami entre 1987 e 1990, que deixou mais de mil 
mortos com as doenças trazidas pelos não indígenas3.

Mesmo os Fulni-ô, povo que vive numa área de colonização antiga – o Nordeste –, 
têm um histórico de epidemias arrasadoras em um tempo não tão distante: na segun-
da metade do século XIX houve um surto de cólera na comunidade, o que resultou 
em redução drástica em sua população – em 1861 ela era metade daquela registrada 
apenas seis anos antes. A memória dessa epidemia de cólera ainda hoje é muito forte 
entre os Fulni-ô, narrada por muitos dos mais velhos. Alguns dos entrevistados dessa 
comunidade também citaram surtos locais passados de febre tifoide, da gripe espa-
nhola e, mais recentemente, da chikungunya.

Se para comunidades indígenas isoladas ou com pouco contato com a sociedade 
regional o fator biológico ainda pesa em sua vulnerabilidade às doenças – já que seu 
sistema imunológico não criou defesas para elas –, para comunidades com um histó-
rico mais longo de interações constantes com ela são outros os fatores que as tornam 

2   YANOMAMI, Davi Kopenawa. Covid-19 e os povos indígenas. Disponível em: https://covid19.socioambiental.org/. Acesso em: 21 maio 2020.

3   Idem.
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mais vulneráveis a epidemias, de natureza sociodemográfica, sanitárias, culturais, ter-
ritoriais e políticas.

Indicadores levantados a partir do Censo de 2010, por exemplo, indicam que a 
mortalidade de indígenas é de duas a três vezes maior que a mortalidade de não in-
dígenas4. além de elevada mortalidade precoce, menor proporção de escolaridade 
formal e menor cobertura de saneamento do que entre não indígenas5. Outrossim, 
investigações sobre o tema, como o Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos 
Povos Indígenas (COIMBRA et al., 2013, apud CODEÇO et al., 2020, p. 3), “a mais ampla 
já realizada no país” indicaram “níveis de desnutrição, diarreia e anemia em crianças, 
além de sobrepeso/obesidade e anemia em mulheres mais pronunciadas do que na 
população brasileira” (p. 3).

Ameaças aos seus territórios – como a ausência ou paralisação de processos demar-
catórios, invasão por garimpeiros, madeireiros, posseiros e grileiros e proprietários de 
terras – têm também efeitos sobre sua saúde, ao constituírem ameaças à sua estabi-
lidade socioeconômica e ao seu bem-estar, comprometendo, portanto, sua segurança 
alimentar e nutricional. Algumas dessas ações também podem provocar contamina-
ção de recursos naturais. As distâncias e a dificuldade de acesso de algumas aldeias aos 
centros urbanos são outro fator que compromete muitas vezes o pleno alcance dos ser-
viços de saúde de média e alta complexidade, contribuindo para sua vulnerabilidade.

As precariedades do próprio Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) 
podem ter sua parcela de responsabilidade sobre a elevada vulnerabilidade indígena 
às enfermidades, já que são alvo de constantes reclamações, por falta de profissionais 
de saúde em número adequado para atender à demanda (especialmente de médicos, 
em particular nas comunidades mais isoladas), pela ausência de medicamentos na 
quantidade e constância necessária e de estrutura física adequada, insumos em quan-
tidade suficiente, e transporte disponível, caso haja necessidade de deslocamento a 
outras unidades de saúde. Também não são incomuns os relatos de que os serviços de 
saúde dos municípios rejeitam os indígenas que os procuram diretamente, alegando 
que possuem seu próprio sistema – quando o SasiSUS é um subsistema do SUS, e os 

4   Disponível em: https://observatorio3setor.org.br/noticias/poder-publico-ignora-a-saude-dos-povos-indigenas/. Acesso em: 23 maio 2020.

5   CODEÇO, T. Cláudia et al. Risco de espalhamento da COVID-19 em populações indígenas: considerações preliminares sobre vulnerabilidade geográfica e 
sociodemográfica. Núcleo de Métodos Analíticos para Vigilância em Epidemiologia do Procc/Fiocruz e EMAp/FGV: Grupo de Trabalho sobre Vulnerabilidade 
Sociodemográfica e Epidemiológica dos Povos Indígenas no Brasil à Pandemia de Covid-19 e colaboradores. 2020. p. 3-4. Disponível em: http://www.abep.
org.br/site/index.php/demografia-e-covid-19/1638-risco-de-espalhamento-da-covid-19-e. Acesso em: 21 maio 2020.
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indígenas são igualmente munícipes, tendo assim direito de gozar de todos os serviços 
oferecidos pelos municípios.

Por fim, é preciso sublinhar que várias especificidades socioculturais dos povos in-
dígenas podem contribuir para essa alta vulnerabilidade. Como são muito diversos, e, 
assim, possuem cada qual inúmeras particularidades que os distinguem dos demais, 
é impossível apontar características únicas que contemplem igualmente todos eles. 
Contudo, é possível apontar que alguns hábitos cotidianos comuns, como o compar-
tilhamento de utensílios e objetos de uso pessoal – copos, cuias, pratos, cachimbos, 
entre outros –, o costume de comer com as mãos, a habitação em moradias que po-
dem congregar várias pessoas, por vezes mais de um núcleo familiar, e que não raro 
possuem poucos ou apenas um só cômodo, podem ser fatores que facilitam a dissemi-
nação de determinadas doenças. Outros aspectos como os entendimentos singulares, 
dentro de sua cosmologia, sobre os conceitos de saúde e doença, corporalidade, pro-
cessos terapêuticos, e como estes se articulam com seus correspondentes ocidentais, 
também podem ter alguma influência sobre isso.

Ressalto que não tenho aqui pretensão de exaurir todos os fatores que podem con-
correr para esse quadro. Afinal, há contingências, contextos e questões locais que exi-
gem uma abordagem mais circunscrita – e o fato de essa mesma solicitação pericial 
ter sido feita a todos os peritos antropólogos do quadro contribui para revelar essa di-
versidade de situações, já que cada um ressaltará, em seus trabalhos específicos, casos 
particulares, que juntos poderão fornecer uma visão abrangente deste tema.

Todos os elementos elencados acima contribuem para que os povos indígenas se-
jam particularmente vulneráveis

às infecções respiratórias agudas (La Ruche et al., 2009; Flint et al., 2010). [...] Evi-
dências recentes confirmam que a introdução de vírus respiratórios em comu-
nidades indígenas suscetíveis apresenta elevado potencial de espalhamento, 
resultando em altas taxas de ataque e de internações, com potencial de causar 
óbitos, como foi o caso da Influenza A (H1N1)pdm09 e do Vírus Sincicial Respira-
tório, em 2016 (Cardoso et al., 2019). Mesmo fora dos períodos epidêmicos, as in-
fecções respiratórias agudas se situam entre as principais causas de morbidade 
e mortalidade em populações indígenas, afetando sobretudo o segmento infan-
til. Também no caso das infecções respiratórias agudas, determinantes sociais 
estão estreitamente associados a esse perfil.
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2.1 Covid-19 nas comunidades indígenas de Pernambuco

Neste item, trago alguns dados específicos sobre a Covid-19 entre os povos indí-
genas no estado de Pernambuco. Uso como fontes principalmente dados da Apib e o 
site Povos Indígenas e a Covid-19 em Pernambuco6, que foi ao ar no início de maio de 
2020, e que tem o objetivo de divulgar informações, por meio de seus boletins perió-
dicos, sobre a situação dos territórios indígenas do estado durante a pandemia, além 
de promover uma campanha de arrecadação. Essa é uma iniciativa da Rede de Monito-
ramento de Direitos Indígenas em Pernambuco (Remdipe)7. Suas fontes, por sua vez, 
são os dados da Sesai, de organizações indígenas e do Instituto de Redução de Riscos e 
Desastres de Pernambuco (IRRD-PE).

Em primeiro lugar, contextualizo a situação de Pernambuco no cenário nacional e 
regional. Pelos dados da figura a seguir, vê-se que, ainda que a região Norte responda 
pela imensa maioria dos óbitos (cerca de 87%), e em especial o estado do Amazonas 
(cerca de 70% do total), o Nordeste já ocupa a segunda posição nesse quesito entre as 
regiões do país, com 16 óbitos – e Pernambuco é o líder no Nordeste, empatando em 
terceiro lugar no ranking nacional com Roraima. Importante dizer ainda que, destes oito 
óbitos de Pernambuco, segundo informações do DSEI-PE, quatro foram de indígenas 
Fulni-ô. Sobre esse último dado, é curioso que no boletim epidemiológico da Sesai do 
último dia 25 constem apenas dois óbitos no DSEI-PE – o que é ainda mais destoante 
da situação fática quando notamos que havia, então, ao menos duas outras mortes de 
indígenas no estado, um Pankará e um Pipipã. Assim, podemos atestar que ou há um 
grande atraso na notificação e compilação desses dados, ou há, de fato, subnotificação.

6   Disponível em: https://www.indigenascontracovidpe.com/inicio. Acesso em: 27 maio 2020.

7     “A Rede de Monitoramento de Direitos  Indígenas  em Pernambuco  (REMDIPE),  composta por  organizações da  sociedade  civil,  grupos  vinculados  às 
universidades e movimentos indígenas, juntos na defesa dos direitos humanos, o objetivo de acompanhar a efetivação de direitos e de políticas públicas 
voltadas para os povos indígenas de Pernambuco”. Disponível em: https://www.indigenascontracovidpe.com/quemsomos. Acesso em: 27 maio 2020.
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Figura 1. Resumo de casos de Covid-19 divulgado pela Apib em 26 de maio de 2020

Quanto à situação no estado, segundo o boletim #5 (figura 2) do site Povos Indíge-
nas e a Covid-19 em Pernambuco, divulgado no dia 22 de maio, havia então 38 casos 
confirmados nas terras indígenas no estado, com seis óbitos no total. Conforme se vê 
na figura, dos 13 povos listados ali, em sete já há casos confirmados. Os Fulni-ô são 
disparadamente os mais diretamente afetados, com 25 casos (65% do total). Os óbitos 
ocorreram, além daqueles já citados entre os Fulni-ô, entre os Pankará e os Pipipã. É ne-
cessário notar, contudo, a divergência entre esses dados e aqueles apresentados pela 
Apib (figura 1), que citavam, no dia 26 de maio, oito indígenas mortos em Pernambuco. 
Podem ter ocorrido no intervalo entre os dias em que um e outro foram divulgados, ou 
podem se tratar indígenas que morreram fora de seus territórios – os dados compila-
dos por esse site aparentemente só se referem aos indígenas “aldeados”. A Apib não 
separou por etnia os casos confirmados e os óbitos, o que dificulta sua identificação.
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Figura 2. Boletim #5 do site Povos Indígenas e a Covid-19 em Pernambuco

Hoje (27 de maio), contudo, no site supracitado, foi divulgado o boletim especial 
#1, que trata dos indígenas residentes na Região Metropolitana do Recife (RMR). Nele 
registra-se que vivem na RMR, segundo o último censo do IBGE, mais de 6 mil indíge-
nas. A partir de contato com o Coletivo Karaxuwanasu, que reúne indígenas de diversas 
etnias de Alagoas, Pernambuco e Paraíba residentes na RMR, a Remdipe contabilizou 
o óbito de três indígenas Xukuru que habitavam em Jaboatão dos Guararapes. Além 
desses, registrou ainda o óbito de um indígena Warao por Covid-19.

A situação dos Warao é absolutamente sui generis, e cabem aqui algumas conside-
rações sobre eles. Vindo originalmente da Venezuela, os Warao chegaram ao Brasil em 
função da crise naquele país, e aqui se dispersaram, estando presentes em vários estados 
da Federação – quase sempre em condições precárias, num contexto de extrema vulne-
rabilidade. Muitos deles falam apenas a língua indígena, não têm documentos e não têm 
fonte de renda, sobrevivendo de doações e ações solidárias. Aqueles que estão em Recife 
hoje constituem cerca de 200 pessoas, alojadas em duas casas no bairro dos Coelhos. 
Num contexto como esse, caso outros indígenas Warao se contaminem com o coronaví-
rus (se é que já não se contaminaram), as consequências podem ser avassaladoras.
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Ainda sobre o boletim #5, pode-se observar que constam outras informações re-
levantes, como os municípios com leitos de UTI e respiradores, bem como as TIs com 
barreiras sanitárias. Percebe-se que, segundo o boletim, as Terras Indígenas que hoje 
não contam com essas barreiras são a TI Truká, em Cabrobó, a TI Pipipã, em Floresta, 
as duas TIs Xukuru, em Pesqueira, os Tuxá de Inajá, os Tuxi, em Belém do S. Francisco, 
e os Pankaiwká, em Jatobá.

Sobre as barreiras, cabe observar que houve variações ao longo do tempo, ou que 
podem haver inconsistências nos registros. No boletim #1, de 2 de maio, são indicadas 
barreiras entre os Xukuru e os Pipipã, que já não estão presentes no boletim #5; por 
outro lado, não há registros no primeiro de barreiras nos territórios Kambiwá e Ful-
ni-ô, que já são apontadas no último. De fato, sabe-se que a barreira sanitária entre 
os Fulni-ô foi instalada há duas semanas (portanto, depois do primeiro boletim), mas 
em ata da 5ª reunião do Comitê de Crise do DSEI-PE, em 4 de maio, representantes 
dos Polo-Base dos Kambiwá, Pankará e Tuxi afirmam que havia ali barreiras que foram 
retiradas, enquanto o representante dos Xukuru declara que determinadas aldeias ha-
viam sido completamente fechadas (Anexo 3) – o que não condiz com as informações 
do boletim #1, publicada apenas dois dias antes.

Quanto às ações do DSEI-PE, cito aqui a criação do Comitê de Crise, em 26 de mar-
ço, “para supervisão, monitoramento dos Impactos da Covid-19 e apoio na organização 
dos atendimentos da assistência à população indígena no território de abrangência 
do Distrito Sanitário Especial Indígena – Pernambuco – DSEI/PE” (Anexo 4 – Portaria 
DSEI-PE), e “conta com diversos atores e parceiros em busca da solução para pandemia” 
(Anexo 5 – Ofício Nº 195/2020/PE/DSEI/SESAI/MS), realizando reuniões periódicas.

Além da constituição desse comitê, o DSEI/PE, segundo o ofício supracitado (assi-
nado pelo seu coordenador Antônio Fernando da Silva), realizou diversas outras ações 
de combate à Covid-19 em toda sua área de atuação, das quais listo as principais a se-
guir: ações de educação em saúde (ponto 1 do ofício); formação e capacitação, à distân-
cia e presencialmente, de todos profissionais de saúde vinculados ao DSEI (pontos 1, 4 e 
17); disponibilização dos insumos e EPIs para os profissionais de saúde, de acordo com 
sua função e atividade desenvolvida (ponto 5); disponibilização de 280 testes rápidos 
para utilização em todo o distrito (ponto 7); elaboração de plano de contingência para 
o DSEI (Anexo 6 – ponto 11); busca ativa dos pacientes sintomáticos gripais, e monito-
ramento destes e dos testados positivo para Covid-19 (pontos 14, I e II); adequação da 
Casa de Saúde Indígena (Casai) em Recife para recebimento de indígenas infectados – 
com a possibilidade, caso haja ainda grande aumento do número de casos, de transfor-
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má-la numa espécie de hospital de campanha, com contratação temporária de novos 
médicos e enfermeiros; aproximação com as secretarias de saúde dos municípios onde 
se localizam as TIs, para ações coordenadas e apoio (ponto 16), entre outros.

O DSEI/PE também informa, por meio desse mesmo ofício, que embora esteja dis-
ponibilizando os EPIs e insumos aos polos-base, “vem encontrando sérios problemas 
administrativos” para adquiri-los, pela dificuldade em “encontrar empresas idôneas 
que fazem a prática correta dos atos administrativos” (ponto 5). Possuem, contudo, 
“um quantitativo suficiente para o uso racional”, além de terem recebido doações da 
conveniada IMIP, da UFPE, e de duas associações. Afirma ainda que não disponibiliza 
EPIs para as comunidades, mas que por vezes consegue alguns por meio de doações, 
ou há distribuição diretamente pelas prefeituras.

O distrito também comunica que a Funai havia lhe encaminhado o Ofício nº 
95/2020CR-NE-I/FUNAI (Anexo 7), no qual, “considerando o contexto de extrema insta-
bilidade de famílias indígenas no Estado de Pernambuco em face da situação de emer-
gência em saúde e isolamento provocada pela Covid-19” solicita seu apoio para “iden-
tificar as famílias dos povos indígenas que se encontram em situação de insegurança 
nutricional e alimentar, bem como de maior vulnerabilidade socioeconômica”, com o 
objetivo de distribuir kits de alimentos e kits de limpeza, com recursos do MMFDH. A 
prioridade, ressalta, é para aqueles que compõem o grupo de risco, cujos critérios estão 
relacionados no ofício. Sublinha ainda que todas as comunidades receberão, em data 
futura, as cestas de alimentos adquiridas pela Conab. O documento registra que foi 
encaminhada ao DSEI uma tabela anexa, com a quantidade de kits de alimento e kits 
de limpeza por etnia – mas este, ao reencaminhar o documento, não a enviou. A Fu-
nai também declara ter enviado ofício ao Governo Estadual e aos municípios onde há 
comunidades indígenas, solicitando apoio com cestas básicas e materiais de limpeza.

Algo similar foi feito pelo distrito, conforme indica o seu ofício, ao buscar suporte do 
estado e dos municípios onde há TIs para o fornecimento de EPIs, insumos e ações de 
combate à pandemia da Covid-19 – lembrando, ao fazê-lo, que, de acordo com Política 
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), a integralidade da assis-
tência de saúde deve ser complementada pelos demais níveis governamentais. Assim, 
enviou ofícios para as Secretarias de Saúde Municipais, Gerências Regionais de Saúde 
(Geres), Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe) e Governo do 
Estado (Anexos 8, 9, 10, 11 e 12).
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Não obstante, o distrito declara que até o momento não obteve muito sucesso: os 
municípios não fizeram nenhum investimento de saúde nas áreas indígenas, restrin-
gindo-se a distribuir algumas poucas máscaras e álcool 70%, em quantidade que afir-
ma ser muito aquém do necessário. Salienta que “os indígenas são munícipes e contri-
buem para todos os recursos do município”, e solicita inclusive ao MPF que intervenha, 
para que os gestores municipais cumpram o seu papel para com os indígenas em seus 
municípios.

No próximo subitem, abordo exclusivamente os efeitos da pandemia sobre a co-
munidade Fulni-ô, em Águas Belas (PE).

3 A COVID-19 ENTRE OS FULNI-Ô

3.1 Alguns dados básicos

Já expus, ao longo deste laudo, algumas informações sobre a Covid-19 entre os Ful-
ni-ô. Sublinho, porém, que elas se desatualizam muito rapidamente, devido ao avanço 
da doença e ao lapso de tempo até que os casos sejam notificados. De acordo com 
os últimos dados a que tive acesso, porém, já houve quatro óbitos: o primeiro, de um 
rapaz de 42 anos, falecido em abril no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, para onde 
foi encaminhado a partir do hospital de Águas Belas; pouco depois, um senhor, com 
mais de 60 anos, falecido no Hospital Monte Sinai, particular, também em Garanhuns, 
para onde a família o levou diretamente da aldeia; e no final de semana iniciado na 
sexta-feira, dia 15 de maio, duas idosas, uma delas no também no Hospital Dom Mou-
ra, transferida de Águas Belas, e a outra no Hospital de Águas Belas. Todos eles só tive-
ram a confirmação da causa do óbito depois do falecimento.

No dia 21 de maio, a coordenadora do Polo-Base de Águas Belas informava que ha-
via então 22 casos confirmados na aldeia, todos eles isolados em casa, a maior parte 
em recuperação ou já curados. Dos 22, 12 eram em profissionais de saúde – agentes 
indígenas de saúde (AIS), agentes indígenas de saneamento (AISAN), técnico de enfer-
magem, motorista e um dos dois médicos da equipe. Aparentemente, destes apenas o 
médico não é indígena. Segundo a coordenadora, entre os profissionais de saúde todos 
já estavam então recuperados. No dia 25 de maio, contudo, o boletim #5 do site criado 
pelo Remdipe informava 25 casos confirmados entre os Fulni-ô, incluindo 14 profissio-
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nais de saúde – sinal de que a doença continua avançando rapidamente, atingindo em 
cheio essa categoria profissional na comunidade.

Além desses casos confirmados, vale citar aqui os vários outros casos de síndrome 
gripal (SG) que vêm sendo monitorados pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde In-
dígena (EMSI) do Polo-Base. Todos aqueles que vêm apresentando sintomas compa-
tíveis com a SG são notificados, embora não sejam testados. Entre estes há casos de 
influenza e de arboviroses (como dengue, zika e chikungunya) – viroses típicas desta 
época do ano –, mas certamente muitos são de Covid-19. A confirmação disso é que, 
segundo o polo-base, neste ano há muito mais ocorrências de SGs do que em anos 
anteriores, embora não tenham informado os números passados. Neste ano, no dia 
5 de maio, fui informado de que estavam monitorando de 16 a 18 casos de SGs. Já no 
dia 26, informaram-me que o número havia crescido consideravelmente desde então, 
mas que já estava numa tendência de queda: passaram a cerca de 50 casos, e haviam 
chegado a 140. Na semana anterior, registraram 41.

Também vale expor aqui dados a respeito do Polo-Base de Saúde Fulni-ô: contam 
hoje, segundo os informantes e o Ofício Nº 195/2020/PE/DSEI/SESAI/MS, com 52 pro-
fissionais no total, divididos em duas equipes, com um médico e dois enfermeiros para 
cada equipe, além de “odontólogos, assistente social, farmacêutico, Assessor Indígena, 
Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Agentes Indígenas de Saúde (21 pro-
fissionais) e Agentes Indígenas de Saneamento (11 profissionais), e ainda apoio admi-
nistrativo (Auxiliar de Serviços Gerais, Vigilância e Motoristas)” (ponto 3, página 2 do 
ofício). Dos 21 agentes indígenas de saúde, um trabalha no polo-base, e outros cinco 
como agentes de endemias. Todos eles trabalham exclusivamente para o DSEI-PE.

Duas das especificidades da comunidade Fulni-ô, já citadas na introdução – a gran-
de concentração em uma só aldeia, que é contígua à cidade (figura 3) – exigem que se 
olhe também para a situação de Águas Belas, para onde há mais de um acesso direto a 
partir da aldeia, e tráfego diário constante. O boletim da Secretaria de Saúde Municipal 
divulgado no dia 26 de maio (pela página de Facebook da Prefeitura8 – figura 6) infor-
ma que havia então 145 casos confirmados, com oito óbitos – um número considerável, 
tendo em mente sua população de 43.443, segundo dados do Censo de 2010.

Comparando-se o número de casos confirmados com a população total, temos que 
em Águas Belas há um índice de 3,33 casos por mil habitantes – que já é grave –, ao pas-

8   Disponível em: https://www.facebook.com/prefeituraaguasbelas/. Acesso em: 27 maio 2020.
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so que entre os Fulni-ô há 5,33 casos por mil habitantes9 – o que demonstra a situação 
já crítica vivida pela comunidade, e comprova sua grande vulnerabilidade, significati-
vamente maior do que a da cidade que lhe é tão próxima.

Vale citar mais um dado aqui. O Instituto Socioambiental, ONG com anos de atua-
ção nesse setor e referência na área, elaborou, num esforço conjunto com pesquisado-
res da UFMG, um modelo de análise de vulnerabilidade das TIs em relação à Covid-19, 
levando em conta dados de

vulnerabilidade social, disponibilidade de leitos hospitalares, números de casos 
por município, número de óbitos, perfil etário da população indígena, vias de 
acesso e outros fatores relacionados com a estrutura de atendimento da saúde 
indígena e mobilidade territorial10.

Foram analisadas todas as TIs no Brasil, e a cada uma foi atribuída um índice, que 
vai de 0 a 1 – em que os valores mais próximos de 1 indicam maior risco. O mapa de 
vulnerabilidade é constantemente atualizado, e está disponível no site Covid-19 e os 
Povos Indígenas11. Na última consulta, todas as TIs de Pernambuco tinham índices en-
tre 0.49 e 0.50 – este último valor é atualmente o caso da TI Fulni-ô. Para efeitos de 
comparação, hoje a TI considerada mais vulnerável no Brasil é a TI Barragem, em São 
Paulo, com 0.7296.

Figura 3. Localização da cidade de Águas Belas e da Aldeia-sede Fulni-ô

9   Para calcular esse índice, utilizei os dados do Siasi, da Sesai, que mantém um cadastro de todos os indígenas aldeados. Os dados de 2014 indicam 4.689 
indígenas Fulni-ô – último ano para o qual há essa informação disponível no site https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3667#demografia, que 
compila dados diversos das TIs no Brasil. Contudo, os indígenas frequentemente argumentam que esse número é subdimensionado, provavelmente porque 
há vários indígenas vivendo em Águas Belas e outras cidades próximas.

10   Disponível em: https://isa.to/2RNMEJ5. Acesso em: 27 maio 2020.

11   Disponível em: https://covid19.socioambiental.org/. Acesso em: 27 maio 2020.
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Figura 4. Boletim Informativo Covid-19 – Secretaria Municipal de Saúde de Águas Belas

3.2 Ações educativas e de prevenção à Covid-19 na TI Fulni-ô

O Polo-Base Fulni-ô, como relatado por vários informantes, elaborou e executou 
diversas ações de educação para o combate à Covid-19 na comunidade. Distribuiu pan-
fletos, visitou todas as casas da aldeia – numa primeira ocasião, contando apenas com 
os agentes de saúde; numa segunda, com representantes das EMSI: dentista, médico 
e enfermeiros. Percorreram também as ruas da aldeia com um carro de som, com as 
enfermeiras, os médicos e a coordenadora veiculando informações pelo microfone, 
bem como utilizando mensagens gravadas. Também fizeram lives, que contaram com 
grande participação, aberta a toda a comunidade, que pôde se manifestar e tirar dúvi-
das. Compartilharam informações via redes sociais e aplicativos de mensagens. Con-
versaram ainda, logo no início da pandemia, com as lideranças indígenas a respeito da 
doença – lembrando que a comunidade está hoje dividida quanto às suas lideranças.

Em todas as interações com os indígenas, informa a coordenadora, todos os profis-
sionais fazem uso dos equipamentos necessários – máscaras, protetores faciais, álcool 
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em gel, entre outros – e são orientados a ficar o mínimo de tempo possível, a evitar en-
trar nas casas e a manter sempre o distanciamento. Em todas essas ações, os indígenas 
receberam as orientações de prevenção básicas: sobre a necessidade de isolamento so-
cial, higiene das mãos e do corpo, uso de máscaras, cuidados especiais com os grupos 
de risco, distanciamento mínimo das demais pessoas, evitar compartilhar utensílios e 
objetos, entre outras.

É preciso dizer, contudo, que um dos dois caciques, embora reconheça o esforço e 
o trabalho das equipes de saúde, declarou também que, desde o início da pandemia, 
não recebeu e não soube de visitas de casa em casa pelos profissionais do polo-ba-
se – embora ressalve que aqueles contaminados ou suspeitos de contaminação pela 
Covid-19 possam de fato tê-los recebido. Confirma, contudo, ter visto o carro de som 
passando pelas ruas. Fez também uma reclamação quanto aos serviços de saúde: de-
clarou que os agentes indígenas de saúde que acompanham o outro grupo não visitam 
as casas daqueles indígenas do seu grupo, mas que o contrário não acontece. O outro 
cacique, por sua vez, confirmou que as visitas estão ocorrendo, nas quais reiteram as 
orientações sobre o coronavírus e como se prevenir.

Ainda que a declaração do cacique tenha citado as visitas de modo geral, é pos-
sível que ele esteja se referindo principalmente às visitas periódicas dos agentes de 
saúde para verificar o estado de saúde geral dos membros de cada unidade domés-
tica. Questionada sobre como está o andamento das demais atividades do polo-base 
nesse período, a coordenadora declarou que foram suspensas as consultas eletivas em 
Garanhuns (exceto para gestantes de alto risco) e as consultas odontológicas no Posto 
de Saúde da aldeia, ainda que os odontólogos permaneçam cumprindo carga horária, 
em caso de uma urgência ou emergência. Também foram suspensos os exames pre-
ventivos para as mulheres, por serem feitos no Posto de Saúde e considerados mais 
invasivos, e as ações educativas em saúde em que há aglomeração – as orientações têm 
sido dadas nas visitas domiciliares, sempre seguindo todas as recomendações de pre-
venção à Covid-19. As consultas de pré-natal ainda são realizadas no posto, com horário 
agendado para evitar aglomeração, e o acompanhamento de pacientes diabéticos, hi-
pertensos e portadores de doenças crônicas tem sido feito também nas visitas às resi-
dências. É possível, contudo, que as visitas que não se enquadrem nos casos descritos 
tenham sido temporariamente paralisadas, o que me parece plenamente justificável 
no contexto atual.

Quanto à adesão da comunidade às orientações repassadas pelo polo-base, segun-
do os informantes, é seguro dizer que não foi mais do que moderada. De sua parte, 
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as lideranças afirmam que, de forma geral, todos estão usando máscaras, lavando as 
mãos, usando álcool em gel sempre que preciso, procurando sempre ficar em casa e 
cuidando da higienização de si, das casas, das superfícies e dos demais espaços da al-
deia em geral para evitar contaminação. A adesão maior, segundo contam, só aconte-
ceu depois do segundo óbito, quando parte da comunidade se deu conta de que a do-
ença já havia mesmo chegado ali, era séria e de fato poderia causar grandes estragos.

Quanto aos EPIs, um dos caciques reclamou também que o DSEI não os distribuiu 
à população. De fato, o ofício enviado pelo DSEI informa que esses equipamentos não 
são distribuídos às comunidades (o que foi confirmado pelos informantes), mas ainda 
assim o distrito conseguiu doações de instituições parceiras para a distribuição de mil 
máscaras e de 1.380 frascos de álcool em gel. Ademais, como já mencionado, houve 
algumas distribuições feitas pela Prefeitura Municipal, ainda que em quantidade insu-
ficiente. As costureiras da aldeia também têm feito máscaras de pano, o que facilitou 
bastante o acesso a esse item em particular.

Figura 5. Entrega de EPIs pelos profissionais de saúde à comunidade Fulni-ô, fruto de doação ao DSEI/PE

Já os relatos de outros informantes indicam que as orientações não estão sendo 
sempre respeitadas, ainda que reconheçam que o uso das máscaras tem se tornado 
mais comum. Um indicativo disso foram algumas fotos a que tive acesso, de entrega 
de cestas básicas a algumas famílias, em que muitos indígenas apareciam bastante 
próximos ou se tocando, boa parte sem máscaras. Houve também relatos de carros que 
transportavam indígenas para o Ouricuri (tema de que trato mais adiante) com quatro 
ou cinco pessoas, todas sem máscaras.
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Por fim, há o caso das casas de jogos e dos campos de futebol da aldeia. Segundo 
relatos e e-mail enviado (Anexo 13), há na aldeia cerca de sete casas onde se pratica 
jogos de baralho e dominó. No início de maio, o polo-base solicitou que fossem todas 
fechadas. Embora tenham se submetido à solicitação por duas semanas, por volta do 
dia 18 de maio já estavam todas abertas novamente. Quanto aos campos de futebol, 
havia sido firmado um acordo com os praticantes dos dois que existem na aldeia para 
que os jogos fossem paralisados. Aqueles vinculados a um dos campos, contudo, não 
cumpriram o acordo, e continuaram com seus treinos, todos os dias à tarde, quando se 
reúnem por volta de 40 pessoas. Preocupados tanto com o risco de transmissão quanto 
com o exemplo para outros praticantes em campos menores, um representante do po-
lo-base, acompanhado de representantes da vigilância epidemiológica do município e 
da Funai local, interrompeu o treino do dia 18 de maio, e chegou a um acordo com os 
presentes, que a prática seria paralisada por quinze dias, prorrogáveis por mais quinze. 
Ainda assim, há relatos de que continuam com os treinos.

Além das ações de educação citadas, o DSEI/PE tomou outras medidas de combate 
à Covid-19 entre os Fulni-ô: no dia 7 de maio, quando já havia um óbito, quatro casos 
confirmados e outros dois suspeitos nessa comunidade, solicitou à Sesai que fosse 
possibilitada testagem em massa entre indígenas Fulni-ô aldeados (Ofício nº 71/2020/
PE/DIASI/PE/DSEI/SESAI/MS, Anexo 14). Em resposta12, a Sesai afirma que “no que se 
refere ao item 12 (reagente para diagnóstico) a orientação é que se realize o exame nos 
profissionais e indígenas suspeitos, portanto os quantitativos foram reduzidos” – se-
gundo a tabela constante no parecer, dos 8 mil solicitados foram enviados apenas 20.

Também foi elaborado um “Plano de Contingenciamento Etnia Fulni-ô” (Anexo 16), 
que, contudo, traz apenas algumas informações básicas: o que é o coronavírus, dados 
breves sobre os Fulni-ô, medidas de prevenção ao vírus e como agir em caso de con-
tágio. Segundo as lideranças, em nenhum momento houve consulta ou debate com 
elas ou com representantes da comunidade para a elaboração e execução de medidas 
emergenciais, considerando os possíveis cenários futuros, especialmente em caso de 
um agravamento da situação – apenas repassaram, por todos os meios já descritos, as 
orientações básicas já citadas.

Uma das lideranças ouvidas, ao ser questionada sobre isso, reconheceu que “de-
veria já ter um plano pra se colocar em prática”. Esse “plano de contingenciamento” 
tampouco apresenta sugestões de medidas que possam ser executadas coletivamente 

12   Parecer Técnico nº 256/2020-COBIES/DASI/SESAI/MS, Anexo 15.
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de modo a conter a contaminação, restringindo-se aos cuidados individuais diante da 
manifestação dos sintomas.

Também foi enviada uma equipe do DSEI para uma ação de sanitização (com borri-
famento de solução de hipoclorito de sódio e detergente) de toda a aldeia – incluindo 
todos os domicílios, ruas e outros espaços públicos da aldeia (igreja, praça, posto de 
saúde, polo-base). Na ocasião, foi feita também a conscientização de todos os indíge-
nas sobre a importância de se manter todos os espaços e casas sempre limpos – lem-
brando que esta é uma ação de impacto, à qual cada usuário deve depois dar continui-
dade.

O Polo-Base Fulni-ô também elaborou e encaminhou à Funai a lista dos indígenas 
em situação de maior vulnerabilidade, solicitada pela Funai, para o recebimento dos 
kits de alimentos e de limpeza, chegando a 500 nomes (Anexo 17) – lembrando que, 
segundo o “Plano de Contingenciamento Etnia Fulni-ô”, a comunidade hoje conta com 
1.170 famílias. Como já indiquei anteriormente, não fui informado sobre quantos kits 
serão de fato distribuídos. A avaliação de quais famílias se enquadravam nos critérios 
de vulnerabilidade indicados pela Funai foi feita pelos agentes indígenas de saúde.

Já indiquei, num item anterior, que há duas semanas o polo-base instalou barreiras 
sanitárias em duas das seis entradas da Aldeia Fulni-ô. Segundo a coordenadora, elas 
têm “o intuito de educar e conscientizar as pessoas, também fazendo higienização das 
motos e dos carros, dando máscaras, higienizando as mãos das pessoas com álcool em 
gel, dando boletins informativos para as pessoas” a respeito das medidas de prevenção.

Por fim, noto a atuação do polo-base na vacinação contra influenza, iniciada há al-
gumas semanas. A coordenadora do polo informa que, no dia 22 de maio já contavam 
com uma cobertura de 94% da comunidade. Como os dados são atualizados sema-
nalmente, ao final da próxima sexta-feira o total deve subir. As vacinas estão sendo 
aplicadas em visitas domiciliares, para evitar aglomerações no Posto de Saúde, e cada 
técnico de enfermagem cobre as áreas de cada AIS. O alto percentual de vacinação é 
importante, pois diminui o número de casos de síndromes gripais e síndromes respi-
ratórias agudas graves (SRAG), reduzindo também a demanda ao sistema de saúde.
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3.3 Ações e medidas do Polo-Base Fulni-ô quanto aos casos suspeitos 
e confirmados de Covid-19

Nesse subitem, trato das ações, orientações e do planejamento do Polo-Base Ful-
ni-ô quanto àqueles casos suspeitos ou já confirmados de contaminação pelo corona-
vírus.

Com relação aos indígenas que apresentem sintomas compatíveis com Covid-19, 
indiquei acima que o polo-base dispõe de testes rápidos – contudo, estes eram ape-
nas 20, e por isso tem se dado prioridade de uso dos testes aos profissionais de saúde, 
como também àqueles indígenas do grupo de risco que apresentem os sintomas. O 
teste, segundo os informantes, é feito por meio de coleta de sangue por punção digital, 
e o resultado sai em apenas 15 minutos.

Para fazê-lo, segundo o protocolo, deve-se apresentar os sintomas por ao menos 
sete dias, o tempo mínimo para que sejam produzidos e identificados os anticorpos 
contra o vírus. Aqueles profissionais de saúde que apresentam os sintomas indicativos 
de SG ou SRAG são imediatamente avaliados clinicamente pelo médico, e então afas-
tados de suas funções por 14 dias, como preconiza o protocolo. Tanto estes como os 
demais indígenas que apresentem os mesmos sintomas, ou tenham testado positivo, 
recebem a orientação para ficarem isolados pelo mesmo período (podendo ser prorro-
gado por mais 14 dias), como também aqueles com quem entraram em contato direto 
nos dias anteriores, especialmente os que vivem na mesma unidade doméstica.

Todos esses (com sintomas de SG e SRAG), bem como suas famílias, são monito-
rados pelas equipes do polo-base com frequência quase diária, e podem entrar em 
contato com algum membro da equipe para comunicar a evolução dos sintomas, se 
for preciso. Os profissionais de saúde também realizam busca ativa por pacientes sin-
tomáticos gripais – segundo a coordenadora, a equipe está sempre “em área”, ou seja, 
circulando pela aldeia, visitando as casas e locais públicos.

Semanalmente, o polo-base atualiza os dados de SG e SRAG, e comunica à Secre-
taria Municipal de Saúde. Na eventualidade de agravamento dos sintomas de algum 
caso, o paciente é atendido pela equipe de saúde do polo-base, podendo ser encami-
nhado à unidade de referência municipal para serviços de alta e média complexidade 
– no caso dos Fulni-ô, o hospital municipal de Águas Belas, Hospital Dr. João Secundino 
de Souza (lista de todas as unidades de referência do DSEI-PE, separados por polo-ba-
se, na p. 32 do Plano de Contingência do DSEI-PE – Anexo 6).
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A partir daí o DSEI não tem mais atribuição, mas, a depender da gravidade, o pa-
ciente geralmente é encaminhado para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns – foi 
esse o itinerário de dois dos quatro indígenas que foram internados por conta da Co-
vid-19, e que acabaram falecendo.

Com relação ao transporte dos pacientes, o polo-base diz que hoje dispõe de um 
carro oficial, que está quebrado, e uma van que faz o transporte para as consultas ele-
tivas em Garanhuns – que, por terem sido suspensas, não está sendo utilizada. Relata 
ainda que, por conta da falta de carro, não há como fazer o transporte de pacientes da 
aldeia para o hospital, nem do hospital para a aldeia. Esse deslocamento acaba sendo 
feito, em boa parte das vezes, em carros particulares, a cargo do paciente ou de algum 
voluntário.

Contudo, salienta a proximidade do hospital municipal em relação à aldeia, e de-
clara que, sempre que necessário, não há dificuldades para o paciente se deslocar rapi-
damente até lá. Daí em diante, a responsabilidade é do hospital, e se for preciso fazer 
uma transferência, o transporte é feito pela ambulância do município ou pelo Samu.

Pelos relatos dos funcionários do polo-base, a maior dificuldade encontrada por 
eles no combate à Covid-19 entre os Fulni-ô (à parte a relutância em aderir a algumas 
das orientações para prevenção, citadas no item anterior) tem sido a enorme resistên-
cia que os indígenas têm demonstrado ao atendimento no hospital. O fator primordial 
para isso teria sido o caso do primeiro indígena a falecer por Covid-19, já que sua situa-
ção se agravou depois da sua internação em Águas Belas, tendo sido transferido então 
para Garanhuns, onde faleceu.

Com o resultado positivo para Covid-19 de um segundo óbito, também em um hos-
pital, aceitar o atendimento no hospital local passou a estar diretamente associado à 
piora do quadro, transferência para Garanhuns e à morte, longe da aldeia e dos seus. 
Também por isso muitos indígenas custam tanto a informar aos profissionais de saúde 
a manifestação dos sintomas da SG ou seu real estado de saúde, e mesmo quando co-
municam, resistem ou rejeitam a ideia de serem atendidos em um ambiente hospita-
lar. Procuram ficar o máximo possível em casa, até atingirem seu limite, pensando que 
assim têm maiores chances de cura.

Foram-me narrados alguns casos que comprovam essa posição, como o de um in-
dígena que apresentava muito cansaço e dificuldade de respirar, e tinha chegado a 
perder a consciência por um momento mais cedo naquele dia. Com muita insistência, 
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convenceram-no a ir ao hospital, apenas para tomar oxigênio, depois que o garantiram 
que voltaria para casa logo em seguida. Na hora de irem buscá-lo em casa, momentos 
depois, todavia, ele se negou a ir, justificando-se que já se sentia melhor. Até mesmo 
um dos dois caciques declarou abertamente:

a gente, por precaução, a gente não quer levar mais no hospital o paciente. Por-
que da primeira vez: “tá com problema, tá cansado”, então leva pro hospital. En-
tão ocorreu o quê? O paciente chegou a óbito. Então por medo disso, a gente 
não quer levar mais ao hospital, porque na segunda vez que teve um caso, um 
menino cansado que a gente levou, o pai botou o pé na parede, foi aquele que a 
gente disse: então volta pra casa. E a gente fez o exame, particular, e conseguiu 
levar ele pra casa. Chegando lá a gente seguiu todas as medidas que o médico 
deu. [...]. Pelo menos isso a gente conseguiu no primeiro paciente que a gente 
tentou fazer essa experiência, e conseguimos. Graças a Deus ele já está bom, 
praticamente já está curado […] não estamos levando ao hospital justamente 
com medo, na realidade. Aí a gente tá tentando se prevenir dessa forma, tratar 
em casa.

Entretanto, os funcionários também indicam que essa resistência ou descrença no 
discurso médico ocidental tradicional não surgiu agora, mas é anterior mesmo à pri-
meira morte, quando diziam que o coronavírus não chegaria ali; quando os casos de 
síndrome gripal começaram a aumentar, a princípio creditaram aos outros vírus co-
nhecidos, como influenza, dengue, zika e chikungunya – e muitos ainda pensam assim. 
Mesmo depois do primeiro óbito, não acreditaram de início que era de fato devido à 
Covid-19, e chegaram a questionar o resultado do teste que apontou a infecção pela 
doença.

Até mesmo a família do indígena falecido desacreditava da causa a morte, e era 
vista circulando pela aldeia sem máscaras. Apenas quando um segundo indígena ob-
teve o resultado positivo em seu teste, segundo um relato, foi que boa parte da aldeia 
“tomou consciência”, mudou sua postura e passou a procurar seguir mais de perto as 
orientações das equipes de saúde. Ainda assim, alguns informantes indígenas afirma-
ram que, ainda hoje, muitos têm dúvidas, medo e desconfiança quanto à doença. Os 
relatos da própria coordenadora do polo-base indicam que essa resistência dos Fulni-
-ô, que persiste desde o início da pandemia, pode ter motivos mais profundos do que 
pode parecer à primeira vista:
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O[s] do Ouricuri mesmo, ainda acontece o ritual deles. Então, a gente sente que 
estão mais na cabeça assim, que já entraram em contato com a doença, muitos 
já adoeceram, e muitos já não vão pegar mais, 90% não pega mais, estão imunes 
a ela, e vamos continuar com o ritual, independente... porque não vai mais, de 
certa forma, atingir a eles, porque creem na força, na fé, e isso que vem curando 
eles. Então de qualquer jeito tem esse entrave, porque a gente recomenda não 
aglomeração, recomenda uso de máscara, e a gente percebe que eles têm essa 
resistência. Deles acharem que a doença já chegou pra eles, e que não vai trazer 
mais nenhum mal mais.

Isto é, essa postura está vinculada às percepções de doença e saúde e dos processos 
curativos e terapêuticos, diretamente derivadas da cosmologia Fulni-ô, particularmen-
te do seu campo religioso. Esse é justamente um dos assuntos do próximo tópico.

3.4 Sobre as especificidades culturais dos Fulni-ô e a Covid-19

Deixo o tema das concepções Fulni-ô para mais adiante, contudo, e inicio este tópi-
co com outro, frequente nos debates a respeito da Covid-19 entre os Fulni-ô: o Ouricuri. 
Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que este nome se refere a duas coisas distintas, 
ainda que sejam coextensivas: é ao mesmo tempo o nome de um espaço e o nome de 
um ritual. O espaço é uma aldeia, por volta de 5 quilômetros da aldeia-sede (figura 4), 
onde, durante três meses do ano, do início de setembro ao início de dezembro, ocorre 
o ritual. Neste, todas as famílias Fulni-ô (ou ao menos aquelas em que seus membros 
foram iniciados desde cedo) se mudam por completo da aldeia-sede à Aldeia do Ouri-
curi, na qual é vedada, por todo esse período, a entrada de qualquer não Fulni-ô, exceto 
na manhã do dia de abertura. O que se passa exatamente por lá é segredo absoluto.

 Na aldeia, há a área das (pequenas) casas, em que o acesso é livre para toda a co-
munidade, com um grande terreiro ao centro; e pouco à frente, há a área exclusiva-
mente masculina, onde estes executam algumas etapas dos rituais e dormem em di-
versos galpões cobertos coletivos (chamados de “camarinhas”), em colchões, esteiras e 
camas. Embora o ritual do Ouricuri seja o principal momento da vida coletiva e ritual 
Fulni-ô, a Aldeia do Ouricuri não é utilizada apenas nesse período. Uma outra ocasião 
em que isso ocorre, por exemplo, é no período de janeiro a maio, em que têm lugar as 
chamadas noites furtadas – chamadas assim porque, contam os indígenas, por muito 
tempo os Fulni-ô foram impedidos pelos coronéis locais de irem ao Ouricuri praticar 
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seus rituais, então se deslocavam furtivamente, no meio da noite, para o espaço ritual, 
retornando antes do alvorecer do dia seguinte, sem ser notados.

Figura 6. Localização da Aldeia do Ouricuri

Hoje, as noites furtadas acontecem, ao longo desses meses, geralmente nas terças 
e quartas-feiras. Os Fulni-ô costumam se deslocar para lá no final do dia, na terça – é 
sempre durante a noite que ocorrem as práticas rituais –, e na quarta, durante do dia, 
ficam livres para exercerem suas atividades particulares. Na quarta à noite, há novas 
reuniões rituais, e retornam na quinta-feira pela manhã à aldeia-sede. Na última se-
mana, porém, o ritual costumeiramente acontece todas as noites, de segunda-feira a 
domingo. Embora relevante, é preciso dizer que as noites furtadas parecem não ter o 
mesmo peso do ritual do Ouricuri, e assim não têm a participação massiva deste últi-
mo. Como Cícero declarou:

isso aí é uma tradição antiga, mas só segue… assim, não é uma obrigação, obriga-
tório não. Mas é uma questão antiga, e muitos que viram dessa forma preferem 
acompanhar. […] tem dia que vai mais gente, por condições, outro dia que vai 
pouca gente, por falta de condições, por conta de transporte, né. Antigamente, 
quando andava a pé, todo mundo ia. Mas hoje acham mais longe.

Por conta da divisão da comunidade em função da divergência quanto às suas li-
deranças, neste ano aqueles que reconhecem Itamar e Awassury como seu cacique e 
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seu pajé, respectivamente, não estão participando dessas reuniões semanais, como 
também não foram ao Ouricuri do ano passado; seguem participando aqueles que re-
conhecem Cícero e Gildiere (conhecido como Edmar) como seu cacique e pajé, respec-
tivamente. Assim, o número de presentes, embora não tenham informado nenhuma 
estimativa, deve ser significativamente menor do que em anos anteriores.

De todo modo, o coronavírus começou a se disseminar no Brasil justamente duran-
te o período das noites furtadas, e a confirmação da primeira morte por Covid-19 entre 
os Fulni-ô se deu no início de maio – restando ainda um mês pelo menos para seu fim. 
Ainda que nem toda a comunidade esteja participando, não há como negar que há ali 
aglomeração de uma quantidade considerável de pessoas, ao menos durante as noites 
de terça e quarta-feira – como se sabe, situação propícia para a disseminação do vírus.

Levando isso em conta, alguns dos funcionários do polo-base chegaram a falar com 
os profissionais de saúde ligados ao grupo de Cícero e Edmar, sugerindo que interrom-
pessem o quanto antes as noites furtadas, adiantando a última semana, e deixando o 
mês de maio sem novos encontros – o que não surtiu efeito.

A coordenadora, por sua vez, afirma que conversou com todas as lideranças logo no 
início dos trabalhos de combate à Covid-19, dando as devidas orientações para preven-
ção e pedindo sua colaboração para que a comunidade fizesse sua parte, e as medidas 
se tornassem de fato eficazes. Depois se encontrou novamente apenas com o Cícero, 
quando já havia casos confirmados na aldeia, dizendo que o número de casos certa-
mente aumentaria, alertando sobre a possibilidade de um surto na aldeia, reiterando 
sua preocupação com o compartilhamento de utensílios e objetos – xícaras, copos, ca-
chimbo (xanduca), entre outros – no Ouricuri e com a distância entre as pessoas, re-
forçando as medidas de higiene e deixando claro que em aglomerações o vírus é mais 
facilmente transmissível.

Segundo ela, ele respondeu que “estavam seguindo do jeito deles, estavam colabo-
rando”, por exemplo, com a utilização de copos descartáveis. Não deram nenhuma in-
dicação de que poderiam suspender a realização do ritual, e tampouco a coordenação 
os consultou expressamente sobre essa possibilidade, entendendo que não cabe a ela 
fazê-lo, e os encontros nas noites furtadas seguiram normalmente.

O outro cacique, Itamar, também expressou preocupação com o prosseguimento 
do ritual, declarando que, ainda que reconheça a relevância de sua religião, entende 
que isso não precisava estar acontecendo. Demonstrou insatisfação porque seu grupo 
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estaria seguindo todas as medidas recomendadas, enquanto o outro está se aglome-
rando no Ouricuri, colocando assim todos da aldeia em risco, mesmo os que não parti-
cipam dos encontros – já que é para lá que retornam depois que estes terminam.

Isso era ainda mais grave porque, segundo Itamar, àquela altura todos os casos 
confirmados haviam sido de indígenas que estavam participando dos rituais. Assim, o 
boato que corria pela aldeia era que eles estavam levando a doença do Ouricuri para a 
aldeia-sede. Afirmou ainda que há rumores de que eles mantiveram os encontros ape-
nas para impedir que os membros do outro grupo fossem até a Aldeia do Ouricuri13.

Quando perguntei sobre o assunto a Cícero, este, a princípio, reafirmou, como dis-
se à coordenadora, que durante as noites furtadas estavam procurando seguir, como 
podiam, todas as recomendações repassadas pela equipe de saúde: pede que usem 
máscaras e que se mantenham a uma distância segura durante os rituais; dormem a 
uma distância entre um metro a um metro e meio na área coletiva reservada aos ho-
mens; evitam compartilhar utensílios (como é comumente feito) e têm usado copos 
descartáveis.

Diz que têm se esforçado bastante para seguir as medidas e conter a doença como 
podem, e que da Aldeia do Ouricuri voltam para suas casas da aldeia-sede, e lá se reco-
lhem. Durante o dia, na quarta-feira, cada um fica nas suas respectivas casas da Aldeia 
do Ouricuri, e à noite, terminadas as práticas rituais, vão todos para seus lugares.

Questionado por mim sobre a possibilidade de se encurtar o período das noites fur-
tadas, encerrando antes do previsto, Cícero a princípio se comprometeu a conversar 
com o pajé, mas adiantou:

é complicado pra gente uma determinação dessa, que já vem de anos, vamos di-
zer, de séculos, a determinação que já foi dada e deixada pra que a gente pudes-
se dar continuidade, aí de repente e gente para… aí a gente tem meio medo de 
parar, por uma questão muito íntima e muito superior. Agora tem assim: a gente 
pode reduzir, encurtar o mês, por exemplo, justamente porque a gente tem que 
completar, atingir uma meta, […] porque a partir do mês de junho tem uma ou-

13   Tem havido já há algum tempo uma controvérsia entre os dois grupos a respeito do Ouricuri. No ritual do ano passado, o primeiro depois da divisão, 
o grupo de Itamar e Awassury afirmou que o outro grupo estava impedindo-o de participar, e para isso estaria até indo armado ao ritual, para que ali não 
entrassem. O grupo de Cícero e Edmar nega, mas afirma que quem for até ali deve reconhecer apenas os dois como os legítimos pajé e cacique. Entendendo 
que a divisão pode ser definitiva, aqueles que acompanham Itamar e Awassury vêm pensando em fundar um novo Ouricuri, na mesma área daquele que 
já existe – possibilidade rechaçada pelo outro grupo. Sua preocupação agora é com suas casas da Aldeia do Ouricuri, atualmente desocupadas, e sem 
perspectiva próxima de uso. Diante do conflito, e receosos que suas casas sejam tomadas pelos outros, muitos querem ir até lá e recolher seus pertences e 
materiais usados na casa, para serem reaproveitados numa possível nova aldeia, mas têm evitado fazê-lo para não haver embates.
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tra situação que tem que ser cumprida, […] e assim a gente dá continuidade no 
que foi deixado pelos nossos ancestrais. É meio complexo conversar em relação 
a isso, mas de toda forma eu converso com o pajé amanhã […] realmente nós 
também estamos preocupados, todo mundo tá preocupado [com o coronaví-
rus], mas nós também temos nossa preocupação dessa, na questão de deixar de 
fazer o que ficou pra gente fazer, por exemplo, aí fica meio… um caminho meio 
duplo pra gente, meio que um beco sem saída.

Depois de conversar com o pajé, ele retornou:

nós vamos encerrar dia 30 [de maio] mesmo […]. Por uma questão de precaução 
mesmo, vamos encerrar dia 30. Viemos com medo pras nossas casas na aldeia, 
porque não sabemos como tá aqui. Sabemos como tá lá, graças a Deus não te-
mos um índice grande de infectados. Quem ficou infectado deixou de ir por pre-
caução, ficou em casa por 14 dias. […] Seguimos essas recomendações de todas 
as formas pra não atropelar as regras do governo. Queremos que o MPF entenda 
que a gente não quer ser interferido. É uma tradição que vem de muitos anos, e a 
gente segue essa tradição. Temos um cumprimento de religião, de cultura, e não 
estamos descumprindo as regras do governo. [...] É que a gente fica com medo 
também, porque como a gente é líder da religião, e somos novos, a gente tam-
bém tem medo de não cumprir uma regra deixada pelos ancestrais, por medo às 
vezes, por achar que não tá fazendo a coisa certa, e ao mesmo tempo tem aquele 
respeito, por achar também que não tá cumprindo a lei daquele governo. É por 
isso também que existe essa dúvida. E o que falei pro senhor, daquela questão 
de encurtar, poderia ser que pegasse junho, até o mês de junho, aí a gente, nos 
cálculos feitos, no calendário, a gente viu essa data.

Ou seja, ainda que não seja possível entender em que consiste exatamente esse 
ritual (já que, como tudo aquilo que se refere à cosmologia e mitologia Fulni-ô, é cer-
cado de segredos, não revelados a estrangeiros), deduz-se das declarações do cacique 
que eles o entendem como uma obrigação, um compromisso que foi herdado e ao qual 
eles devem dar continuidade, cujo descumprimento também pode ter consequências 
– por isso fala de “medo” de não seguir a regra, “preocupação” de não fazerem o que 
deveriam.

Pela sua fala, percebe-se que há um esforço para equilibrar as regras do “governo” 
com as suas regras religiosas, e assim decidiram manter o ritual, mas adaptando-o ao 
novo contexto, adotando as medidas protetivas. Como o outro cacique tem uma postu-



476

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

ra diferente, entende-se que essa posição não é hegemônica entre os Fulni-ô. Contudo, 
já que o período das noites furtadas de todo modo será encerrado nos próximos dias, 
como afirmou o cacique, creio que é inócuo que se continue buscando articular, a essa 
altura, sua suspensão. De todo modo, é recomendável que se monitore, com especial 
atenção, a saúde daqueles que vinham participando do ritual.

Cícero também comentou brevemente que tem recomendado aos indígenas que 
não visitem aqueles que estiverem doentes, para evitar contaminação. Um antropólo-
go indígena com quem conversei deu mais detalhes sobre esse hábito Fulni-ô: quando 
uma pessoa adoece, é comum entre eles que haja as visitas rituais. Estas obedecem à 
hierarquia clânica: aqueles que pertencem à mesma linhagem e ocupam o papel de 
liderança espiritual, de cabeça do clã, visitam as famílias dos doentes, com o propósito 
de transmitir força emocional e espiritual. Segundo esse mesmo informante, a equipe 
de saúde também tem encontrado alguma resistência nesse âmbito, mas tem reforça-
do o pedido para que não façam essas visitas neste momento.

Retomo agora o tema apresentado no final do tópico anterior: o entendimento 
Fulni-ô sobre os conceitos de saúde e doença, sua compreensão dos processos tera-
pêuticos, e como isso pode ajudar a explicar a sua grande resistência aos tratamentos 
propostos pela equipe do polo-base, em especial ao atendimento hospitalar. Para isso, 
valho-me sobretudo do depoimento do antropólogo indígena supracitado.

Segundo ele, boa parte dos Fulni-ô têm o entendimento de que existe uma entida-
de espiritual, do mundo encantado, que é o dono das doenças – de todas elas: dengue 
chikungunya, zika etc. De tempos em tempos, essa entidade abre os portais, permitin-
do que que o vento que traz essas doenças as espalhe na comunidade. Estamos viven-
do um tempo, portanto, em que esse vento está solto na aldeia.

Isso não quer dizer, contudo, que os Fulni-ô não entendam o que é a Covid-19: sa-
bem que é uma doença causada por um vírus, que surgiu na China e se espalhou pelo 
mundo, mas entendem que ela tem um dono, e que não surgiu por acaso, mas sim 
porque a entidade abriu esse portal. Além de abrir os portais, é esse dono da doença 
quem define o destino de cada um diante dela: quem vai se infectar, quem vai se curar, 
quem vai ver sua saúde se deteriorar e quem vai morrer:

é ele quem decide qual é a situação que vai ser agravada ou não em determinada 
pessoa, quem é que vai morrer ou que não vai morrer. Então não precisa, nessa 
lógica, nem se preocupar em ir pra hospital, em tomar oxigênio, porque no final 
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das contas é o mundo espiritual, é o dono das doenças, que vai definir onde é 
que aquela doença vai ter a autorização, vai ter a carta branca pra poder agir e 
chegar ao cometimento de mortalidade daquela pessoa, ou de algum membro 
daquela família.

Não apenas as doenças já têm destino certo, como por vezes se revelam com an-
tecedência, por meio de profecias e revelações: esse mesmo antropólogo conta que a 
chikungunya foi anunciada pelo mundo espiritual alguns anos antes de chegar à co-
munidade, e o mesmo aconteceu com outras doenças que acometeram os Fulni-ô no 
passado. De forma similar, o mundo espiritual também revela, por exemplo, a indiví-
duos contaminados se eles sobreviverão à doença. Ou seja, o futuro de cada um está 
predeterminado, e ainda pode ser conhecido com antecedência por meio de revela-
ções. Assim, para quem segue essa interpretação, de que adiantaria ir a um hospital e 
se arriscar a passar pelo transtorno de ser internado, entubado, transferido, medicado, 
isolado e até morto, se sua sorte já está definida, e pode lhe ser revelada antes?

Por outro lado, temos de ter um pouco de cuidado aqui ao atribuir a esse fator como 
o único responsável pelo comportamento observado quanto aos itinerários terapêuti-
cos escolhidos. A aproximação entre os Fulni-ô e os não indígenas – não apenas físi-
ca, mas dos pensamentos e ideias sobre o mundo e as coisas, por meio das relações 
constituídas e impostas ao longo do tempo – fez com que a cosmologia e as concep-
ções da sociedade regional sobre corpo, doença e saúde também circulassem entre os 
Fulni-ô, e consequentemente influenciassem, impactassem e transformassem as suas 
próprias. Afinal, ainda que tenham se objetado, os Fulni-ô que já estavam em estado 
crítico procuraram os serviços de saúde e aceitaram o atendimento ao hospital, o que 
quer dizer que não desacreditam por completo na eficácia do tratamento oferecido.

A presença de uma unidade de saúde dentro da aldeia, que há algumas décadas 
presta serviços, promove saúde e realiza tratamentos dentro dos moldes ocidentais 
também é um elemento que produziu efeitos sobre as concepções locais. Ainda assim, 
isso não quer dizer que as concepções ocidentais vêm substituindo gradativamente as 
indígenas, mas sim que aquelas interagem com estas de várias formas, que se transfor-
mam ao longo do tempo. Portanto, nem se pode buscar a explicação apenas em suas 
concepções nativas, ignorando as suas relações com aquelas de outras sociedades com 
as quais mantêm contato, como tampouco se pode pensar que são secundárias, já que 
partem de estruturas duradouras e revelam o significado de certos comportamentos e 
pensamentos arraigados em uma comunidade.
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Assim, outra razão para essa resistência certamente são as circunstâncias da che-
gada da doença aos Fulni-ô, em que o primeiro caso confirmado de Covid-19 foi de um 
indígena que morreu no hospital, seguido pouco depois por outro caso idêntico. Em 
paralelo, houve um caso confirmado de um jovem indígena, que decidiu sair do hos-
pital de Águas Belas, onde estava internado, assinando um termo de responsabilida-
de, e voltar para casa, onde ficou em isolamento e se curou. Tudo isso contribuiu para 
consolidar o pensamento de que o hospital não é um lugar de cura e melhora, mas de 
agravamento da doença e morte.

Assim, entendo que tais circunstâncias, ocorridas no contexto das concepções Ful-
ni-ô sobre doença e cura, foram as maiores responsáveis pela enorme resistência à 
comunicação dos casos sintomáticos e ao atendimento hospitalar, e isso certamente 
deve ser levado em conta ao se pensar estratégias que sejam eficazes no combate à 
doença nessa comunidade.

3.5 Outras questões

Cito, por fim, alguns outros efeitos e considerações a respeito da Covid-19 sobre os 
Fulni-ô. Quanto ao auxílio emergencial, fui informado de que, em geral, boa parte da 
comunidade está conseguindo sacá-lo, em especial aqueles que são beneficiários do 
Bolsa Família, que constituem parcela significativa da comunidade. Quanto a estes, a 
única dúvida diz respeito ao montante recebido, já que, segundo seus relatos, há mães 
solteiras desempregadas que receberam R$ 1.200 enquanto outras receberam apenas 
R$ 600. Já muitos daqueles que são autônomos e não são registrados no CadÚnico, 
e que precisam fazer o cadastro no aplicativo, recorreram a pessoas que possuem os 
meios e habilidades necessárias para fazê-lo. Alguns relataram ainda não ter consegui-
do, enquanto outros sim.

Um efeito da pandemia sobre a comunidade, sobretudo pelo período em que ocor-
reu, foi a grande diminuição em sua renda nesse período. Isso porque, especialmente 
no mês de abril (por conta do Dia do Índio, no dia 19), muitos grupos culturais Fulni-ô 
costumeiramente viajam para as grandes cidades do país, realizando apresentações 
nas escolas (que nesse ano estavam fechadas) e em centros culturais e eventos (boa 
parte cancelados), e aqueles que produzem artesanato também o vendem nessas ci-
dades, fonte de renda importante e praticado por grande parcela da comunidade. No 
contexto atual, quem se arriscou a viajar mal conseguiu arrecadar dinheiro. Isso teve 
impacto direto em várias famílias.



479

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA COMUNIDADE INDÍGENA FULNI-Ô (PE)

Outro ponto a se observar ao longo desse período, no caso dos Fulni-ô, é relativo ao 
abastecimento de água. Isso se torna particularmente relevante porque ela é um bem 
ainda mais essencial durante a pandemia, já que a higiene das mãos, das superfícies 
e dos espaços é uma das medidas mais fundamentais para a prevenção à doença – e 
não há como fazer isso adequadamente sem água. Há um problema crônico de abas-
tecimento de água na comunidade Fulni-ô. Ele se dá pela rede da Compesa, que capta 
água na própria Terra Indígena, na Serra do Comunaty – que fica imediatamente pos-
terior à cidade, para quem vem pela BR-423, do lado oposto da aldeia.

Depois de chegar na Estação de Tratamento de Água (ETA) da aldeia, a responsa-
bilidade de tratamento e distribuição da água é do DSEI-PE, por meio do polo-base. 
Nos meses de chuva – de março a julho, aproximadamente – a oferta de água é boa 
e suficiente, e cada rua tem um dia certo em que chega a água. Apenas as áreas mais 
afastadas do centro da aldeia, por conta da baixa pressão e de problemas no encana-
mento, têm que receber água dos carros-pipa.

Já nos meses de seca – de agosto em diante – a situação frequentemente se torna 
crítica, e isso acontece justamente nos meses do Ouricuri. Se naturalmente, por conta 
da pouca quantidade de água disponível, a situação já não seria fácil, tudo se agrava 
por conta dos vários desvios de água, tanto para venda quanto para irrigação das roças, 
feitos por alguns proprietários e arrendatários de lotes da serra. Segundo contam, estes 
cortam o cano que desce para a ETA da aldeia, instalando canos próprios que levam a 
água para outros destinos, fazendo com que pouca água chegue de fato lá embaixo.

Os indígenas precisam então recorrer aos carros-pipa, com os quais muitos não têm 
condições de arcar, e que nem sempre abastecem com a quantidade e a frequência ne-
cessária. Registre-se ainda que muitas ações para combater os desvios foram feitas ao 
longo dos anos, como fiscalização e corte dos canos ligados ao encanamento principal, 
mas estes voltam a ocorrer pouco depois. Muitas vezes essa reclamação já foi levada ao 
MPF, e ouvida por mim durante os trabalhos de campo. Assim, a depender do tempo 
que perdurar essa pandemia, pode chegar o momento de ter que se tomar medidas 
para se garantir também o devido abastecimento de água a todas as casas da Aldeia 
Fulni-ô, independentemente do melhor meio para isso.

Registro que também fiz contato com o coordenador da CTL da Funai local, Luiz 
Augusto Frederico de Souza, mas este pouco informou sobre ações da Funai de comba-
te à pandemia ou de mitigação de seus efeitos: segundo ele, os trabalhos estão sendo 
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feitos mais pela Sesai, porque “a Funai é um pouco lenta”. Diz que o órgão indigenista 
não fez distribuição de EPIs nem ação educativa alguma.

A única ação da Funai que soube informar foi a distribuição de cestas básicas da 
Conab: segundo ele, em ofício recente do próprio órgão, foi informado que chegariam 
3.200 cestas para os Fulni-ô, até o dia 15 de maio, e que seriam distribuídas de casa em 
casa, para evitar aglomeração. No mais, informou apenas que, em geral, pensa que os 
indígenas estão seguindo adequadamente as orientações dos profissionais de saúde.

Por fim, registro que alguns membros da comunidade conseguiram doações de 
algumas poucas cestas básicas para distribuir na aldeia, mas não informaram quem 
foram os doadores. Já o cacique Itamar rifou um cocar seu, em ação articulada por um 
amigo, e com o dinheiro arrecadado montou 40 cestas básicas, que distribuiu pela co-
munidade.
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POVOS INDÍGENAS DE ALAGOAS: A IMPORTÂNCIA DAS CONCEPÇÕES SOCIOCULTURAIS ACERCA DA DOENÇA PARA O COMBATE À COVID-19

Ivan Soares Farias1

1 INTRODUÇÃO

O subprocurador da República Antônio Carlos Alpino Bigonha requisita deste pe-
rito em Antropologia, por meio de cadastro urgente na Sppea, análise antropológica 
de medidas adotadas no enfrentamento da pandemia da Covid-19 perante os povos 
indígenas e as comunidades tradicionais. Pede mais especificamente a elaboração de 
peça técnica tendo em vista a experiência profissional e histórica com grupos étnicos 
específicos que podem ser afetados pela expansão da pandemia causada pela doença 
Covid-19. A abrangência de cada estudo deve ser delimitada pelo perito. Segue a rela-
ção de quesitos a serem respondidos:

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou 
das comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em 
consideração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19?

b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades 
tradicionais?

c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes in-
dígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração e 
execução dessas ações?

d) Quais ações e medidas os povos indígenas ou as comunidades tradicionais 
estão tomando para prevenção e o enfrentamento da pandemia de Covid-19?

e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vis-
ta a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por 
parte dos grupos afetados. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na 
área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanên-

1   Mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Alagoas. 
Antropólogo do MPF lotado na PRM-Arapiraca/AL.



484

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

cia nas Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado 
a efetivação dessa medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, 
como estas têm sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

2 METODOLOGIA USADA

Importante lembrar que tal demanda pericial ocorre durante o isolamento social 
de enfrentamento da pandemia Covid-19 que levou o procurador-geral da Repúbli-
ca a determinar compulsoriamente o teletrabalho no âmbito do MPU e que, por sua 
vez, impossibilita o serviço externo – condição essencial ao exercício antropológico. 
No mesmo sentido, a biblioteca do setor pericial não pode ser acessada, assim como 
os documentos produzidos sobre as populações tradicionais, por se encontrarem em 
banco de dados na rede eletrônica interna da Procuradoria da República de Arapiraca, 
ao menos enquanto durar o impedimento de se adentrar ao prédio do MPF.

Como se vê, o atendimento desta demanda encontra obstáculos momentâneos à 
melhor análise antropológica. Mas como não a inviabiliza nem a torna inadequada, 
segue reflexão a partir de informações colhidas por telefone de lideranças indígenas, 
profissionais da saúde indígena, de dados coletados do P.A. 1.11.001.000137/2020-77 
(PRM-API-AL-00003044/2020) que versam sobre o enfrentamento da Covid-19, bem 
como de relatórios e pareceres sobre as populações indígenas do acervo pessoal, além 
do uso de conhecimento acumulado pelo antropólogo nas comunidades tradicionais 
da região.

A abrangência deste trabalho tem a pretensão de alcançar todas as comunidades 
tradicionais de Alagoas de maneira geral, com ênfase nas populações indígenas das 
quais este perito tem maior conhecimento. A intenção é apresentar um panorama das 
especificidades socioculturais que teriam implicações no enfrentamento da Covid-19, 
permitindo a elaboração de planos e ações sanitárias que tenham mais chance de efi-
cácia nessas populações.
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3 OS POVOS INDÍGENAS DE ALAGOAS

3.1 Diagnóstico sociocultural sobre os povos indígenas em Alagoas

Em Alagoas encontram-se alguns dos grupos indígenas que sobreviveram após 
longo processo de colonização, tendo ficado no esquecimento por muito tempo e 
vindo a corroborar com a ideia oficial e de senso comum de não haver mais índios no 
estado. Em boa medida, isso aconteceu como resultado do intenso contato com a so-
ciedade nacional envolvente, direcionado por uma política indigenista de negação de 
organizações sociais específicas, valores culturais próprios e, principalmente, domínio 
territorial dessas populações.

Mas, se por um lado, durante o período colonial a política indigenista foi de con-
flito aberto, o período republicano marcado pelos ideais positivistas que concebiam a 
condição indígena como transitória até a integração à comunhão nacional – período 
desenvolvimentista que cria a Funai numa perspectiva tutelar – a permitir o avanço 
sobre os territórios indígenas, por outro, estratégias de sobrevivência elaboradas pelos 
próprios índios para evitar o extermínio e o trabalho escravo, na forma de apropriações 
simbólicas da cultura hegemônica – persistência de práticas religiosas ancestrais, acor-
dos e alianças com o próprio dominador e outras formas – contribuíram significativa-
mente para a construção de uma invisibilidade de diversos desses grupos indígenas 
situados na Região Nordeste (MONTEIRO, 1994; SILVA, 2000).

Contudo, esse esquecimento foi gradativamente sendo substituído por trabalhos 
acadêmicos que revelaram grupos dos quais alguns mantinham características cultu-
rais remanescentes,2 desde a década de 1980, por núcleos de pesquisa do Museu Na-
cional, da UFBA, da UFPE, e, mais tarde, da Ufal.

Esse processo de ressurgimento, ou de revelação – termo que me parece mais apro-
priado – foi iniciado a partir de problemas de natureza política envolvendo questões 
territoriais entre índios e posseiros, atraindo a atenção dos antropólogos das universi-
dades nordestinas. O que veio à tona foram grupos pobres, vivendo em condições pre-
cárias, sem direito à terra e “desprovidos de forte contrastividade cultural” (OLIVEIRA 
FILHO, 1999, p. 17), isto é, “diversos povos adaptativamente relacionados à caatinga e 
historicamente associados às frentes pastoris e ao padrão missionário dos séculos XVII 
e XVIII” (DANTAS; SAMPAIO; CARVALHO apud OLIVEIRA FILHO, 1998, p. 18). Esse pro-

2   Inclui-se aqui a existência do grupo Fulni-ô, que mantém sua língua materna (yatê), em Águas Belas/PE, bem como outros grupos indígenas situados no 
Maranhão, que também mantêm sua língua materna (CARNEIRO, 2014).
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cesso, conhecido na literatura sobre os índios do Nordeste pelos termos “emergência 
étnica”,3 etnogênese ou “reemergência”,4 é descrito por João Pacheco de Oliveira Filho 
como um

[...] fato social que nos últimos vinte anos vem se impondo como característico 
do lado indígena do Nordeste, chamado processo de etnogênese, abrangendo 
tanto a emergência de novas identidades como a reinvenção de etnias já reco-
nhecidas. (OLIVEIRA FILHO, 1999, p. 18).

São hoje aproximadamente 19 mil indivíduos divididos em 12 grupos em Alagoas: 
Xucuru-Kariri, Kariri-Xocó, Wassu-Cocal, Karapotó Plak-ô, Karapotó Terra-Nova, Tin-
gui-Botó, Aconã, Jeripankó, Kalankó, Karuazú, Katokin e Koiupanká.

Todavia, apesar do desenvolvimento dos estudos antropológicos sobre os troncos 
linguísticos dos índios no Brasil, ainda não podemos afirmar que a maior parte dos 
grupos indígenas situados na Região Nordeste pertençam aos dois grandes troncos 
estudados (Tupi e Macro-Jê), ou às 19 grandes famílias linguísticas que não guardam 
semelhanças suficientes para que possam ser agrupadas em troncos, de acordo com 
a classificação do linguista Aryon Dall´Igna Rodrigues (1997). Podem ter pertencido a 
famílias de apenas uma língua, denominadas “línguas isoladas” por não se revelarem 
parecidas com nenhuma outra conhecida, no caso, já destruída.

Essa lacuna no conhecimento se dá, entre outros fatores, pela intensa destruição 
das línguas maternas e de elementos materiais, ocorrida ao longo de centenas de anos 
desde a presença inicial do colonizador.

Assim, por enquanto, não podemos definir com precisão a origem das atuais popu-
lações indígenas sobreviventes no estado de Alagoas, muito embora possamos desta-
car, devido aos estudos e dada a memória pela tradição oral, a presença de três grandes 
famílias étnicas antigas que permitiram o desenho atual dos doze grupos, e que, por 
sua vez, ajudam a explicar suas diferenças socioculturais.

São eles: a família étnica Karirí que deu origem aos atuais Kariri-Xocó, Xucuru-Kai-
riri, Karapotó e Tingui-Botó; a família étnica Xukuru que deu origem aos atuais Wassu-

3   Conceito cunhado por João Pacheco de Oliveira Filho para designar o ressurgimento de vários grupos indígenas presentes no Nordeste brasileiro, dados 
como extintos pelo senso comum.

4   Segundo Reesink (1995), esse termo indicaria melhor seu caráter contra-hegemônico do que o conceito “emergência” encontrado na literatura.
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-Cocal e também aos Xucuru-Kariri; e a família étnica Pankararu que deu origem aos 
atuais Jeripankó, Kalankó, Karuazú, Katokin e Koiupanká.

Suas aldeias atuais se encontram próximas às zonas urbanas das cidades do interior 
de Alagoas. Estão inseridas num contexto de esbulho de terras, disputas, rivalidades 
internas e restando espaços extremamente exíguos para sua reprodução física e cul-
tural; sem exceção, os grupos indígenas de Alagoas são representantes dessa parcela 
significativa das populações sobreviventes do Nordeste brasileiro.

Apesar de enfrentarem todos os gêneros de compulsões – culturais, socioeconômi-
cas, ecológicas, bióticas etc. – conseguiram sobreviver, e seus descendentes ocupam 
áreas que se apresentavam como pobres em fontes de água potável e economicamen-
te inviáveis desde a época de seu refúgio, chegando aos dias atuais sem seu território 
tradicional integralmente regularizado.

Os pequenos trechos de terras de que dispõem os obrigam a produzir insuficien-
temente sua lavoura básica de subsistência, que se constitui de roças de milho, fei-
jão-de-corda, algumas frutas e, sobretudo, a mandioca, da qual produzem a farinha 
– principal alimento básico. Obviamente, não há excedentes, mas fazem uso de algu-
ma produção como fonte mínima de renda: vendem, trocam, praticam o escambo nas 
feiras. A caça, outrora em abundância, ocupa agora importância econômica residual, 
embora ainda mantenha importância simbólica na observância de dietas alimentares 
– muito utilizadas em tratamentos de doenças –, em que pese a sua raridade ocasiona-
da pelo desmatamento generalizado em todas as regiões de sua ocupação.

Podemos afirmar que a organização socioeconômica dos povos indígenas de Ala-
goas é assemelhada aos demais grupos indígenas presentes no Nordeste, e não seria 
incerto dizer que, da mesma maneira, assemelham-se aos padrões da sociedade regio-
nal envolvente. Mantêm estreitos vínculos com as cidades mais próximas por meio de 
seus serviços, mercados, feiras, festas e cerimônias, e estabelecem relações de compa-
drio e de casamentos com seus moradores.

Em face de grandes dificuldades enfrentadas e aos intensos rearranjos e readapta-
ções ao longo dos últimos anos, os povos indígenas de Alagoas têm, cada vez mais, lan-
çado-se num processo que podemos chamar de “proletarização rural”. Por estratégia de 
sobrevivência, sua população vem estabelecendo vínculos de trabalho com terceiros 
da sociedade envolvente: submetem-se a arrendamentos e parcerias com pequenos 
proprietários rurais não índios (geralmente posseiros), trabalhando na roça alheia com 
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a produção dividida ao meio (meia: metade para quem trabalha e metade para quem 
empresta a terra); dispõem também sua força de trabalho para as usinas de cana-de-
-açúcar por produção diária, ou como diaristas em estabelecimentos rurais, obedecen-
do à sazonalidade das produções e sem quaisquer direitos trabalhistas.

Alguns outros domínios de sua organização sociocultural manifestam-se particu-
larizados em permanentes atualizações; é o caso das representações e percepções da 
saúde e da doença ou, ainda, quanto a seu sistema político que, apesar da imposição 
histórica do antigo SPI para que toda a comunidade indígena compusesse a figura 
de um cacique, de um pajé e um capitão, possuem atualmente um sistema interno 
próprio, atualizando os papéis do cacique, do pajé, extinguindo a figura do capitão e, 
eventualmente, utilizando-se de um Conselho Tribal com participações rotativas de 
seus membros. Suas lideranças costumam também estabelecer estreita relação com 
a política local.

Todavia, é no domínio simbólico mais significativo que se situam elementos que os 
distinguem efetivamente do conjunto da sociedade regional, qual seja, o dos aspec-
tos mágico-religiosos remanescentes de sua cultura ancestral. Por exemplo, todos os 
grupos praticam o ritual religioso do ouricuri5 que é atualizado em sessões secretas em 
determinados locais da aldeia – chamadas de terreiros – conferidos como templos mí-
ticos. Nos grupos de origem Pankararu abrigam o poró,6 onde são guardados os objetos 
e trajes rituais, a que só os iniciados têm acesso.

Assim, os índios em Alagoas vão sobrevivendo ao longo dos anos, alguns desistin-
do de viver em aldeia por só encontrarem alternativas de sobrevivência nas cidades 
vizinhas ou mesmo fora do estado. Os que ficam, resistem amparados especialmente 
pela devoção a seus valores ritualísticos remanescentes que compõem um conjunto de 
manifestações religiosas e exprimem sua cosmovisão7 particular.

Assim, para esses povos indígenas, a crise trazida pela pandemia, agora vivida por 
todos, não se define como uma exceção sanitária, mas como uma regra que se im-

5   Variação fechada e secreta do toré, realizada pela maioria dos grupos indígenas do Nordeste. Para melhor descrição desse ritual e comparação com o de 
outros povos ver: REESINK (1995).

6   Casa reservada para rito secreto permitido somente a pessoas do sexo masculino, onde ficam reclusos por um tempo, travestem-se de praiás e fazem 
refeições em pratos de barro acompanhados de garapa – bebida feita de água e açúcar (FARIAS, 2011).

7   Concepção de “mundo”: ideia de universo; ideia de como se organizam e se relacionam os seres e as coisas que habitam no mundo. Todas as sociedades 
humanas constroem ideias particulares do “cosmo” e trocam tais ideias entre si constantemente. Em nosso país, alguns valores denominados de místicos 
se constituem de resquícios de ideias específicas sobre o “cosmo” pertencentes a sociedades que não se orientavam por via racionalista (como se orienta a 
civilização ocidental). Tais resquícios estão presentes em todos nós e tanto mais estarão, naqueles grupos sociais que resistem e insistem em manter valores 
próprios tradicionais, como é o caso das populações indígenas e comunidades tradicionais sobreviventes no Brasil. (FARIAS, 2011).
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põe historicamente no cotidiano desde os primórdios da colonização. É sabido que 
epidemias de doenças infectocontagiosas, como a gripe, o sarampo, as disenterias e 
a varíola, trazidas pelos europeus tiveram importante papel na redução populacional 
dos povos indígenas a servirem de facilitadoras para o longo processo de colonização. 
Segundo alguns historiadores, o contato com o homem europeu teria dizimado cerca 
95% da população indígena brasileira, vez que, isolados durante milhares de anos, os 
nativos não teriam desenvolvido imunidade diante de vírus e bactérias originários de 
outros continentes (GURGEL, 2011).

Evidente também é que suas formas de organização social, suas relações estabele-
cidas com a terra e a natureza, suas maneiras de aprender e ensinar os conhecimentos 
para as novas gerações, as relações comunitárias e a partilha coletiva da vida têm sido, 
ao longo de centenas de anos, empecilhos ao avanço do projeto de Estado que lhes 
usurpa terras de ocupação tradicional, que permite a exploração da mão de obra dos 
trabalhadores indígenas pelos próprios invasores de suas terras, que produz uma vida 
instrumentalizada como mercadoria e dependente do consumo, tudo para alcançar 
seus ideais de progresso e desenvolvimento (TENÓRIO; FERNANDES, 2020). E, nesse 
sentido, embora pareça assustar, a pandemia da Covid-19 se constitui apenas em mais 
uma crise sanitária a desafiar as resistências imunológica e sociocultural dos povos in-
dígenas no Brasil.

3.2 A importância das concepções socioculturais acerca de doenças 
para o enfrentamento da Covid-19

Desde o início de 1999, a gestora da Saúde Indígena disponibiliza ações de atenção 
básica de saúde por intermédio de uma Equipe Multiprofissional (médico, enfermeiro, 
odontólogo, auxiliar de enfermagem, agente indígena de saúde e agente indígena de 
saneamento) que se utiliza de uma rede de serviços do SUS.

O atendimento estaria organizado em visitas domiciliares pela Equipe Multiprofis-
sional de Saúde Indígena (EMSI), com ações de educação em saúde (ações preventivas, 
por meio de orientações e palestras) e ações básicas de saúde (curativas primárias) ini-
cialmente referenciadas a um polo-base (Posto de Saúde do Índio) construído no inte-
rior das aldeias; havendo necessidade (atendimento primário de maior complexidade 
ou ações curativas secundárias ou terciárias) o paciente é encaminhado à rede do SUS, 
obedecendo a uma hierarquia de serviços (em primeiro lugar resolução de nível local 
no próprio município, depois, hospitais regionais e do estado etc.).
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Ocorre que, ao longo dos anos, observam-se problemas práticos e operacionais na 
implantação do subsistema da saúde indígena, como o conflito entre as concepções de 
doença, saúde e tratamento e o modelo médico-científico versus os modelos tradicio-
nais das populações que não se orientam basicamente por via racionalista. Esse desen-
contro tem apontado a necessidade de ampliação do diálogo entre a ciência médica e 
as ciências sociais.

A Antropologia, enquanto disciplina que detém instrumentos que possibilitam o 
conhecimento de representações sociais da doença, do corpo, da pessoa, perante po-
pulações culturalmente diferenciadas, possui um importante e decisivo papel a cum-
prir nesse campo: contribuir para tornar mais eficientes os programas de assistência 
de saúde a essas populações, pela investigação de suas cosmologias e representações 
sociais, fornecendo uma interpretação apropriada de valores e relações presentes no 
sistema de crenças tradicionais; além de fornecer questionamentos que possibilitem 
a relativização dos paradigmas da ciência biomédica – também culturalmente deter-
minada – e, assim, objetivar a incorporação de noções tradicionais de saúde e doença 
específicos de cada sociedade aos programas oficiais destinados à assistência dessas 
populações.

O aparecimento de muitas doenças guarda uma íntima relação com interações 
ambientais travadas entre as populações humanas e o meio ambiente. As pressões 
ambientais oriundas da reorganização dos ecossistemas geram produções culturais 
específicas, formas de mediação encontradas pelos grupos humanos para maximizar a 
apropriação dos recursos naturais e garantir sua sobrevivência.

Nessa perspectiva, a adoção de medidas de controle da doença pressupõe a elabo-
ração de um conhecimento capaz de contextualizar as interações dos grupos sociais 
com o ambiente. As enfermidades, portanto, não devem ser abordadas apenas por 
meio da interação reducionista agente/hospedeiro, mas, ao contrário, devem-se consi-
derar as complexas interações entre os grupos, com suas especificidades culturais e o 
meio ambiente (VERANI, 1993).

As alterações ambientais, geradas pelos fluxos da natureza ou pela ação 
humana, e as mudanças dos grupos sociais (seja por sua dinâmica interna, seja pelo 
contato com a economia de mercado) também devem ser consideradas para que os 
programas de saúde possam lograr os efeitos desejados. Tais variáveis determinam 
a exposição, a forma e a intensidade do aparecimento do fenômeno mórbido, assim 
como, com frequência, o prognóstico e a aceitação ou rejeição aos cuidados de saúde. 
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O conhecimento da história natural da doença é insuficiente, faz-se necessário, 
igualmente, o conhecimento da história sociocultural do fenômeno da morbidade.

As populações tradicionais estão mais propensas a pensar o aparecimento de do-
enças devido à quebra de tabus comportamentais do que como resultantes da ação de 
germes, vetores ou vírus, conceitos estranhos ao seu conjunto tradicional de represen-
tações sociais. Assim, entre os Jeripankó a maior parte das doenças é produto de ações 
humanas entre as quais o feitiço e a quebra de preceitos (FARIAS, 2011); no mesmo 
sentido, para os Dessana, o entendimento pleno sobre os estados mórbidos só pode se 
dar quando referidos aos mitos de origem de animais da água e do mato, ou às relações 
mágico-políticas entre os grupos, dos quais os xamãs são atores privilegiados, seja para 
curá-los, seja para provocá-los (BUCHILLET, 1988).

Naquilo que talvez possamos chamar de “medicina tradicional”, a vida é concebida 
com uma totalidade integrada, em que doença e saúde são dependentes de condições 
muito mais abrangentes que a interação agente/hospedeiro. Nessas representações, 
a doença deriva primordialmente de conflitos entre pessoas, agressores humanos e 
sobrenaturais, harmonia e desarmonia do cosmos. O meio ambiente é magicamente 
personalizado e considerado uma unidade harmônica e indivisível a qual os atos hu-
manos, proposital ou inadvertidamente, podem desequilibrar, gerando doenças (VE-
RANI, 1993).

Tais concepções geram condutas terapêuticas que se propõem a equilibrar o cos-
mos, dirimir os conflitos entre âmbito natural e sobrenatural e redirecionar atitudes 
desviantes que determinam o dano doença, recompondo a coesão ameaçada do grupo 
social. Assim, a atuação do terapeuta tradicional é marcada pela visão totalizante, pela 
empatia, pelo poder mágico e pela intervenção sociocultural, relegando a um plano 
secundário a intervenção física sobre o paciente. Essas características geram, não raro, 
uma aceitação apenas parcial das condutas médicas, desvalorizadas no pensamento 
tradicional pelo seu pequeno alcance explicativo; estas, limitadas ao plano biológico e 
desprovidas de poder explicativo sobre as causas últimas, isto é, as conjunturas sociais 
e sobrenaturais.

A atuação terapêutica em tal nível de complexidade exige um conjunto de intera-
ções multicausais nas quais devem ser consideradas as distinções entre as manifes-
tações somáticas da doença (nível biológico), as representações que o grupo social 
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elabora sobre elas (nível cultural) e a interpretação subjetiva que cada sujeito constrói 
sobre seu próprio processo de adoecimento (nível psicológico).8

Nesse contexto, a conjunção de ações médicas e das ciências sociais torna-se im-
prescindível pela necessidade de se penetrar nos campos estruturais reguladores das 
concepções relativas aos estados mórbidos. Tais abordagens podem ser facilitadas pela 
Antropologia, no que tange aos aspectos valorativos, às práticas rituais, às representa-
ções sociais sobre doença e cura, à noção de pessoa, ao papel dos grupos de parentesco 
e às relevantes questões propriamente sociológicas, que englobem o âmbito das rela-
ções políticas, da organização da produção, da circulação e do consumo de bens e os 
canais de contato com a sociedade nacional, entre outros.

Esses fatores moldam o campo que o grupo social considera desejável ou inade-
quado, e que suprirá os canais para a aceitação ou rejeição de determinado programa 
de saúde proposto, e minimizando ou exacerbando o choque cultural resultante das 
proposições de saúde pública.

Nessa perspectiva, a tradição antropológica francesa propiciou o desenvolvimento 
da chamada Antropologia da Doença, cuja preocupação central voltou-se para o estu-
do de representações sociais da doença e cura, articulando-as com as formas de orga-
nização social que lhes dá origem e que permite entendê-las como criações lógicas de 
seres humanos, que tentam dominar e explicar as contingências do real. Essa forma 
de estudo permite demonstrar que mesmo as práticas que se mostrem aparentemen-
te irracionais podem fazer sentido e costumam ser respostas perfeitamente lógicas e 
inteligíveis quando referidas ao contexto social em que são (re)produzidas (LAPLAN-
TINE, 1986).

As investigações da Antropologia da Doença procuram analisar as medicinas tra-
dicionais como conjunto de representações sociais que buscam lhe atribuir sentido 
(explicar a realidade), a fim de poder agir sobre ela. Sendo produções socialmente 
construídas, as representações de doença e cura de um único conjunto de sintomas 
pode receber atribuição de sentido, na mentalidade tradicional, bem distinta do diag-
nóstico biomédico para o mesmo grupo de sintomas.

A diferença se dá pela explicação estritamente biológica da medicina, em contras-
te com a explicação sociológica da doença. O pesquisador precisa estar sempre alerta 

8   Cf. discussão teórico-metodológica de disease, illness e sickness de Kleinman (1978) e Young (1982).
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para as discrepâncias entre interpretação científica e tradicional de termos e fenôme-
nos aparentemente similares, mas que com frequência recobrem realidades radical-
mente distintas, que influenciarão diretamente na aceitação e/ou rejeição dos cuida-
dos de saúde.

Nas últimas décadas, por iniciativa norte-americana, tem se desenvolvido a abor-
dagem da Antropologia Médico Interpretativa Crítica, que procura analisar temas 
como a distribuição de poder e de riquezas na nossa sociedade e/ou na sua interação 
com sociedades tradicionais e as consequências disso para os níveis de saúde. Afirmam 
representantes da corrente:

Quando emprega a abordagem crítico-interpretativa, a antropologia médi-
ca não é mais o estudo de sistemas médicos alternativos, crenças e práticas. 
O enfoque é mudado para examinar a maneira em que todo o conhecimento 
relacionado ao corpo, saúde e doença é construído culturalmente, negociado 
e renegociado num processo dinâmico através do tempo e do espaço. (LOCK; 
SCHEPER-HUGHES, 1990, p. 49)

A abordagem dos sistemas médicos como sistemas culturais, isto é, como sistemas 
simbólicos, procura entender como as pessoas de determinado grupo social pensam 
sobre o bem-estar e como se organizam para promovê-lo. Esse pensamento manifesto 
por Kleinman (1980) é baseado nas ideias de Cliffort Geertz sobre cultura (um modelo 
de realidade/um modelo para a realidade) e deriva da intenção de estudar a maneira 
pela qual as sociedades constroem e utilizam seus sistemas de saúde, atribuindo sig-
nificado aos sinais observados nos processos de saúde/doença.

Um sistema de atenção à saúde pode ser entendido como um sistema cultural local 
que intermedeia o doente e o tratamento, formado, do ponto de vista de sua estrutu-
ra interna, por três setores parcialmente superpostos e de limites variáveis em cada 
caso específico de doença (em cada “realidade clínica”).9 O setor mais utilizado de um 
sistema de saúde é o familiar ou de vizinhança.10 É aqui que os casos de doença11 são 
vivenciados mais profundamente.

9    Cf. esquemas de Kleinman (1980, p. 28, 42 e 50).

10    Kleinman utiliza o termo inglês “popular” que aqui é traduzido para familiar ou de vizinhança. O termo “popular”, em português, está sendo usado neste 
trabalho referindo-se ao setor que o autor chama de “folk” (LANGDON, 1994a, p. 21).

11   O termo doença, por ser de uso bastante comum, está sendo empregado aqui para se referir à percepção e à experiência (sensação) da pessoa doente 
(illness).
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Avaliando a evolução sindrômica da doença, o setor familiar cria uma linguagem 
para transitar pelos demais setores, adotando alguns de seus elementos e delimitando 
suas fronteiras em cada realidade clínica particular, incorporando realidades sociais e 
históricas. A doença assume seu caráter individualizante – e não universal da concep-
ção biomédica de enfermidade (ou patologia) – e sua construção se dá por meio de 
negociação dos múltiplos significados dos sinais observados, num mundo de sistemas 
médicos plurais e forças políticas desiguais (LANGDON, 1994a, p. 15-19).

Estudos demonstraram a complementaridade entre os diversos setores (ou siste-
mas médicos) de um sistema de atenção à saúde, no qual se incluem, entre outros, 
os estudos de Sindzingre e Zempléni (1981) que, observando os Senufo, notam que o 
aumento do número de alternativas terapêuticas não influi no raciocínio nativo sobre 
as causas;12 o de Buchillet (1991) entre os Dessana, que supõe a medicina ocidental 
operar na esfera dos efeitos enquanto o xamanismo opera na esfera das causas; o de Lang-
don (1994) entre os Siona (grupo indígena da região do Putumayo, Colômbia), de-
monstrando que os “eventos sociais” envolvendo xamãs fornecem um enquadramento 
para interpretação das doenças; o de Farias (2011) entre os Jeripankó cujas narrativas 
de doenças e dramas revelam campos diferentes e não divergentes para ações de tra-
tamento e cura.

Não se trata mais de procurar conflitos entre sistemas médicos ou fidelidade etio-
lógica (às causas naturais versus sobrenaturais, ou doença de índio versus doença de 
branco) como nos estudos iniciais orientados pela etnomedicina (ACKERKNECHT, 
1985), mas de conceber a doença como processo construído socioculturalmente, como 
um “conjunto de experiências associadas por redes de significado e interação social” 
(LANGDON, 1994a, p. 15) e não somente um conjunto de sintomas e sinais observados 
numa realidade empírica que relativiza a biomedicina; é o que distinguiria a análise 
crítico-interpretativa da perspectiva de estudo da ecologia médica.13

Essa abordagem me parece, até o momento, a mais adequada para um estudo com 
enfoque na percepção e representação de sistemas tradicionais de saúde, inclusive em 
situação de longo contato, como é o caso dos grupos indígenas situados no Nordeste, 
bem como em fenômenos novos, como o da Covid-19, que desafia a capacidade de 
compreensão e concepção dos povos tradicionais.

12   Os autores propõem três níveis de causalidade: instrumental, eficaz e última (como acontece, qual o agente e os porquês).

13   Sobre a abordagem ecológica, ver Armelagos em sua defesa do modelo em Biocultural Synthesis in Medical Anthropology (1991). Nesse enfoque são 
notados no Brasil os trabalhos de Coimbra e Santos (1994).
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3.3 Percepções de doença e o tratamento tradicional

Como a bibliografia sobre o tema enfatiza – entre outros, Herzlich (1975), Boltanski 
(1984), Loyola (1984), Augé (1986) e Laplantine (1986) –, a doença é um fenômeno emi-
nentemente social. Ela estabelece uma relação entre a ordem biológica e a ordem 
social, pois, ao mesmo tempo que ela atinge o indivíduo naquilo que ele mais deve 
à biologia – o corpo em suas funções e estrutura – ela atinge também a sociedade, 
determinado conjunto de relações sociais.

Nesse sentido, mesmo em nossa sociedade ocidental moderna, em que a expli-
cação da doença remete a causas anatomofisiológicas, devido à difusão do discurso 
médico, há também explicação de ordem social que remete às causas, mais especifica-
mente ao sentido da doença para a sociedade. Como destacam Augé e Herzlich (1984), 
não há sociedade em que a doença não tenha uma dimensão social, sendo ao mesmo 
tempo a mais íntima e individual das realidades, dando um exemplo concreto da liga-
ção intelectual entre a percepção individual e o simbolismo social.

A doença, por estabelecer, em todas as sociedades, essa relação entre a ordem so-
cial e a ordem biológica, entre o indivíduo e a sociedade, demanda sempre uma expli-
cação. Entretanto, essa explicação não é sempre satisfeita pela explicação biomédica 
das causas da doença. Restam perguntas do tipo: “por que eu?”, “por que agora?”, que 
parecem estar presentes em todas as sociedades e para as quais apenas tal tipo de ex-
plicação não fornece resposta, ao menos que satisfaça aos indivíduos.

Elas exigem uma interpretação que ultrapassa o corpo individual e o diagnóstico 
médico. A resposta que é dada excede a procura das causas e torna-se a busca 
de sentido. É a uma ordem do mundo e a uma ordem do social que, sempre, se 
procura relacionar a doença (AUGÉ; HERZLICH, 1984, p. 134).

Assim, as explicações que as diferentes sociedades dão para a doença não se limi-
tam também a sua causa, mas remetem igualmente à busca de um sentido que expli-
que não apenas a enfermidade do corpo (mal biológico), mas as circunstâncias desta, 
isto é, seu contexto social de produção.

Especificamente entre os povos indígenas de origem Pankararu, a partir de uma 
pesquisa feita entre os Jeripankó (FARIAS, 2011), podemos dizer que a doença é perce-
bida por meio de alguns sinais relacionados com a incapacidade de realização das ati-
vidades cotidianas ou com práticas e disposições consideradas como normais. Alguns 
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desses sinais, que são frequentemente mencionados como indicadores de que alguma 
coisa não está normal, são a perda da vontade de comer, a fraqueza e o não poder trabalhar. 
A febre e o dormir são relacionados à não realização das atividades normais.

A doença é, pois, percebida a partir do momento em que interrompe as ativida-
des cotidianas e, no caso dos adultos, principalmente a partir do momento em que 
ocasiona a incapacidade da utilização do corpo em sua principal atividade, que é o 
trabalho. É importante notar aqui que essas representações a respeito da doença es-
tão intimamente associadas aos usos sociais do corpo, bem como às representações 
sociais desses usos que os índios fazem. Note-se ainda que essa relação aparece de 
forma bastante explícita, na medida em que as condições de existência dos Jeripankó, 
por exemplo, estão diretamente associadas com o uso do corpo nas atividades de tra-
balho.14 O significado que a doença assume nessas condições remete sobretudo para 
a ordem social, já que ameaça não apenas a saúde do indivíduo, sua reprodução bio-
lógica, mas também a sua reprodução social, mais especificamente, a reprodução das 
condições de sua existência social.

De uma forma bastante geral, podemos afirmar que não há entre os descenden-
tes Pakararu uma preocupação determinante em relação ao corpo. Este só se torna 
um problema ou motivo de preocupação na medida em que seu funcionamento não 
está sendo considerado normal. Isso porque o não funcionamento regular do corpo 
acarreta implicações em outras esferas da vida social, sobretudo naquela diretamente 
relacionada com a própria sobrevivência material, ou seja, o trabalho. Como salienta 
Boltanski (1984), há uma relação direta entre a forma de perceber e representar o corpo 
e o uso social deste, isto é, as percepções corporais são função da forma que os indiví-
duos usam e dependem do corpo (de sua atividade física) para garantir sua existência 
material.

Entre os descendentes Pankararus essa relação é bastante evidente, na medida em 
que a quase totalidade de sua população utiliza o corpo como principal instrumento 
de trabalho ou, ao menos, depende em grande parte das atividades físicas para asse-
gurar o rendimento do trabalho. Homens e mulheres e até crianças, seja na roça, na 
casa de farinha, nos trabalhos das usinas de cana-de-açúcar, nos serviços de pequenas 
obras e reformas nas cidades mais próximas ou nas atividades de lavagem de roupas 
ou, ainda, no carrego de baldes d’água estão constantemente vinculados ao desempe-
nho de atividades físicas.

14   A respeito do uso do corpo como uso social, e não apenas fisiológico ver Mauss (1974); sobre os diferentes mecanismos de percepção, decorrentes do 
uso social do corpo, ver Boltanski (1984); e para uma análise das diferentes concepções do uso social prescrito como “correto” do corpo, ver Bourdieu (1979).
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O diagnóstico de doenças é, por sua vez, o momento crucial na sequência de ações 
e reações provocadas pelo aparecimento de um estado mórbido ou de outro infortú-
nio. E nesse aspecto, a participação dos diversos agentes mediadores é normalmente 
definida entre os povos indígenas após o aparecimento da doença e depende da per-
sistência dos primeiros sintomas, que exige, por parte dos parentes mais próximos e 
dos especialistas tradicionais e da biomedicina consultados, uma tomada de decisão: 
identificar, para depois reparar.

Boa parte da etnologia sul-americana costuma abordar a questão da identificação 
das causas e/ou agentes da doença – isto é, a etiologia – por meio de classificações que 
identificam, em primeira instância, “quem” manda a doença. Distingue, por exemplo: 
“doenças do espírito”, “doenças de animais”, “doenças de feitiços”, ou ainda “doenças de 
branco”.15 No entanto, entre os Jeripankó as explicações dadas para as doenças variam 
conforme suas trajetórias sociais e à classificação que atribuem a determinada doença.

Pode-se dividir as concepções de doença dos Jeripankó em dois grandes grupos: as 
doenças atribuídas a causas consideradas como naturais – aquelas que ocorreram por 
forças naturais e involuntárias aos desejos humanos – e as doenças que são causadas 
por ações humanas – aquelas que ocorrem em decorrência da vontade pessoal e in-
dependente das forças naturais. Em ambos os grupos, estão presentes concepções de 
forças sobrenaturais, que designam um campo resguardado de muitos segredos, e uma 
concepção marcante de fatores sociais, para onde, em última instância, são remetidas 
todas as explicações sobre doença. Portanto, se por um lado, a divisão entre natural e 
humano é bastante marcada, por outro, é fluida pela presença de uma instância sobre-
natural que as unem e as remetem sempre para uma ordem social de representação.

As doenças atribuídas a fatores humanos formam um conjunto de doenças com 
características bem específicas e significativas para a compreensão dessas concepções. 
Entre elas se destacam determinados quebrantos, o problema de nervo ou de cabeça, o ven-
to caído, o espinhaço, geralmente causadas por feitiços, mau-olhado, inveja no viver, quebra 
de preceitos, quebra de regras morais, comportamentais e/ou alimentares, ou provocados por 
estados liminares, como menstruação, nascimento, morte etc. O primeiro elemento 
que diferencia essas doenças de outras é o fato de serem reconhecidas como sendo 
originárias do meio social no qual o indivíduo está inserido, mais exatamente de deter-
minadas relações sociais das quais participa e atua voluntariamente.

15   Essas classificações podem ser averiguadas em trabalhos de Albert, 1988, para os Yanomami; Buchillet, 1988, para os Desana; Verani, 1990, para os 
Kuikuro; Grenand, 1982, para os Waiãpi da Guiana Francesa; Farias, 2011, para os Jeripankó.
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Da mesma forma que existe nos povos indígenas um conjunto de concepções pró-
prias ligadas ao corpo, à saúde e à doença, existe também uma série de práticas que, 
orientadas por essas concepções, determinam o que fazer em caso de doença. Assim, 
ao se perceberem doentes, os nativos acionam diferentes recursos de cura. Esses recur-
sos vão desde as relações sociais mais próximas até a procura de especialistas.

É importante salientar que, embora os recursos tradicionais não sejam mais os úni-
cos disponíveis e nem esgotem as possibilidades existentes de cura, são aqueles que se 
apresentaram ao longo de muitas gerações como os únicos possíveis para essas popu-
lações. Isso tanto em termos concretos de sua existência como também em termos das 
possibilidades colocadas pelas suas próprias concepções. A opção por determinados 
recursos de tratamento traduz, simultaneamente, uma condição social e um habitus 
resultante dessa condição que, como salienta Bourdieu (1979), produz escolhas “ade-
quadas” diante de uma visão de mundo específica.

Os primeiros sinais da doença são, na maioria das vezes, “atacados” com os recur-
sos que se encontram mais acessíveis no momento, ou seja, aqueles que podem ser 
chamados de medicina tradicional.16 Esta geralmente consiste num conjunto de co-
nhecimentos e receituários dados e comprovados empiricamente pela comunidade, 
que são acionados em caso de situações similares às já experimentadas. Sua eficácia 
não é pequena – como imaginam os agentes oficiais da assistência de saúde – seja 
aquela referida ao conhecimento tradicional e observação das qualidades curativas da 
flora (fitoterapia), seja pela eficácia simbólica e social dos rezadores e curadores, que 
com o pajé exercem também o papel de mediadores do mundo natural com o mundo 
sobrenatural.17

Ao se perceberem doentes, os nativos, de modo geral, costumam recorrer primei-
ramente ao repertório de sua medicina tradicional. Isso, geralmente, por duas razões: 
primeiro, porque é o recurso mais acessível no momento e, segundo, porque é o tempo 
necessário para identificar claramente o tipo e o grau de gravidade da doença. É exa-
tamente esse espaço de tempo transcorrido entre a percepção dos primeiros sinais da 
doença e a sua classificação num tipo e numa gravidade, ou seja, no diagnóstico que 

16    No mesmo sentido dos termos já frequentemente utilizados na literatura antropológica acerca de representações indígenas sobre saúde/doença. Para 
uma distinção básica e fundamental entre o termo “medicina indígena” em referência ao conceito “medicina ocidental”, ver Verani (1993).  

17    Para estudo do papel do Xamã como mediador do mundo real com o sobrenatural e a eficácia simbólica do xamanismo, ver o trabalho clássico de 
Lévi-Strauss, 1973.
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vai sendo negociado entre as pessoas envolvidas, que vai determinar quais as provi-
dências a serem tomadas em relação à doença, isto é, quais recursos de cura procurar.18

Mesmo diante das possibilidades concretas em que o recurso da medicina oficial se 
apresenta como uma opção de cura para os povos indígenas em Alagoas – principal-
mente a partir do final de 1999, quando da contratação de profissionais de saúde, hoje 
lotados no posto de saúde dentro das aldeias – outras condições culturais se colocam 
como determinantes para que esse recurso seja acionado ou, ainda, por qual optar en-
tre os disponíveis. Dito de outra forma, não basta a simples possibilidade de acesso aos 
recursos da medicina oficial para que as pessoas decidam acioná-lo enquanto recursos 
de cura, existem fatores que definem em quais condições devam tomar tal iniciativa e 
o que selecionar desses recursos.

Em relação à doença, existem alguns sinais que são percebidos como indicativos 
da “necessidade” do recurso à medicina oficial. Esses sinais estabelecem uma fronteira 
entre o uso da medicina tradicional e a procura da medicina oficial e, por essa razão, 
são expressos sempre em relação ao primeiro recurso de cura. É assim que, quando 
indagamos em que momento recorrem à medicina oficial, os Jeripankó se referem ao 
momento em que percebem esgotados os recursos da sua medicina tradicional.

Assim é, quando os recursos da medicina tradicional são vistos como esgotados ou 
sem eficácia – não estão resolvendo – que a medicina oficial passa a ser pensada como 
recurso para uma situação específica de doença. A medicina oficial é percebida como 
um recurso secundário, no sentido de não ser o primeiro recurso acionado, e destina-
do a doenças específicas, ou seja, aquelas coisas que não se consegue tratar em casa. 
Ou, de outra forma, como nos diz o pajé Jeripankó Zé Elias: “quando não é pra curador, 
quando é doença perigosa”.

18    Jean Langdon ao descrever um determinado processo de adoecimento e tratamento entre os Siona da Amazônia colombiana, oferece-nos uma 
primorosa etnografia de um itinerário terapêutico tradicional e a produção social do sentido da doença, diante dos recursos de cura disponíveis. Durante 
o itinerário, as pessoas especulam sobre as causas da doença – resultante das representações multicausais – experimentando um vasto repertório de 
tratamentos, inclusive fármacos, e demonstrando assim, que em busca da cura, os Siona utilizam-se de todos os recursos acessíveis e que lhes pareçam 
apropriados (1994).
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4 RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou 
das comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em consi-
deração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19?

Sim, tanto especificidades culturais quanto epidemiológicas dos povos indígenas 
e de várias outras comunidades tradicionais precisam ser levadas em consideração na 
organização do enfrentamento da Covid-19.

Como vimos anteriormente, os grupos indígenas de ascendência Pakararu situados 
em Alagoas, quais sejam, Jeripankó, Karuazu, Katokin, Kalankó e Koiupanká procuram 
a assistência médica oficial depois de esgotados os recursos de sua medicina tradicio-
nal, como rezas, fitoterapias e curas espirituais. Como o coronavírus se desenvolve no 
organismo sem serem inicialmente identificadas suas infecções, levando algumas pes-
soas a serem assintomáticas, implica dizer que tais populações não conceberão estar 
contaminadas. É preciso um intenso trabalho de educação em saúde pelas equipes dos 
polos-bases com as lideranças e os agentes de saúde indígenas.

Além disso, todos os grupos indígenas do estado praticam periodicamente rituais 
religiosos em locais reservados. Os grandes rituais chamados de ouricuri são praticados 
coletivamente reunindo a quase totalidade dos indígenas de cada aldeia. Ficam de fora 
os não índios casados com indígenas e os indígenas que não foram culturalmente so-
ciabilizados desde a infância.

Tais rituais religiosos variam entre os povos, em forma, em tempo, período que 
ocorrem, organização própria e motivação (sessões de cura, outros de orientações, 
agradecimentos, batismo etc.), mas em todos ocorre numa reunião com dinâmica co-
letiva com os indivíduos em papéis segmentados.

Qual a possibilidade de os índios suspenderem tais rituais em razão de orientações 
de prevenção da proliferação da Covid-19? Nenhuma. Os aspectos religiosos tratados 
no ouricuri são mantenedores de sua identidade étnica, entendidos como estruturan-
tes de seus valores próprios, diferenciados. Em última palavra: momento em que é ela-
borada a sua definição como índio.

É na prática do ritual, no encontro com a mata, com os encantados e com as 
forças ancestrais vivas no território, que a etnia Xukuru-Kariri de Alagoas encon-
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tra alternativa para lidar com o medo coletivo, a fim de que o mesmo não se 
torne pânico e paralisia, no dia a dia das aldeias. Como prática de cura, o ritual 
traz coragem, esperança, permite o fortalecimento da coletividade e auxilia os 
moradores a terem calma e cautela, na promoção de formas compartilhadas de 
cuidado em face da contaminação do vírus. O ritual produz uma fé viva, tornada 
prática nas relações entre os parentes, no contato diário com a mata, na atenção 
ao corpo e ao espírito. (TENÓRIO; FERNANDES, 2020, p. 5)

Também nesses rituais e em outras ocasiões, os índios de Alagoas costumam fumar 
a xanduca ou o campriô19 – cachimbos indígenas feitos de madeira e barro – que têm 
grande significado na sua concepção religiosa, pois seriam condutores de fluidos atra-
entes aos encantados.20 O costumeiro uso desse cachimbo é coletivo, passado de boca 
em boca, no intuito de os fumantes ajudarem na produção de fumaça que tem o papel 
de defumar o ambiente para o início dos rituais.

Qual a possibilidade de os índios deixarem de fazer uso desses cachimbos de modo 
coletivo a evitar a contaminação da Covid-19? Nenhuma. A defumação ocupa papel 
central para o contato entre os mundos material e espiritual concebido pelos indíge-
nas nordestinos; funcionaria como o meio pelo qual se torna possível a crença.

Do ponto de vista epidemiológico, o DSEI informa que a maior prevalência de mor-
bimortalidade dos índios alagoanos são a hipertensão e a diabetes. Logo, existindo 
número expressivo de doentes crônicos enquadrados como grupo de risco para a Co-
vid-19.

Entre quase todas as 70 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Pal-
mares existentes em Alagoas a farinhada21 é a expressão mais evidente de sua coleti-
vidade, visto que os cultos religiosos estão hoje diversificados, bem como os festejos.

A farinhada é momento em que inúmeras famílias se reúnem para descascar a man-
dioca e produzir a farinha. O evento não diz respeito somente a sua economia e base 

19   Cachimbo que possui status de mestre de cerimônia e características mágicas por meio da defumação que produz FARIAS (2008, p. 68).

20    Entidades espirituais de grande sabedoria e poderes mágicos. Representam papéis especiais nas estratégias de cura e tratamento de diversas 
enfermidades; além de terem a incumbência de organizar simbolicamente a sociedade, constituindo-se, assim, em fontes fundamentais para a reafirmação 
da identidade étnica das populações indígenas que os possuem. Sua representação é disseminada entre quase todos os grupos indígenas do Nordeste. 
Portanto, os referenciais a essa categoria podem ser averiguados nos diversos trabalhos antropológicos entre essas populações (ARRUTI, 1996).

21   Embora o termo seja difundido na sociedade abrangente para designar produção culinária diversificada feita com farinhas, nos quilombos ela se refere 
a um evento festivo que consiste na produção da mandioca desde a colheita até a laboração da farinha. Momento coletivo de reafirmação de sua história e 
valores socioculturais.
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alimentar, mas também promove encontros, sociabilização, educação infantil informal 
e reafirmação de sua condição étnica. Diferentemente de outras produções, a mandio-
ca é produto de todos os períodos do ano fazendo com que a farinhada aconteça em 
datas diferentes entre as comunidades quilombolas.

Qual a possibilidade de os quilombolas deixarem de realizar a farinhada a fim de 
evitar a contaminação da Covid-19? Existe essa possibilidade em algumas das comu-
nidades, vez que, embora seja evento sociocultural importante para a sua reafirmação 
étnica, ela não tem sido entendida como a essencial nos dias atuais. Algumas comuni-
dades inclusive já diminuíram o número de vezes que realizam a farinhada, seja porque 
eventos religiosos exercem papéis de sociabilização semelhantes, seja devido às au-
sências de terras e de água disponível para o cultivo da mandioca. O espaço econômi-
co ocupado pela farinha vem sendo substituído pelos benefícios assistenciais, como o 
Bolsa Família e outros.

Diferentemente para as comunidades tradicionais de Casas de Farinha. Existem 
mais de 600 comunidades em Alagoas que se organizam tradicionalmente em torno 
de casas de farinha. Seu funcionamento ainda guarda semelhança ao do período co-
lonial, quase artesanal (não mecanizada), precário e sem regularização ambiental. Em 
torno delas, comunidades tradicionais vivem exclusivamente da produção da farinha e 
ajudam a movimentar a economia de pequenas cidades do interior do estado. Nesses 
casos, é muito difícil que deixem de realizar a produção de sua única fonte de renda e 
sobrevivência.

Os povos ciganos, por sua vez, deslocam-se a feiras livres do entorno das cidades 
onde residem para negociar e comercializar bugigangas. Neste momento estão en-
frentando, assim como os pequenos produtores rurais, os obstáculos impostos pelos 
governos municipais para a realização das feiras livres. Fazem festas corriqueiramen-
te, nas quais reúnem os parentes para celebrar, cantar e dançar. Tais eventos, embora 
importantes socioculturalmente, demandam recursos que estão em dificuldade de 
adquirir. Nesse aspecto, penso que podem deixar de realizar eventos por um período 
visando ao isolamento social necessário à prevenção da Covid-19.

As comunidades de terreiro, as que se orientam por religiões de matriz africana, já 
suspenderam os toques e todos os rituais que precisam reunir os adeptos e simpati-
zantes. Têm realizadas as suas obrigações religiosas em repartições individuais. Algu-
mas dessas casas de terreiro fazem trabalhos sociais de apoio e segurança alimentar na 
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região onde se situam. Esses trabalhos seguem com dificuldades, mas obedecendo à 
distância social e ao uso de máscaras.

Sobre os aspectos epidemiológicos dos quilombos e das outras comunidades tra-
dicionais citadas que caracterizariam maior risco à contaminação da Covid-19, não foi 
possível colher informações, pois suas notificações são diluídas às notificações do res-
tante da população atendida nos postos de saúde ligados à rede do SUS.

b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades tra-
dicionais?

Sim, entendo que algumas medidas emergenciais se fazem necessárias e urgentes:

 ʞ Como as aldeias indígenas em Alagoas se situam próximas das áreas urbanas 
das cidades onde estão localizadas, assim como os povoados quilombolas, seria 
de grande importância ajudar as comunidades a organizar uma barreira sanitá-
ria constituída de bloqueio da entrada de não moradores e controle na circula-
ção de ida e vinda dos nativos.

 ʞ Distribuição de máscaras, álcool em gel e sabão.

 ʞ Distribuição de cartilhas informativas sobre a Covid-19, com orientações de pro-
teção, de como usar corretamente as máscaras e o álcool em gel, e como fazer a 
higienização correta das mãos com água e sabão.

 ʞ Distribuição de cestas básicas de alimentos e elaboração de um plano adequa-
do de distribuição visando ao não contágio, evitando a aglomeração no recolhi-
mento.

 ʞ Capacitação de lideranças para orientar as populações tradicionais a permane-
cer nos territórios, bem como treinamento de membros das comunidades para 
que reconheçam os sintomas da doença e tomem precauções de isolamento 
quando houver suspeita de contaminação.

 ʞ Organização de documentos dos membros das comunidades para o Cadastro 
Único e encaminhamento destes às Secretarias de Assistência Social das Pre-
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feituras Municipais, para evitar aglomeração costumeira na realização dessa 
demanda, agora mais necessária do que antes. Caso haja necessidade, acionar 
o MPF pedindo ajuda perante os cartórios e órgãos públicos de documentações 
oficiais.

 ʞ Previsão de construção de um hospital de campanha com leitos disponíveis es-
pecialmente voltado para os indígenas e membros de comunidades tradicionais 
contaminados pela Covid-19 no estado de Alagoas, possivelmente na cidade de 
Arapiraca, devido a sua posição geográfica estratégica em relação à localização 
das aldeias e dos povoados.

c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes in-
dígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração e exe-
cução dessas ações?

Sim, em Alagoas é perfeitamente possível e desejável que as lideranças e agentes 
de saúde indígenas participem da elaboração e execução das ações de combate ao co-
ronavírus. A conscientização deles faz aumentar a conscientização das comunidades e 
sua proteção.

Estão sendo realizadas reuniões semanais por videoconferência (aplicativo Zoom) 
para acompanhamento do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 
pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas, com a presença do procurador 
da República titular da matéria em Alagoas, deste antropólogo do MPF/AL, do chefe e 
de técnicos do DSEI/AL-SE, da coordenadora regional e de indigenistas da Funai (CR-
-NE1), da Secretaria Estadual de Saúde, do Condisi/AL-SE, de diversas lideranças indí-
genas do estado de Alagoas e de secretários municipais de saúde.

Embora até o término da confecção deste trabalho tenha havido alguns casos sus-
peitos de contaminação – e apenas um confirmado que evoluiu a óbito –, a orientação 
da Sesai é não considerar no interior das aldeias a ocorrência de transmissão comunitá-
ria, dado o seu costumeiro distanciamento em relação aos centros urbanos.
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d) Quais ações e medidas os povos indígenas ou comunidades tradicionais estão 
tomando para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19?

Segundo informações das próprias lideranças indígenas, estão com muita dificul-
dade tentando convencer os membros a não circularem tanto entre as casas e, princi-
palmente, para fora das aldeias, apesar de algumas aldeias estarem organizando bar-
reiras físicas sanitárias nas entradas.

Algumas comunidades impediriam que alguns profissionais de saúde atuem nos 
polos por serem contrários à entrada e saída de não indígenas. Estão se organizando 
para receberem cestas básicas de alimentos e distribuírem casa a casa para evitar aglo-
merações.

Estaria ocorrendo importante retorno à Aldeia Kariri-Xocó de indígenas que viviam 
em São Paulo. Esse evento tem sido motivo de grande alegria e festa na aldeia em Porto 
Real do Colégio. Os retornos aconteceriam com muita cautela, com os regressantes fi-
cando de quarentena na mata fechada do ouricuri por duas semanas. A quarentena não 
estaria sendo vivenciada apenas como precaução ao contágio com o vírus, mas pela 
oportunidade de reestabelecer contato com a mata, com os ancestrais e “se purificar” 
do contato com a cidade dos não índios.

Vem do grupo Xucuru-Kariri a informação do fortalecimento de redes de cuidados 
partilhadas coletivamente, cujas ações não se limitam à procura da assistência da saú-
de oficial, mas também a práticas que produzem seu modo integrado do cuidado à 
vida, como cuidados à natureza, cuidados com o espírito e com a saúde mental por 
meio de atividades diversas, inclusive recreativas com as crianças.

A aproximação da pandemia nas aldeias também teria provocado a ativação dos 
usos de chás, de banhos com ervas e plantas locais. Embora essa prática seja cotidiana, 
o temor provocado pelo coronavírus fez intensificar os usos. Tanawy, liderança da al-
deia Mata da Cafurna, nos conta que:

Banhos com ervas são feitos todos os dias para fortalecimento, tanto em crianças 
como em adultos. Os chás estão sempre na mesa, principalmente os que aju-
dam a combater dor de garganta e problemas respiratórios. Assim, os conhe-
cimentos das plantas estão muito mais presentes no cotidiano, bem como seu 
aprendizado entre jovens e crianças. Diante da possibilidade de adoecimento 
dos mais velhos, como grupo de risco, a passagem dos conhecimentos tradi-
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cionais às crianças e aos mais jovens foi adotada como estratégia coletiva para 
garantir a permanência dos modos de vida da aldeia. Essa estratégia fortalece 
as relações geracionais, valorizando não somente os anciãos, mas também as 
crianças, como protagonistas dos saberes ancestrais.

Outro importante fato advindo das medidas tomadas pelos Xucuru-Kariri seria o 
fortalecimento das relações internas na aldeia devido ao maior tempo disponível para 
o trabalho na roça. Com a impossibilidade de deslocamento aos centros urbanos para 
a realização de outras atividades de trabalho na cidade ou comércios nas feiras locais, 
em decorrência do plano de isolamento social, as roças aumentariam a produção. As 
roças teriam se ampliado entre as casas, quintais e espaços de terra possíveis ao plan-
tio. Como aduz Tanawy: “essa aproximação com a terra possibilita a afirmação do ter-
ritório como provedor da vida para os indígenas, de sua autonomia e de sua soberania 
alimentar contra o agronegócio, como proposta do sistema global”.

e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vis-
ta a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte 
dos grupos afetados. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

Esse momento requer medidas que possibilitem o abastecimento com cestas bá-
sicas visando à segurança alimentar dessas comunidades que, em condições normais 
de vida, já sofrem com relativa insegurança. São inúmeras famílias que sobrevivem de 
benefícios assistenciais, já que a maioria não dispõe de terras para praticar a sua agri-
cultura de subsistência. A produção geralmente é consumida na aldeia e comercializa-
da em feiras livres hoje obstruídas.

Contudo, por enquanto, os povos indígenas e as demais comunidades tradicionais 
aguardam a disponibilização das cestas básicas prometidas pela Funai, Conab e agora 
pelo Governo do Estado por meio das Prefeituras Municipais. Sobre estas últimas, te-
mos a informação de que os recursos estão disponíveis para os municípios há cerca de 
três semanas, mas, por enquanto estranhamente, não há movimentação dos prefeitos, 
nem ajustes com os órgãos indigenista e sanitário visando à logística da distribuição. 
As lideranças tradicionais e os profissionais que atuam nessas comunidades acreditam 
que os prefeitos estão tramando a entrega para momento mais próximo das eleições 
municipais a fim de colher capital político-eleitoral.
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O CadÚnico é estabelecido pelas Prefeituras Municipais, e nessas comunidades tra-
dicionais ele é organizado numa grande reunião no interior do povoado ou aldeia, com 
vistas a coletar dados e documentos para o cadastro. Todavia, com a crise sanitária, os 
cadastros foram suspensos, o que significa que as prefeituras informarão a lista à Cai-
xa Econômica Federal, que por sua vez está desatualizada, deixando algumas famílias 
fora desse cadastro.

f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na 
área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanência nas 
Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado a efetivação 
dessa medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, como estas têm 
sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

Sim, estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em todo o estado. Segundo informações 
obtidas:

 ʞ Os EPIs disponíveis estariam sendo utilizados de forma racionalizada atenden-
do às necessidades dos profissionais de saúde que atuam nas áreas indígenas.

 ʞ Há previsão de chegada de insumos (EPIs, máscaras, álcool em gel, luvas etc.) 
suficientes às necessidades do DSEI por cerca de dois meses.

 ʞ Foram entregues 180 (cento e oitenta) testes rápidos (sorológicos) nos quatro 
polos de saúde que estão funcionando como referência (Kariri-Xocó, Xucuru-
-Kariri, Wassu-Cocal e Kouipanká).

 ʞ Quanto aos testes PCR (que detectam o RNA viral), há esforços no sentido de 
adquiri-los, mas ainda não há previsão de data.

 ʞ Todos os idosos das comunidades indígenas de Alagoas e Sergipe já teriam sido 
vacinados contra gripe H1N1 na campanha de 2020.

 ʞ Estão ocorrendo ajustes entre Funai e Conab para a distribuição de duas etapas 
de cestas básicas para todas as famílias indígenas do estado de Alagoas, inclu-
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sive aquelas que ocupam áreas ainda não regularizadas, todavia, como a Conab 
não dispõe do quantitativo imediato, a distribuição pode demorar.

 ʞ Neste momento estão discutindo a logística da distribuição.

 ʞ Estaria ocorrendo descumprimento de orientações de isolamento social na Al-
deia Kariri-Xocó, embora um carro de som tenha informado as recomendações 
para a restrição de circulação de pessoas e de veículos na aldeia; também há 
descumprimento em bares no interior da Aldeia Wassu-Cocal, com aglomera-
ções para consumo de bebidas alcoólicas.

 ʞ Os indígenas acompanham com ansiedade e parcimônia as medidas tomadas. 
Necessitam das cestas básicas de alimentos e só se insurgem contra as medidas 
quando elas orientam suspender manifestações religiosas e ritualísticas.

5 CONCLUSÃO

A luta dos povos indígenas contra a Covid-19 não é somente um confronto travado 
contra o vírus, mas é a luta contra um projeto global organizado pelas lógicas de mer-
cado e de Estado, as quais marginalizam seus modos de vida e negam sistematicamen-
te seus direitos (TENÓRIO; FERNANDES, 2020, p. 1)

Ao longo dos últimos 20 anos, os povos indígenas de Alagoas implementaram 
questionamentos à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 
coordenada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena. Na base desses questio-
namentos está a proposição de um modelo adequado de atenção à saúde que 
atenda aos princípios de integralidade e universalidade, mas também de dife-
renciação, especificidade, tradição cultural e participação em todos os níveis do 
processo de planejamento, execução, avaliação e controle das ações de saúde.

 A atual política de saúde indígena foi iniciada a partir das discussões da pri-
meira Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, realizada em 1986, em que 
se discutiu como as políticas nacionais poderiam responder às necessidades de saúde, 
contemplar os modos de vida e as perspectivas indígenas no âmbito da reforma sanitá-
ria brasileira. Os debates aconteceram em direção oposta à lógica do projeto desenvol-
vimentista da ditadura militar (1964-1985), que envolvia a construção de hidrelétricas e 
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estradas em territórios indígenas, e resultaram na chegada de epidemias fatais,22 sob 
a ótica ideológica integracionista dos povos indígenas vigente no estado brasileiro até 
a Constituição Federal de 1988 a partir do qual se superou tal perspectiva.

Antes da década de 1990, as políticas nacionais de saúde para a população indí-
gena eram implementadas sem considerar seus modos de vida, defendendo que eles 
deveriam ser assimilados e integrados ao padrão nacional de atendimento. A partir da 
CF/88, os povos indígenas passaram a ser entendidos como sujeitos de direitos, abrin-
do caminho para que, anos mais tarde, se criasse uma política de saúde específica, que 
contemplaria suas particularidades de ocupação territorial, sua organização social, 
seus modos de vida e conhecimentos tradicionais.

 Ocorre que o Governo Federal, eleito em 2018, está a implementar uma série 
de medidas executivas e legislativas de inspirações assimilacionistas já superadas pelo 
mandamento constitucional, pondo em maior risco de vulnerabilidade sociocultural 
os povos indígenas diante da pandemia da Covid-19. E é neste contexto que os povos 
indígenas de Alagoas resistem lutando pelo aprimoramento do modelo existente para 
que a assistência atenda às suas especificidades culturais, para que se leve em conta 
sua medicina tradicional muito mais preventiva do que curativa, e para que não sejam 
mais alijados do processo de gestão do Distrito Sanitários Especial Indígena (DSEI) do 
qual ainda preteridos, apesar da conquista de sua participação no Conselho Distrital 
de Saúde Indígena (Condisi). Mais do que isso, desejam ver, de uma vez por todas, res-
peitados seus valores próprios, seus modos de viver, seus direitos, especialmente seus 
territórios tradicionais, como nos ensina o indígena xucuru-kariri Tanawy:

Já nos territórios indígenas é ensinado entre as gerações o prazer de estar entre 
os parentes, o orgulho e a vontade de viver no lugar de nascimento, onde a al-
deia está: é ali que a vida pode ser boa, que os contos e causos sobre o mundo 
são compartilhados. Os modos de vida indígenas confrontam pontos centrais 
que questionam a estrutura e o tipo de funcionamento do sistema capitalista. 
Apresentam-se, ao mesmo tempo, seja como um risco, quando contestam suas 
racionalidades e propõem outras formas de existência, seja como um empeci-
lho, já que são nesses territórios que estão presentes os ditos recursos naturais, 
a matéria-prima para o avanço do projeto de progresso do capital (TENÓRIO; 
FERNANDES, 2020, p. 4).

22   Durante a construção da Perimetral Norte, que cruza os estados de Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, entre 1974 e 1975, por exemplo, doenças 
infecciosas mataram 22% da população de quatro aldeias, conforme dados do ISA. Dois anos mais tarde, uma epidemia de sarampo matou metade da 
população de outras quatro comunidades indígenas. Disponível em: https://covid19.socioambiental.org/.
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Apesar dos avanços conquistados a partir do advento da CF/88, observa-se que um 
dos possíveis gargalos que poderá afetar o combate à Covid-19 nas comunidades de 
Alagoas diz respeito à atenção primária oferecida nas aldeias e sua articulação com as 
Secretarias da Saúde estadual e municipais. O Distrito Sanitário Especial Indígena não 
vem sendo contabilizado nos planos de contingência dos municípios que comportam 
aldeias indígenas.

Também é preciso levar em conta que essas populações em Alagoas apresentam 
vulnerabilidades devido à alta prevalência de doenças crônicas, como diabetes e hiper-
tensão, com índices elevados de obesidade, e a prevalência de doenças infectoconta-
giosas. Além disso, suas aldeias incrustadas nas cidades do interior se ressentem de es-
paços suficientes para a prática da agricultura de subsistência para todos os membros. 
A devastação ambiental existente na totalidade das aldeias e nos povoamentos das 
demais comunidades tradicionais onde atividades de caça, pesca e coleta de alimentos 
tornaram-se impraticáveis torna os indígenas dependentes das cidades. Assim, preci-
sam ser abastecidos de produtos alimentícios urgentemente.

Apesar do projeto estatal de manter e promover vulnerabilidades socioculturais 
pela negligência a seus direitos básicos e pelo travamento dos processos de demarca-
ções territoriais, os povos indígenas em Alagoas estão a construir seus próprios cami-
nhos de enfrentamento da Covid-19, a exemplo do plano de isolamento das aldeias ou 
do fortalecimento das redes de cuidados partilhadas coletivamente, cujas ações não se 
limitam à procura da assistência da saúde oficial, mas também em práticas que produ-
zem seu modo integrado do cuidado à vida, que não segmenta cuidados do corpo de 
outros cuidados, como o da natureza, cuidados com o outro, cuidados com o espírito e 
com a saúde mental. E assim,

as narrativas indígenas auxiliam, neste momento, a desmascarar as suposições 
hegemônicas que buscam invisibilizar a crise estrutural que a covid-19 apenas 
escancarou, diante do projeto global falido de sociedade e humanidade (TENÓ-
RIO; FERNANDES, 2020, p. 2).
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A PANDEMIA COVID-19 ENTRE OS POVOS INDÍGENAS NA BAHIA: DOIS ESTUDOS DE CASO

Sheila Brasileiro1

1 INTRODUÇÃO

Trata-se de demanda pericial cadastrada pela 6ª Câmara de Populações Indígenas 
e Comunidades Tradicionais do MPF, no âmbito do processo instaurado para acompa-
nhar o cumprimento da política indigenista destinada à proteção da saúde dos povos 
indígenas no Brasil, em virtude da pandemia mundial provocada pela Covid-19.

Solicita-se aos antropólogos do MPF, em caráter emergencial, a confecção de uma 
peça técnica com uma análise antropológica das medidas adotadas pelas institui-
ções oficiais e das estratégias locais empregadas no enfrentamento da pandemia da 
Covid-19, que vem se alastrando entre os povos indígenas e as demais comunidades 
tradicionais.

Diante da impossibilidade, ensejada pela pandemia, de realizar trabalhos de cam-
po, determinou-se que caberia a cada perito antropólogo delimitar a abrangência do 
estudo, com base em sua experiência de trabalho e expertise entre determinados povos 
indígenas e outras comunidades tradicionais do estado. Os quesitos foram previamen-
te elaborados pela chefia da Anpa/Sppea/PGR.

Neste parecer enfocaremos mais detidamente aspectos do enfrentamento da pan-
demia Covid-19 pelos povos indígenas Tupinambá situados nos municípios de Ilhéus, 
Buerarema e Una, e Pataxó Hã-hã-hãe2, localizados em Pau Brasil, Camacan e Itaju do 
Colônia, e atendidos pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) dos 
polo-base de Ilhéus e Pau Brasil.3

São povos historicamente emblemáticos e, como os demais indígenas no Brasil, 
enfrentam graves problemas decorrentes da ausência de políticas públicas e, especial-
mente, da falta de demarcação de seus territórios, caso da Terra Indígena Tupinambá 

1   Perita em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).

2   Vale ressaltar que os habitantes da Reserva Indígena Caramuru-Paraguaçu, notabilizados pelo etnônimo englobante Pataxó Hãhãhãe, 
abrangem também indivíduos das etnias Baenã, Kamakã, Tupinambá, Kariri-Sapuyá e Gueren. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/
Povo:Patax%C3%B3_H%C3%A3-H%C3%A3-H%C3%A3e. Acesso em: 24 abr. 2020.

3   Os segmentos populacionais de ambos os povos residentes em municípios não abrangidos pela atuação dos polos-base de Ilhéus e Pau Brasil não foram 
abordados nesta pesquisa.
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de Olivença, bem como de apoio institucional para a gestão territorial, caso da Reserva 
Indígena Caramuru-Paraguaçu.

2 METODOLOGIA

Em virtude da impossibilidade de ir a campo, realizamos uma pesquisa exploratória 
para recolher informações que pudessem subsidiar as respostas aos quesitos formula-
dos. Os dados genéricos sobre os povos indígenas na Bahia foram obtidos por meio de 
consultas bibliográficas e ou compilados de notas e pareceres técnicos preexistentes.

Dialogamos com líderes e agentes de saúde indígena, coordenadores dos polos-
-base de Ilhéus e de Pau Brasil; com agentes do Conselho Indigenista Missionário de 
Itabuna e da Associação Nacional de Ação Indigenista/Bahia, que assessoram os po-
vos indígenas no estado, e com a Coordenação de Políticas para os Povos Indígenas da 
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJCDH).4

Explicamos-lhes a natureza e a urgência da pesquisa, apresentamos os quesitos 
e enfatizamos que poderiam acrescentar o que julgassem pertinente. Salientamos a 
relevância tanto das estratégias indígenas locais desenvolvidas para o combate à epi-
demia quanto da avaliação das medidas institucionais de contenção que vêm sendo 
adotadas.

Vale ressaltar que as epidemias constituem, também, fenômenos sociais. As políti-
cas públicas a elas relacionadas devem ser delineadas com atenção às especificidades 
culturais, às tradições dos povos e das comunidades aos quais se destinam. As medidas 
emergenciais de saúde pública são mais eficazes quando combinadas com as ciências 
sociais. Como assinalou Chaparro:

Em um artigo publicado na revista “Nature” em meados de janeiro, quando o 
coronavírus (SARS-CoV-2) ainda não havia atingido a faixa pandêmica, Shah 
lembrou que as epidemias são fenômenos biológicos, mas também sociais, e 
destacou o papel da antropóloga Melissa Leach em sua luta contra o Ebola. Para 
reduzir o risco de contágio e respeitando o máximo possível as tradições das 
comunidades que estudava, Leach propôs a substituição dos rituais de enterro 

4   Os meios de comunicação utilizados foram a troca de e-mails, conversas telefônicas e mensagens e áudios do WhatsApp.
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por outros rituais mais seguros, em vez de eliminar completamente esse tipo 
de cerimônia religiosa local [...] “As medidas de saúde pública vacilaram, muitas 
vezes, por razões sociais e culturais”, lembrou a antropóloga depois que a epide-
mia foi superada. “Conseguimos combinar as medidas de emergência com as 
ciências sociais, ajudando a torná-las mais eficazes”, disse Leach, que lidera o 
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento (Reino Unido) [...]. “No momento, 
existem ou deveriam existir cientistas sociais que aconselham governos e agên-
cias sobre as melhores estratégias a serem adotadas, como está acontecendo na 
OMS, por exemplo”, afirmou Annie Wilkinson, coautora do relatório e antropó-
loga do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento.5

3 OS POVOS INDÍGENAS NA BAHIA

Segundo matéria publicada no sítio eletrônico do Governo do Estado da Bahia em 
19 de abril de 2019, o Censo IBGE 2010 apontou que esse estado concentra a maior 
população indígena da Região Nordeste e a terceira do país.6 No quadro de acompa-
nhamento da situação fundiária das terras indígenas na Bahia, da Associação Nacional 
de Ação Indigenista/Bahia (Anai),7 constam vinte e seis povos com características his-
tóricas e culturais distintas.

O antropólogo José Augusto Sampaio, da Anai-BA, declarou que a Bahia possui atu-
almente cerca de sessenta mil indígenas, espalhados por todas as regiões do estado. 
A população dos Tupinambá de Olivença, somada à dos Pataxó Hã-hã-hãe da Reserva 
Indígena Caramuru-Paraguaçu, estimada pelo antropólogo em 8 mil pessoas, repre-
senta um contingente significativo do universo indígena baiano.8 Os denominadores 
comuns entre esses povos e seus territórios são a ausência ou insuficiência de políticas 
públicas e a falta de demarcação.

5   CHAPARRO, Laura. A medicina não é suficiente: por que precisamos das ciências sociais para acabar com essa pandemia. Tradução de Bruno Leal. Café 
História História feita com clique,  20  abr.  2020.  ISSN:  2674-5917.  Disponível  em:  https://www.cafehistoria.com.br/ciencias-sociais-novo-coronavirus-
pandemia/. 

6   Disponível em: https://vozdabahia.com.br/dia-do-indio-a-bahia-e-o-terceiro-estado-em-populacao-indigena-a-maior-parteesta-em-salvador/. Acesso 
em: 24 abr. 2020.

7   Atualizado em abril de 2020. A cópia anexa agrupou as terras/povos indígenas com base no âmbito de atuação da Procuradoria da República na Bahia e 
das Procuradorias da República situadas nos municípios baianos.

8   Informação pessoal. Abr. 2020.
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O pataxó Jerry Matalawê, atual coordenador de Políticas para os Povos Indígenas 
da SJCDH-BA, coordenou o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena da Bahia no 
período de 2013 a 2016. Ele informou que ainda não há casos de indígenas contagiados 
pela Covid-19, mas destacou a existência de diversos entraves para a execução das me-
didas de contenção da pandemia entre os povos indígenas no estado:

 ʞ A situação fundiária da maioria das terras, sem definições na regularização, gera 
conflitos. Os serviços públicos são precários e a geração de renda insuficiente.

 ʞ Os serviços de saúde indígena na atenção básica são precários, tanto na execu-
ção pelo DSEI-BA quanto na dos municípios que atuam com a população indí-
gena.

 ʞ Os serviços de média e alta complexidade são caracterizados pela falta de inte-
gração e de colaboração entre os órgãos gestores do SUS (MS/SasiSUS, estado e 
municípios).

 ʞ Vulnerabilidade social e econômica dos povos. Falta de segurança alimentar bá-
sica e de acesso à água potável.

 ʞ Falta de coordenação interinstitucional entre os diversos órgãos com atribui-
ções na temática indígena, no âmbito da pandemia de Covid-19. A Funai deveria 
coordenar o processo de tomada de decisões e de implementação das ações nos 
territórios indígenas.

 ʞ Controle social. Os povos indígenas na Bahia reivindicam maior participação na 
formulação das políticas de atenção à saúde indígena no estado.

 ʞ O DSEI-BA não tem acolhido as demandas apresentadas pelos Conselhos Indí-
genas de Saúde.

 ʞ Falta de estrutura básica: faltam veículos, postos de saúde, sistemas de abaste-
cimento de água nas aldeias; as Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena 
(EMSI) são em número insuficiente e não são especializadas. Faltam Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPI), medicamentos e insumos.

 ʞ A Funai e a Sesai não organizaram a instalação de barreiras sanitárias nas al-
deias, terras e aglomerados indígenas situados próximos ou em centros urba-
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nos. Esse é o caso dos Tuxá de Rodelas, dos Tupinambá de Olivença, em Ilhéus, 
da TI Coroa Vermelha, parcialmente situada na área urbana de Santa Cruz Ca-
brália, dos Pataxó da Terra Comexatiba, que têm aldeias próximas à vila turística 
de Cumuruxatiba. Muito grave também é a situação dos indígenas da Reserva 
Caramuru-Paraguaçu, que convivem lado a lado com os não indígenas residen-
tes no “bairro” Parque dos Rios, situado na periferia de Itaju do Colônia, dentro 
dos limites da Reserva. Alguns povos tomaram a iniciativa e organizaram, de 
modo autônomo, as suas próprias barreiras.

 ʞ A falta de assistência da Sesai e, mais recentemente, da Funai, à população indí-
gena residente em territórios não demarcados.9

4 A RESERVA INDÍGENA CARAMURU PARAGUAÇU

A Reserva Indígena Caramuru Paraguaçu foi constituída pelo Serviço de Proteção 
aos Índios (SPI) em 1926, em terras habitadas tradicionalmente por povos Pataxó Hã-
-hã-hãe e Baenã, discriminadas como “devolutas estaduais”. Ao longo do século XX, a 
Reserva Caramuru-Paraguaçu foi progressivamente invadida por não indígenas que ali 
estabeleceram fazendas de pecuária, estimulados por funcionários do SPI que arren-
davam porções da área.

Na década de 1970, o Governo do Estado da Bahia expediu diversos títulos de pro-
priedade para os ocupantes não indígenas. Na década de 1980, os Pataxó Hã-hã-hãe 
começaram a expulsar os fazendeiros de suas terras. Pari passu às retomadas indígenas 
das fazendas incidentes na Reserva, tramitou na esfera judicial uma ação civil ordinária 
(ACO nº 312) impetrada pela Funai em 1982 para anular os títulos de propriedade con-
cedidos ilegalmente.

O julgamento da ação, iniciado em 2008, só foi concluído em 2012. Em uma de-
cisão histórica, por sete votos a um, o STF anulou todos os títulos das propriedades 
encravadas nos 54.000 hectares da reserva indígena.10 Após o julgamento da ACO 312 
e a consequente liberação da maior parte do território da Reserva Indígena Caramuru 
Paraguaçu, a Funai não acompanhou o processo de divisão das terras entre as etnias 

9   Fonte: Informação pessoal. 27 de abril de 2020.

10   Disponível em: https://www.conjur.com.br/2012-mai-02/stf-anula-titulos-propriedade-fazendeiros-terra-indigena-bahia. Acesso em: 7 jul. 2019.



522

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

indígenas ali residentes. Em consequência, houve um processo de concentração fundi-
ária e os conflitos internos aumentaram.

Um fato muito preocupante para o combate à pandemia Covid-19 é que 320 famí-
lias não indígenas permanecem aglutinadas ao lado dos indígenas no populoso bairro 
de Parque dos Rios, situado na periferia de Itaju do Colônia, limite norte da Reserva.

5 O POVO INDÍGENA TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA

O povo indígena Tupinambá de Olivença foi oficialmente reconhecido pela Funai 
em 2001.11 O seu território tradicional se localiza em uma região de Mata Atlântica, no 
sul da Bahia, “a 10 quilômetros ao norte da cidade de Ilhéus, e se estende da costa marí-
tima da vila de Olivença até a Serra das Trempes e a Serra do Padeiro”12. O atual distrito 
de Olivença sediou o aldeamento jesuíta de Nossa Senhora da Escada, estabelecido 
em 1680 para agrupar indígenas de diferentes etnias.

Em 2004, os Tupinambá de Olivença iniciaram as retomadas de porções do seu ter-
ritório de ocupação tradicional, usurpado paulatinamente por agricultores não indí-
genas a partir do final do século 19, incentivados pelo sucesso do cultivo do cacau na 
região. Encontrados inicialmente na Região Amazônica, os cacaueiros, que necessitam 
da sombra de árvores de maior estatura para sobreviver, adaptaram-se facilmente ao 
clima quente e úmido das matas da região sul da Bahia. Muitas famílias migraram para 
a região, atraídas pelos bons resultados econômicos obtidos com a cultura do cacau, e 
se apropriaram das terras ocupadas pelos indígenas.

O processo de expropriação territorial dos Tupinambá se intensificou com a amplia-
ção da cultura do cacau, entre os anos de 1920 e 1940. Nessa época, muitos indígenas 
foram expulsos de seus sítios e forçados a migrar para zonas urbanas.13 O declínio da 
produção cacaueira, a consagração do reconhecimento dos direitos indígenas na Cons-
tituição de 1988, a emergência de diversos povos indígenas na Região Nordeste do país 

11    A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, que assegura aos povos e comunidades tradicionais 
a autoidentificação só seria promulgada integralmente no Brasil em 2004 (pelo Decreto nº 5.051).

12    Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Tupinamb%C3%A1_de_Oliven%C3%A7a. Acesso em: 25 abr. 2020.

13   Disponível em: https://jus.com.br/artigos/34521/demarcacao-indigena-uma-norma-constitucional-que-por-fatores-politico-economicos-perde-a-sua-
eficacia. Acesso em: 25 abr. 2020.



523

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

A PANDEMIA COVID-19 ENTRE OS POVOS INDÍGENAS NA BAHIA: DOIS ESTUDOS DE CASO

e a instauração de um campo indigenista são fatores que viabilizaram o processo de 
reestruturação identitária e sociopolítica dos Tupinambá iniciado nos anos de 1990.

O resumo do relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena Tupinambá 
de Olivença foi publicado no Diário Oficial da União em 20 de abril de 2009 e apontou 
uma área de 47.376 hectares. As contestações apresentadas foram respondidas e jul-
gadas improcedentes. Em 14 de setembro de 2016, o último mandado de segurança 
que impedia a continuidade da demarcação do Território Tupinambá de Olivença foi 
derrubado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Funai já realizou o levantamento fundiário para efeito de pagamento das benfei-
torias das ocupações não indígenas em aproximadamente 80% do território. Os 20% 
restantes são de assentamentos de reforma agrária. Todavia, o procedimento demar-
catório não avançou, pois a Portaria Declaratória não foi assinada.14

QUESITOS

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou 
das comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em consi-
deração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19?

Quando a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas começou a 
ser implementada no estado, as diretrizes oficiais de saúde interferiram, em diferen-
tes graus, nos sistemas de cura tradicionalmente utilizados por alguns desses povos, a 
exemplo dos Kiriri. Eles associavam os medicamentos existentes nos postos indígenas 
da Funai, como “anador”, aspirina etc.  às suas práticas tradicionais de cura.

Com a implantação do sistema oficial de saúde, os medicamentos foram retirados 
dos postos e os Kiriri se sentiram desrespeitados: as suas práticas de saúde e as pessoas 
que dela se ocupavam, pajés e rezadores, foram desautorizados. Houve uma forte rea-
ção e os Kiriri suspenderam a entrada das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indíge-
na (EMSI). O episódio foi contornado pelo jovem médico da equipe, que, muito habil-
mente e em consonância com os pressupostos teóricos desse novo sistema de saúde, 

14   Disponível em: https://cimi.org.br/2019/08/povo-tupinamba-de-olivenca-retoma-pedaco-de-seu-territorio/. Acesso em: 27 abr. 2020.
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propôs aos caciques e conselheiros indígenas que se estabelecesse uma parceria entre 
ambos os saberes, a medicina oficial e as práticas tradicionais de cura.15

Doravante, os médicos das EMSI receitariam os remédios da medicina oficial e os 
rezadores e pajés complementariam o tratamento com os recursos da medicina tra-
dicional. Um segundo episódio digno de nota teve um desfecho trágico: uma criança 
kiriri veio a óbito porque a família recusou o tratamento médico que envolvia um inter-
namento. Não tivemos notícias de outros entraves na recepção das políticas oficiais de 
saúde dos povos indígenas na Bahia, o que não quer dizer que não tenham ocorrido.

Os povos indígenas na Bahia têm um longo histórico de contato e compartilham 
com diversos outros segmentos da sociedade mais ampla uma situação de extrema 
vulnerabilidade socioeconômica e de carência de políticas públicas de inclusão. Nesse 
contexto, de um modo geral, o sistema de saúde indígena foi acolhido inicialmente 
como uma dádiva pelos povos do estado.

As pesquisadoras Sara Emanuela de Carvalho Mota e Mônica Nunes publicaram um 
artigo sobre o Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia, caracterizado como um 
modelo de organização de serviços atento à dinamicidade dos territórios indígenas no 
estado:16

Caracterizado no âmbito da PNASPI como um modelo de organização de servi-
ços atento à dinamicidade dos territórios indígenas, o Distrito Sanitário Especial 
Indígena da Bahia (DSEI-BA), onde se desenvolveu esse estudo, abrangia 71 al-
deias, localizadas em 27 municípios, que abrigavam indígenas de 14 etnias em 
2012. Reflexo dessa dinamicidade, o território indígena sob a responsabilidade 
sanitária do DSEI-BA, em 2017, estava distribuído em 135 aldeias, localizadas 
em 30 municípios, onde vivem indígenas de 23 etnias. Dessas, apenas 29 terras 
indígenas estão em alguma fase do processo demarcatório da Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai), sendo frequentes os conflitos fundiários entre indígenas 
e fazendeiros, movimentos migratórios e o movimento de “retomada”, como é 
conhecida a reincorporação de parte do território que estava em posse de não 

15   Em artigo relativamente recente, Andrade e Souza problematizaram a integração da medicina tradicional dos povos indígenas do Nordeste ao conjunto 
de saberes e serviços da medicina alopática. Disponível em: https://doi.org/10.26512/anuarioantropologico.v41i2.2016/6406. Acesso em: 29 abr. 2020. 

16   O tema foi objeto da tese de doutorado de MOTA, Sara Emanuela de Carvalho. A Atenção Diferenciada no Âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena: um estudo caso no Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Instituto de Saúde Coletiva, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2017. Disponível em:  https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/26709.
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índios, dentro da área indígena, gerando novos povoados, com lideranças e or-
ganização próprias17.

O artigo enfocou o princípio da atenção diferenciada nas práticas de gestores do 
Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas na Bahia:

Nesse estudo buscou-se conhecer os significados do princípio da “atenção dife-
renciada” por meio da análise dos enunciados e da observação das práticas de 
gestores do Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas na Bahia, a fim 
de revelar as bases sociais, políticas e culturais que os sustentam e analisar como 
contribuem, ou não, para a sua operacionalização. Parte-se do pressuposto de 
que a prestação de ações de atenção à saúde efetivamente diferenciadas, que 
considerem as especificidades socioculturais dos povos indígenas e sua medi-
cina tradicional, pode contribuir para maior resolutividade do cuidado à saúde 
desses povos e mitigação de algumas implicações de determinantes sociais so-
bre os modos de viver, adoecer e morrer na população indígena.

As autoras ressaltaram que a Sesai ainda não disponibilizou documentos oficiais 
que viabilizem a adoção de uma perspectiva diferenciada de atenção à saúde indígena. 
As ações das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena dos municípios contrata-
das pela Sesai são pautadas com base em indicadores epidemiológicos genéricos da 
população brasileira, e os profissionais de saúde não são qualificados para atuar em 
contextos interculturais.

A incorporação jurídica dos direitos dos povos indígenas no Brasil não represen-
tou, portanto, a superação das desigualdades epistêmicas ou a ruptura com as 
estruturas de poder, de matriz colonial, que permitem a manutenção da pers-
pectiva hegemônica (eurocêntrica) do saber, anulando distintas cosmovisões. 
No campo das políticas públicas, formas de acesso diferenciado a algumas ações 
e serviços costumam operar de maneira essencialmente funcional, pouco aten-
ta aos alicerces para a construção de uma sociedade mais equitativa e multicul-
tural. Em relação às políticas de saúde, mais especificamente, se mantêm intac-
tos os principais processos pelos quais atuam os determinantes sociais sobre os 
contextos de vida e os indicadores epidemiológicos da saúde indígena no país.

17   MOTA, Sara Emanuela de Carvalho; NUNES, Mônica. Por uma atenção diferenciada e menos desigual: o caso do Distrito Sanitário Especial Indígena da 
Bahia. Saúde Soc., São Paulo, v. 27, n. 1, p. 11-25, 2018. 
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A despeito do que dispõe o texto da PNASPI, não há documentos oficiais que 
orientem no sentido da operacionalização dessa perspectiva diferenciada de 
atenção. Sobre isso, Garnelo (2014) analisou os dispositivos legais do SUS e do 
Subsistema sobre a assistência à saúde dos povos indígenas publicados entre 
1990 e 2010, e não encontrou aquele que se debruçasse mais atentamente sobre 
a diretriz da preparação para atuação em contexto intercultural, principal justifi-
cativa apresentada por Antônio Sérgio da Silva Arouca para a criação de um sub-
sistema de saúde com enfoque diferenciado. Na mesma esteira, Langdon (2004, 
p. 42) analisa as propostas da III Conferência Nacional de Saúde Indígena que 
reconhecem que o conceito de atenção diferenciada ainda tem que ser opera-
cionalizado em esfera local e nos níveis secundários e terciários do SUS, afirman-
do que os profissionais não são capacitados para trabalhar com outras culturas. 
Ao analisar Planos Distritais de Saúde Indígena, Garnelo conclui: Os documen-
tos normativos do Subsistema de Saúde Indígena são pródigos na repetição de 
princípios genéricos de ação (como preconizar, por exemplo, a articulação e o 
fortalecimento dos sistemas de medicina tradicional) que não se traduzem em 
atividades concretas nem nas programações anuais de atividades dos DSEI, nem 
nas práticas sanitárias das equipes. (Garnelo, 2004, p. 13).

Ao se inserirem na atenção primária, essas equipes mergulham diariamente no 
cotidiano das comunidades, em seus territórios dispersos e marcados pela po-
breza e conflitos fundiários, com visitas espaçadas e descontínuas devido à fragi-
lidade dos serviços logísticos, quando realizam majoritariamente atendimentos 
de demanda espontânea por acidentes com animais peçonhentos, antirrábicos, 
doenças infectocontagiosas e relacionadas a arboviroses, e agravos associados à 
violência (DIASI, 2017, p. 13-16).

Além da deficiência dos serviços prestados, as condições sociais, econômicas e am-
bientais participam sobremaneira do perfil epidemiológico da população indígena na 
Bahia, o que assevera a necessidade de fortalecimento das ações de atenção básica.18 
Elas enfatizaram a premência de se produzir um consenso nacional sobre “atenção di-
ferenciada”, pressuposto básico para a criação do Subsistema de Atenção à Saúde Indí-
gena (SasiSUS), e viabilizar a sua operacionalização.

Não há clareza acerca dos rumos do SasiSUS. Propostas como a do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde, de integração do cuidado com a saúde dos 

18   Idem, p. 13-16.
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povos indígenas às demais redes prioritárias de atenção, revelam a preocupação 
com os rumos da gestão das ações de saúde indígena no país e sinalizam para 
a necessidade de discutir “o que se entende por atenção diferenciada e até que ponto 
ela contribui ou não para a efetiva inserção, no SUS, do subsistema de atenção à saúde 
indígena” (BRASIL, 2014, p. 15).19

Mota destacou que uma vasta literatura sustenta a tese de que as populações indí-
genas possuem os piores indicadores de saúde, no Brasil e no mundo, em virtude da 
situação de vulnerabilidade em que vivem. Todavia, como esses indicadores não são 
compartilhados pela Sesai com os municípios, as Equipes Multidisciplinares de Saúde 
Indígena (EMSI) terceirizadas trabalham com indicadores genéricos:

Ao eleger indicadores similares àqueles utilizados nos demais serviços de saúde, 
adotar (ainda que informalmente) protocolos da Estratégia de Saúde da Família 
para orientar os processos de trabalho das EMSI e enfatizar as questões relativas 
ao acesso às ações e serviços de saúde em detrimento da avaliação da qualida-
de da atenção, supostamente diferenciada, foi-se perdendo a possibilidade de 
produzir evidências capazes de evitar o erro de “concluir sobre alhos, avaliando 
bugalhos”. Dessa forma, as especificidades que poderiam caracterizar as práticas 
de atenção à saúde comprometidas com o respeito à diversidade social, cultural 
e epistemológica de centenas de povos indígenas no Brasil, bem como a parti-
cipação de determinantes e condicionantes sociais sobre as condições de vida e 
saúde desses povos são invisibilizadas a partir do uso de critérios “universais” de 
avaliação, desperdiçando assim a contribuição das mais de 750 mil experiências 
de cuidado que acontecem nos territórios indígenas do Brasil.20

Portanto, os indicadores epidemiológicos do sistema de saúde não dialogam com 
as especificidades culturais dos povos indígenas. As práticas tradicionais de cura, os 
itinerários terapêuticos, como o autocuidado e o uso de medicamentos caseiros, não 
são registrados. A Sesai não construiu instrumentos dentro do sistema de saúde para 
identificar e registrar essas práticas. Elas impactam nas questões de saúde, mas são 
invisibilizadas.

19   Ibidem, p. 16

20   Disponível em: https://www.analisepoliticaemsaude.org/oaps/boletim/edicao/21/. Acesso em: 30 abr. 2020.
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b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades tra-
dicionais?

Para combater a pandemia Covid-19, a Sesai necessita compartilhar o perfil epi-
demiológico da população indígena no estado e coordenar as ações com as demais 
instâncias de responsabilidade sanitária, especialmente os municípios que atuam na 
saúde indígena. O planejamento de ações coordenadas dentro dos territórios tem de 
ser pautado com base nessas informações.

A Sesai elaborou um Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas, com base em critérios do Plano de 
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19).21

O plano é constituído por três níveis de resposta, que serão avaliados e revistos pe-
riodicamente, com a evolução da pandemia: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em 
Saúde Pública. As secretarias de saúde dos estados e municípios, os serviços de saúde 
pública ou privada, agências e empresas devem utilizá-lo como referência para elabo-
rar ou adequar os seus próprios planos de contingência e medidas de resposta, visando 
contemplar as especificidades da atenção à saúde dos povos indígenas.

Eles devem considerar a “vulnerabilidade epidemiológica, a atenção diferenciada 
à saúde inerente à atuação em contexto intercultural, e a influência de aspectos so-
cioculturais no fluxo de referência no Sistema Único de Saúde (SUS)”22. As medidas de 
resposta vêm sendo apresentadas nos eixos vigilância; suporte laboratorial; medidas 
de controle de infecção; assistência; assistência farmacêutica; vigilância sanitária (ins-
talação de barreiras nos acessos às terras indígenas); comunicação de risco; e gestão.

c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes in-
dígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração e exe-
cução dessas ações?

Sim.

21   Acessamos uma versão preliminar desse plano, de março de 2020. Cópia anexa.

22   O Ministério da Saúde produziu e disponibilizou documentos com informações e orientações destinadas aos 34 Distritos Especiais de Saúde Indígena 
responsáveis pelo atendimento a quase 800 mil indígenas aldeados em todo o Brasil. Disponível em: www.saude.gov.br/saude-indigena. Acesso em: 28 abr. 
2020.
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d) Quais ações e medidas os povos indígenas ou comunidades tradicionais estão 
tomando para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19?

Alguns povos indígenas, como os Pataxó da TI Comexatibá, os Tupinambá de Oli-
vença e os Pataxó Hã-Hã-Hãe instalaram, de modo autônomo, barreiras sanitárias nas 
vias de acesso às aldeias.

e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vis-
ta a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte 
dos grupos afetados.

Uma das principais medidas é a distribuição frequente de cestas básicas higieniza-
das nas aldeias, e em quantidade suficiente para suprir as necessidades alimentares 
dos indígenas. Máscaras, álcool em gel e demais produtos de limpeza são também es-
senciais para o combate à pandemia, e devem ser incluídos nas cestas.

É também fundamental assegurar um estoque de água potável nas aldeias. O ca-
cique Jean, da Aldeia Bahetá, destacou que falta água com frequência na Reserva In-
dígena Caramuru-Paraguaçu. Ele também ressaltou que as cestas básicas distribuídas 
pela Funai não foram suficientes para toda a população da Reserva. A Sesai não enviou 
máscaras, álcool e outros produtos de limpeza:

No dia 26/04/2020, nós, indígenas Pataxó Hã-hã-hãe de Bahetá, convivemos 
em uma região seca, onde temos dificuldade de água para sobreviver, os cami-
nhões-pipa usados pela Sesai que presta serviço para nossa comunidade estão 
parados por falta de responsabilidade do serviço. Nós temos anciões, criança, 
pessoas com doença crônica especial, muitas pessoas hipertensas, e hoje a re-
alidade da nossa aldeia é beber água de represa, onde bebemos, tomamos ba-
nhos, esta água é utilizada também para os animais.

Nossos anciões da comunidade pedem encarecidamente um direito de autori-
dade da Sesai aos os parceiros de luta, pra cuidar e zelar da nossa comunidade 
indígena. Nós sobrevivemos da agricultura, um sustento de nossa família indí-
gena, mas sem água não podemos sobreviver da terra. Estamos enfrentando 
uma epidemia de Covid-19, nós estamos com grande dificuldade de alimenta-
ção, água, álcool gel, máscara. Nós não temos condições de comprar e a Sesai 
que presta serviço em nossa comunidade não ofereceu esses materiais.
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Com a responsabilidade que os anciões e a comunidade me deram a autorida-
de de ser cacique da comunidade Bahetá, estou muito preocupado com minha 
comunidade na prevenção da Covid-19, fizermos duas barreiras que dá acesso 
nossa aldeia por esta epidemia proibimos a entrada de outras pessoas de outra 
aldeia e visitante em nossa reserva indígena, um meio de evitar o Covid-19 na 
nossa aldeia, precisamos ajuda para que nós venhamos cuidar das crianças e dos 
nos anciões que temos em nossa reserva indígena23.

A vice-cacica de Bahetá Shauane Titiah Pataxó informou que a aldeia tem cobrado 
da Funai a instalação de uma caixa d’água. Bahetá implementou barreiras sanitárias, 
mas necessita de uma corrente de ferro para aperfeiçoá-la, e de um toldo para abrigar 
os vigilantes, pois tem chovido muito na Reserva. Segundo o cacique Gerson, da Aldeia 
Caramuru, em Pau Brasil, falta tudo na Reserva Caramuru-Paraguaçu.

Aqui falta tudo! Falta máscara, não tem, a gente mesmo aqui pra usar máscara 
tem que comprar. Aqui na Sesai, aqui não tem nada, nada, nada! Aí é bom que a 
menina do Polo vai explicar melhor pra você24

O cacique Rosivaldo Ferreira da Silva, da Aldeia Serra do Padeiro, Terra Indígena Tu-
pinambá, relatou que a Sesai não distribuiu EPIs em número suficiente para contem-
plar todos os integrantes das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígenas do Polo-
-Base de Ilhéus. O município de Buerarema, onde se localiza a aldeia, doou máscaras, 
álcool em gel e termômetros digitais para as equipes.

O cacique enfatizou que o estado deve apoiar as barreiras sanitárias e viabilizar po-
líticas públicas de fortalecimento dos povos indígenas e pequenos agricultores do en-
torno, implementando os programas PAA25 e PNAE26 nas comunidades. Ele pediu que 
se agilize a distribuição de cestas básicas na TI Tupinambá de Olivença.27

23   Arquivo enviado pelo WhatsApp, em 24 de abril de 2020.

24   Informação pessoal. Conversa por WhatsApp, em 28 de abril de 2020.

25   Programa de Aquisição de Alimentos.

26   Programa Nacional de Alimentação Escolar

27   Informação de 20 de abril de 2020. Arquivo enviado por e-mail.
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f) Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

A coordenadora do Polo-Base de Pau Brasil, Alessandra Rodrigues, informou que 
o Polo-Base da Sesai em Pau Brasil inclui e atualiza os cadastros dos indígenas no 
CadÚnico. O coordenador do Polo-Base de Pau Brasil informou que o cadastramento 
das famílias indígenas é realizado nos Centro de Referência de Assistência Social dos 
municípios.

g) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na 
área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanência nas 
Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado a efetivação 
dessa medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, como elas têm 
sido recebidas pelos respectivos povos indígenas? 

Não existem unidades da Casai no estado da Bahia. A coordenadora do Polo-Base 
de Pau Brasil, Alessandra Rodrigues, que atende a população da Reserva Indígena Ca-
ramuru-Paraguaçu, destacou que o DSEI-BA elaborou um plano de contingência ade-
quado à população indígena do estado, com esteio no plano nacional, e o repassou 
para todos os polos de saúde indígena na Bahia. A coordenadora relatou as atividades 
realizadas pelo Polo-Base de Pau Brasil para a contenção da pandemia. Alertou que 
alguns indígenas ainda circulam pelas sedes dos municípios, rompendo o isolamento 
social:

Foi elaborado o plano distrital de contingência para a infecção humana pelo 
novo coronavírus pelo DSEI Bahia para a população indígena, adequado ao pla-
no nacional. Esse plano foi encaminhado a todos os polos-base da Bahia com 
documentos elaborados pela equipe técnica, contendo orientações de como 
deve ser o atendimento aos indígenas com sintomas relacionados ao Covid-19. 
Esse plano inclui a atuação de toda as equipes multidisciplinares de saúde indí-
gena (EMSI) para que essas informações cheguem às comunidades indígenas 
com o objetivo de conscientização da comunidade sobre as medidas de preven-
ção e controle da doença, na identificação precoce de sinais e sintomas. A leitura 
de todos os documentos oficiais sobre o coronavírus foi realizada pelas EMSI, foi 
feito o mapeamento de grupos de risco para Covid-19 por aldeia e também rea-
lizamos reuniões com as lideranças, caciques e conselho local de saúde indígena 
sobre o coronavírus e o plano de ação de prevenção dentro das aldeias, sendo 
uma das principais orientações reduzir a circulação dos indígenas entre a cidade 
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e as aldeias e recomendar o isolamento social. A maior parte da comunidade 
tem reduzido a circulação na cidade e cumprido o isolamento social, porém, 
como a nossa comunidade é uma comunidade aberta e de fácil acesso à cidade, 
uma minoria ainda circula com certa frequência nas cidades circunvizinhas, po-
dendo trazer riscos a população indígena.28

O coordenador técnico do Polo-Base de Ilhéus Eunes Oliveira informou que as medi-
das elencadas no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana por Covid-19 
ainda não foram implementadas integralmente nas aldeias abrangidas pelo polo por 
falta de subsídios:

Iniciamos as medidas emergenciais realizando educação em saúde em todas as 
comunidades, reforçando as medidas de prevenção e controle do Coronavírus 
Covid-19. Hoje estamos trabalhando o fechamento das aldeias com barreiras de 
arame ou qualquer outro obstáculo que não permita a entrada de pessoas estra-
nhas nesse período, sendo permitida a entrada somente da equipe de saúde e 
Funai, com o objetivo de dificultar a entrada do vírus nas comunidades. Adota-
mos algumas medidas que já são preestabelecidas de Brasília, Sesai ou Ministé-
rio da Saúde na maioria das decisões. Contamos com a participação dos caciques 
e lideranças e o conselho local de saúde indígena. Hoje estamos com essa bre-
cha para possíveis infecções dos indígenas por Coronavírus Covid-19. Não temos 
no momento nenhuma política ou estratégias que ofereçam o abastecimento 
alimentar nas aldeias. O indígena precisa sair, correndo risco de contaminação, 
ir nos supermercados lotados, ou feiras livres na cidade. A ideia seria o abaste-
cimento alimentar em cada aldeia por profissionais treinados e equipados para 
oferecer um serviço de qualidade para as comunidades. As medidas do Plano de 
Contingência Nacional para infecção humana por Corona vírus Covid-19 ainda 
não chegaram na nossa região. Recebemos do nosso DSEI-BA uma quantidade 
mínima de EPIs para os trabalhadores de saúde em área e temos a expectativa de 
chegarem algumas cestas básicas para as famílias na aldeia. Mesmo as comuni-
dades sendo na sua maioria da etnia Tupinambá de Olivença, as especificidades 
culturais e epidemiologias são semelhantes entre as aldeias, porém, algumas 
correm mais risco de contaminação e proliferação do Coronavírus/Covid-19 por-
que a aldeia está situada na BA-001, o que dificulta o controle de entrada  e saída 
de pessoas que não pertencem à aldeia, levando em consideração também as 
redes hoteleiras vizinhas às aldeias que recebem turistas de todo o Brasil, que 

28   Arquivo enviado por WhatsApp em 24 de abril de 2020.
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desfrutam da mesma praia, rio e manguezais. Temos também os proprietários 
de sítios e pequenas fazendas que vêm passar a quarentena na sua propriedade, 
próxima aos indígenas, levando todos os riscos dessa pandemia.
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PRECARIEDADES NAS POLÍTICAS DE SAÚDE E SANEAMENTO EM TERRAS GUARANI DO RIO DE JANEIRO EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS

Maria Betânia Guerra Duarte1

1 INTRODUÇÃO

Trata-se de levantamento do impacto das medidas adotadas no enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 perante os povos indígenas e comunidades tradicionais. O ob-
jetivo é acompanhar o cumprimento da política indigenista destinada à proteção da 
saúde dos povos indígenas em razão da pandemia mundial provocada pelo novo co-
ronavírus (Covid-19), conforme declaração de emergência em saúde pública de impor-
tância internacional, da Organização Mundial da Saúde, e a declaração de emergência 
em saúde pública de importância nacional.

A presente demanda solicita como produto a elaboração de peça técnica aos peri-
tos em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF), tendo em vista a experiência 
profissional e histórica com grupos étnicos específicos que podem ser afetados pela 
expansão da pandemia causada pela doença Covid-19.

2 METODOLOGIA

No caso em tela, os grupos escolhidos foram os Guarani do estado do Rio de Janei-
ro, os quais acompanhamos há 25 anos, atuando no Ministério Público Federal na fis-
calização das políticas públicas para indígenas, em subsídio à atuação de procuradores 
da República.

O recorte adotado consistiu, portanto, em focar a área etnográfica que compreen-
de as terras indígenas Guarani localizadas nos municípios de Angra dos Reis, Maricá e 
Paraty, de competência das Procuradorias da República nos municípios de Angra dos 
Reis e Niterói.

A pesquisa envolveu as seguintes Terras Indígenas (T.I.s): a) Em Paraty: Terra Indíge-
na Araponga (regularizada): Terra Indígena Itaxi Mirim – Paraty-Mirim (regularizada); 

1  Bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Foi pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Social do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Laboratório de 
Estudos da Imagem e do Olhar da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, e desde 1995 trabalha como perita em Antropologia do 
Ministério Público Federal nas seguintes áreas: Educação, Cidadania, Conflitos Socioambientais, Direitos Indígenas e de Comunidades Tradicionais.
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Terra Indígena Rio Pequeno (não regularizada); b) Em Angra dos Reis: Terra Indígena 
Sapukai (regularizada); c) Em Maricá: Terra Indígena Ara Hovy (não regularizada); Terra 
Indígena Mata Verde Bonita (não regularizada).

As entrevistas foram realizadas com, pelo menos, uma liderança indígena de cada 
uma das seis comunidades escolhidas, representantes da Sesai e da Funai no estado e 
outros atores sociais envolvidos nas políticas públicas de saúde indígena.

Entrevistadas as lideranças indígenas: vice-cacique Nino Benite, da T.I. Araponga; 
vice-cacique Eva Benite, da T.I. Itaxi-mirim; vice-cacique Neusa Kunhã Martine, da T.I. 
Rio Pequeno; cacique Domingos Benite, da T.I. Sapukai; cacique Félix Karaí Brisuela e 
professor Vanderlei da Silva, da T.I. Ara Hovy; e cacique Jurema Nunes de Oliveira, da 
T.I. Mata Verde Bonita. Entrevistados os não indígenas: Cleber dos Santos, chefe do 
Polo-Base de Saúde Indígena de Angra dos Reis/Secretaria Especial de Saúde Indíge-
na (Sesai); Cristino Cabreira Machado, chefe da Coordenação Técnica Local da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai); e Andrey Cardoso, médico e pesquisador da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Contatados representantes do Conselho Estadual de Direitos 
Indígenas do Rio de Janeiro (Cedind/RJ), em busca de informações adicionais.

No limite das possibilidades do trabalho de campo realizado virtualmente, em 
função do isolamento social e do teletrabalho impostos pela pandemia, a pesquisa 
baseou-se na leitura de documentos oficiais, legislação, notícias, bibliografia e outros, 
bem como na expertise da perita signatária e na realização de entrevistas semiestrutu-
radas.

As etapas da perícia, realizada em regime de teletrabalho, compreenderam:

1. Pesquisa e leitura de sites, notícias, documentos, legislação, pareceres, biblio-
grafia e outros para compreensão do tema.

2. Trabalho de campo.

 ʞ Elaboração da forma de contato virtual a ser estabelecida e perguntas.

 ʞ Contatos pelo WhatsApp ou por telefone com lideranças indígenas, (caciques, 
vice-caciques, conselheiros de saúde indígenas, agentes de saúde indígenas), 
representantes da Funai, do polo-base e outros.
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 ʞ Recebimento das respostas, feedbacks e esclarecimento de dúvidas, em diálogo 
permanente e contínuo com os atores sociais indicados.

3. Reuniões periódicas com antropólogos da Assessoria Nacional de Perícia em 
Antropologia da Sppea/PGR.

4. Sistematização dos dados, elaboração e redação do relatório, formatação e en-
trega.

A etapa 1 foi permanente e contínua, uma vez que informações sobre o tema se 
atualizavam diariamente.

Como dito, foram tomados como foco desta perícia os Guarani do estado do Rio de 
Janeiro pela rede de comunicação existente entre eles e a perita signatária, construída 
ao longo dos anos de trabalho pelo Ministério Público Federal nessas comunidades, 
em diligências às aldeias, participação em assembleias indígenas e acompanhamento 
de políticas públicas.

As técnicas de comunicação e os métodos de abordagem no trabalho de campo 
nesse contexto da pandemia foram diversos: entrevistas por mensagens escritas e em 
áudio por meio do aplicativo WhatsApp, videoconferência, troca de e-mails e ligação 
telefônica, de acordo com a preferência dos envolvidos. Nesse período, demonstrou-se 
muito proveitosa a participação em redes sociais afetas às questões indígenas no es-
tado do Rio de Janeiro e em lives promovidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), que nos permitiram receber notícias 
atualizadas e ficar a par das discussões relevantes, bem como obter documentos, víde-
os e imagens.

Essa maneira de realizar trabalho de campo a distância se fez necessária devido 
ao isolamento social, como dissemos. De certa forma, quebra um dos paradigmas da 
Antropologia, que é a realização de pesquisa in loco. Neste cenário, o aparelho celular 
figurou como instrumento de coleta imprescindível, e o aplicativo WhatsApp como 
primordial para o estabelecimento de contatos, ficando a todo tempo o celular dispo-
nível para atendimento.

Em um espectro mais amplo, outros peritos em Antropologia do Ministério Público 
Federal também desenvolveram, concomitantemente, levantamentos e pesquisas em 
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seus respectivos estados e realidades conhecidas, sobre o impacto das medidas sanitá-
rias de prevenção e enfrentamento da Covid-19 em povos indígenas.

Desse modo, foi muito rica a troca com os colegas do MPF durante este trabalho 
de campo realizado a distância, sobre questões teórico-metodológicas, escolhas, uso 
de ferramentas e repasse de informações. A pesquisa a distância, entretanto, tem suas 
limitações, como bem destacou o antropólogo Marcos Homero Ferreira Lima, que 
desenvolveu sua pesquisa relacionada ao tema nas comunidades indígenas de Mato 
Grosso do Sul.

Segundo Lima, os números de telefones informados nem sempre estavam atualiza-
dos, requerendo um trabalho extra de busca dos contatos. Outrossim, na maioria das 
comunidades o sinal de celular era precário e por vezes ficava indisponível.2 O antro-
pólogo destacou ainda certa dificuldade dos indígenas quanto ao uso de novas tecno-
logias em alguns casos e a preferência de respostas por mensagens de áudio, devido à 
tradição oral dos povos indígenas. As observações do antropólogo aplicam-se ao nosso 
levantamento e a outras realidades do país. Esta única forma possível de fazer pesquisa 
no momento da pandemia – a distância – foi um desafio inédito para os peritos em 
Antropologia do MPF.

3 PERGUNTAS ORIENTADORAS

A partir dos quesitos encaminhados pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPF e pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise/PGR, foram repensadas coletiva-
mente perguntas orientadoras para o levantamento, reelaboradas pela perita signa-
tária no sentido de adaptá-las ao contexto das comunidades Guarani do estado do Rio 
de Janeiro.

Essas perguntas representaram um norte para a pesquisa, sem que houvesse a obri-
gatoriedade de serem respondidas em sua totalidade, assim como os quesitos – de 
acordo com o que nos foi explicado pelo demandante e pela própria Chefia da Asses-
soria Nacional de Antropologia/Sppea/PGR. O principal objetivo, segundo eles, seria 
ouvir as comunidades, em uma abordagem antropológica.

2   Laudo Técnico 820/2020 – Autos 1.00.000.006766/2020-02. Assunto: Ações relacionadas à saúde indígena no contexto da Covid-19 em Terras Indígenas 
do Estado de Mato Grosso do Sul. Responsável: Marcos Homero Ferreira Lima. Guia 754/2020 (Etiqueta PGR-00151301/2020).
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Perguntas:

Para as comunidades: 

a) Há especificidades culturais e epidemiológicas dos Guarani a se levar em consi-
deração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19? Considera que as 
pessoas da sua comunidade têm informações suficientes sobre o coronavírus? A sua 
comunidade já recebeu algum material informativo sobre o coronavírus? Como têm 
adquirido informações sobre a doença? A comunidade tem feito alguma atividade co-
letiva/se reunido desde o início da epidemia do coronavírus? A comunidade adotou 
alguma providência nestas reuniões para evitar a contaminação? Já houve alguma 
orientação da Sesai ou da Funai sobre os riscos de dividir objetos (cuia, utensílios para 
alimentação ou pitanguá) durante a pandemia? As pessoas de sua comunidade têm ido 
para a cidade? Se sim, para fazer o quê? 

b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência para 
mitigar os efeitos da Covid-19 para os Guarani? Que providências os órgãos públicos 
– Sesai, Funai, Prefeitura e Governo do Estado – adotaram para evitar que o coronaví-
rus se espalhe? A equipe multidisciplinar tem ido à sua aldeia? Com que regularidade? 
E o representante da Funai? Se alguém da sua comunidade se contaminar, há espaço 
para essa pessoa ficar isolada das outras pessoas? Há lugar para fazer a quarentena 
na aldeia? Já aconteceu suspeita de algum indígena infectado em sua aldeia? Em caso 
positivo, o que a comunidade fez? Na sua opinião, as equipes de saúde têm tomado 
cuidados especiais: utilização de luva e máscaras? Utilização de álcool em gel? Qual é a 
previsão de vacinação contra a gripe na sua aldeia? 

c) e d) Quais ações e medidas as comunidades estão tomando para prevenção e 
enfrentamento da pandemia de Covid-19? As lideranças, agentes de saúde, agentes 
sanitários e demais representantes indígenas das comunidades Guarani têm partici-
pado da elaboração e execução dessas ações? O que a sua comunidade tem feito para 
se prevenir do coronavírus? Que iniciativas existem? Estão sendo tomadas medidas de 
controle de acesso de pessoas de fora em sua comunidade? Como isso tem sido? Como 
os agentes de saúde de sua comunidade têm contribuído para combater o coronaví-
rus? Os agentes de saúde de sua comunidade receberam algum treinamento especial 
direcionado para a prevenção do coronavírus? A comunidade já elaborou algum plano 
para enfrentar o problema? Existe um plano de emergência para uma situação de crise? 
Já houve debate com a Sesai e a Funai, ou com a Secretaria de Saúde? A comunidade 
recebeu materiais de higiene? 
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e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vista 
a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte dos 
grupos afetados. Os membros da comunidade têm saído para comprar alimentos na 
cidade? A sua comunidade já recebeu cestas básicas? Quantas, quem enviou? Na sua 
opinião, quando as cestas foram distribuídas, foram tomados cuidados para que não 
houvesse contaminação? Por exemplo: distância entre as pessoas na fila? A utilização 
de máscaras, álcool, luvas pela equipe que distribui as cestas? Que iniciativas existem 
para o sustento das famílias durante a epidemia, seja por parte das comunidades seja 
por outros órgãos, ONGs, pessoas etc.? Os alimentos que seriam designados para as 
merendas escolares continuam sendo comprados e distribuídos? Existe compra para 
a escola dos alimentos produzidos pelos Guarani por meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar? 

f) Como ocorre habitualmente o acesso ao CadÚnico? Sabe informar se todos os 
indígenas de sua comunidade são cadastrados no CadÚnico? Há dificuldades para o 
cadastramento? Há dificuldades para o recebimento de benefícios? Que iniciativas 
existem para o recebimento de benefícios? 

g) Políticas públicas – Qual a situação do posto de saúde durante a epidemia? E a 
situação da escola durante a epidemia? Como está a situação da água e saneamento 
básico em sua comunidade?  Tem havido problemas com o transporte da Sesai?  

h) Outras reivindicações que considere necessárias para a prevenção do coronavírus 
nas aldeias Guarani do estado do Rio de Janeiro.

Para a Funai e o Polo-Base 

i) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) aos povos Guarani no estado do 
Rio de Janeiro na área do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)? Há algum plano 
de contingência específico na região para tratamento e prevenção da Covid-19? Quais 
as comunidades atendidas? Houve alguma restrição superior para atendimento a ter-
ras não demarcadas ou tituladas? Houve alguma ação para fornecer alimentos e ma-
teriais de higiene para as comunidades? Se sim, quando e como foi? Há algum plano 
de monitoramento às comunidades para garantir que casos suspeitos sejam imedia-
tamente afastados? Há condições de testar imediatamente os casos suspeitos? Quais 
são as estratégias adotadas para evitar o deslocamento para as cidades (o que pode 
acontecer para recebimento de benefícios sociais, ou para aquisição de alimentos)? 
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Foram tomadas medidas de restrição oficiais para as aldeias e comunidades? Todos 
os servidores têm equipamentos de proteção individual e álcool em gel? O polo-base 
tem equipamentos e insumos para realizar os testes e diagnósticos? Há espaço para 
isolar as pessoas que podem estar contaminadas? As unidades de saúde da região têm 
equipamento e insumos para realizar os testes e diagnósticos? Há lugar para fazer o 
isolamento de alguém que esteja contaminado ou com suspeita? Caso estejam sendo 
implementadas tais medidas, como estas têm sido recebidas pelos respectivos povos 
indígenas? Caso seja necessário remoções e deslocamentos, como serão feitos? Se já 
aconteceu, como foi? Como é feito o transporte dos doentes, normalmente? Qual é o 
calendário de vacinação contra a gripe (influenza) nas aldeias Guarani do estado?

4 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO

As aldeias Guarani do estado do Rio de Janeiro são as seguintes:3

Município de Paraty:

 ʞ Aldeia Guarani Tekoa Guyrai Tapu, T.I. Araponga, oito famílias, 38 indígenas;

 ʞ Aldeia Guarani Tekoa Itaxi Mirim, T.I. Paraty-Mirim, 40 famílias, 230 indígenas;

 ʞ Aldeia Guarani Tekoa Arandu Mirim, T.I. Paraty-Mirim, (sem dados sobre famí-
lias);

 ʞ Aldeia Guarani Tekoa Jejy, T.I. Rio Pequeno, oito famílias, 35 indígenas.

Município de Angra dos Reis:

 ʞ Aldeia Guarani Tekoa Sapukai – T.I. Sapukai, 100 famílias, 480 indígenas.

Município de Maricá:

 ʞ Aldeia Guarani Tekoa Ara Hovi (Céu Azul), Bairro Itaipuaçu, oito famílias, 28 in-
dígenas;

3   Dados cedidos pela Coordenação Técnica Local (CTL) da Funai em Paraty, em 30/4/2020.
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 ʞ Aldeia Indígena Guarani Tekoa Ka Aguy Hovi Porã (Mata Verde Bonita), T.I. Ka 
Aguy Hovi Porã, 18 famílias, 52 indígenas.

O quadro a seguir, obtido a partir de dados fornecidos pelo Conselho de Direitos 
Indígenas do Estado do Rio de Janeiro,4 complementa as informações enviadas pela 
Coordenação Técnica Local da Funai em Paraty.

Os antropólogos Deborah Stucchi e Francisco Carlos Oliveira Reis, nos Pareceres 
515/2020 e 532/2020, elaborados no mesmo contexto da perícia ora desenvolvida, so-
bre o enfrentamento do coronavírus entre os Guarani do estado de São Paulo,5 apre-
sentaram um resumo sobre o contexto e as especificidades culturais das comunidades 
Guarani das TIs Jaraguá e Tenondé Porã. As considerações dos autores são válidas para 
outras terras Guarani, como as do estado do Rio de Janeiro, e apontam para caracterís-
ticas que podem resultar em implicações para o atual contexto da pandemia. A seguir 
discorreremos sobre a descrição trazida à baila por Stucchi e Reis. Segundo os autores:

1. As famílias Guarani Mbya são numerosas, tendo, a maioria, entre cinco e oito 
pessoas por residência. A escolaridade atinge as idades mais jovens, enquanto 
entre os mais velhos predomina a baixa escolaridade formal. Observa-se tam-

4   Dados cedidos pelo indigenista Toni Lotar, membro do Cedind/RJ, em 20/4/2020.

5      Parecer Técnico 532 /2020 – Autos 1.34.001.002557/2020-93. Assunto: Ações relacionadas à saúde indígena no contexto da Covid-19 na Terra 
Indígena Guarani Tenondé, localizada em São Paulo. Responsáveis: Deborah Stucchi e Francisco Carlos Oliveira Reis. Guia 714/2020 (Etiqueta Único PGR-
001.39351/2020). São Paulo/SP, abril de 2020; Parecer Técnico 515 /2020 – Autos 1.34.001.002557/2020-93. Assunto: Ações relacionadas à saúde indígena 
no contexto da Covid-19 na Terra Indígena Guarani Jaraguá, localizada em São Paulo. Responsáveis: Deborah Stucchi e Francisco Carlos Oliveira Reis. Guia 
662/2020 (Etiqueta Único PGR-00134389/2020). São Paulo/SP, abril de 2020.
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bém proporção expressiva de idosos que convivem nas mesmas habitações com 
as demais gerações;

2. Há um número expressivo de famílias com membros com pouca fluência na lín-
gua portuguesa (principalmente as mulheres, os idosos e as crianças com me-
nos de 6 anos);

3. As mulheres são as responsáveis pelo cuidado da casa e das crianças e têm me-
nor circulação nos espaços públicos, característica relacionada à maior dificul-
dade de compreensão das instruções das equipes de saúde;

4. As principais fontes de renda são os empregos nas instituições públicas (escola 
e postos de saúde) e a venda do artesanato. No primeiro caso, recebem salários 
e no segundo, dependem da ida às cidades e do fluxo de visitantes (excursões 
escolares e passeios turísticos);

5. Alguns indígenas realizam atividades temporárias, prestando serviços eventu-
ais nas redondezas;

6. O Programa Bolsa Família atende à maioria da população, caracterizada pela 
baixa movimentação financeira;

7. Algumas famílias não recebem o auxílio do Programa Bolsa Família por estarem 
apenas de passagem ou de visita;

8. A maioria da população depende de algum tipo de ajuda assistencial para so-
breviver. Estima-se que a metade da população receba menos de R$ 400,00 por 
mês e que de 10% a 20% não possua nenhuma renda;

9. Todos os moradores das comunidades Guarani dependem, em maior ou menor 
medida, do mercado regional para a aquisição de alimentos;

10. Há algumas roças familiares, mas a produção é insuficiente para suprir as neces-
sidades das famílias;

11. As condições sanitárias das aldeias são caracterizadas pela deficiência, sem tra-
tamento do esgoto sanitário, de banheiros e de água potável.
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De acordo com Stucchi e Reis, as principais características das comunidades Guara-
ni agravantes para o controle da Covid-19 são:

1. Característica cultural Guarani de transitar entre aldeias e acolher famílias e 
parentes oriundas dos mais diversos estados e mesmo países (Argentina, Para-
guai, Uruguai);

2. Disposição das residências próximas umas das outras;

3. Contato interpessoal intenso no dia a dia, com rotina de visitas e encontros nos 
espaços comuns das aldeias;

4. Características da moradia tradicional, a maioria construída em chão de terra 
batida, sem divisões internas entre os cômodos;

5. Precariedade do saneamento básico;

6. Dependência do mercado para asseguramento da dieta alimentar – o confina-
mento na área demarcada e, em algumas aldeias, a degradação ambiental, difi-
cultam os roçados e a criação de animais domésticos com vistas à alimentação;

7. Falta de itens de higiene – considerando a baixa renda e a deficiência sanitária 
generalizada, há falta de itens pessoais de higiene;

8. Atividades coletivas de cunho religioso, realizadas para fortalecimento espiritu-
al e da saúde dos indivíduos e do coletivo, diariamente, na Casa de Reza (Opy), 
onde se reúne a comunidade, permanecendo horas em ambiente fechado, com 
pouca circulação de ar e iluminação natural. Esse ambiente é propício para a 
propagação do vírus, considerando a aglomeração e a falta de ventilação, segun-
do orientações das autoridades sanitárias;

9. O compartilhamento de objetos no cotidiano e durante as atividades na Casa 
de Reza. Trata-se de objetos como, por exemplo, o petynguá, cachimbo de uso 
ritual e também cotidiano, presente nas rezas, reuniões e nas rodas informais 
de conversa. O objeto é passado de mão em mão para que todos possam fumar. 
Compartilham coletivamente também as cuias de bebida feita com infusão de 
folhas de erva mate (Ilex paraguaiensis) na água quente;
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10. O compartilhamento de talheres e pratos nos cuidados de alimentação, entre 
adultos e crianças, com as condições sanitárias precárias, podendo não haver 
suficiente higienização dos itens nos padrões exigidos pela pandemia.

Os pareceres acima tiveram como escopo levantar as características indicadas como 
agravantes na elaboração de estratégias para o enfrentamento do coronavírus. Nesse 
cenário, concordam os autores que, para a garantia da continuidade das práticas cul-
turais dos Guarani, é necessária a adoção de medidas de proteção como isolamento 
coletivo, suspensão de visitas, controle de acesso e trânsito de pessoas.

5 SAÚDE DOS GUARANI SOB O PONTO DE VISTA MÉDICO: 
VULNERABILIDADES

Andrey Cardoso, médico e pesquisador da Fiocruz, que trabalhou boa parte de sua 
carreira nas aldeias Guarani do estado do Rio de Janeiro, demonstrou, em sua tese de 
doutorado,  como a saúde da população Guarani é afetada pelas suas características 
culturais, condições fundiárias, sanitárias e de moradia:

Além do convívio no agrupamento familiar extenso, as famílias Guarani costu-
mam reunir-se em outros espaços coletivos na aldeia, como por exemplo, na 
casa de reza, onde praticam rituais religiosos e de cura, incluindo o batismo das 
crianças, de pontos estratégicos no terreno das aldeias, não chegando aos domi-
cílios. Essas condições resultam em limitações, em graus variados, da capacida-
de de higiene pessoal e dos utensílios domésticos, progressivamente introduzi-
dos no cotidiano da aldeia, bem como dos próprios equipamentos sanitários. O 
controle da qualidade da água ainda ocorre de forma precária e são frequentes 
as contaminações no trajeto até o local de coleta ou durante a manipulação da 
água armazenada no domicílio. O destino do lixo é incerto, sofrendo enterra-
mento, queima, retirada por serviços públicos de coleta, ou ainda, deixados no 
terreno da aldeia, a céu aberto. [...] Nas escolas é oferecida a merenda escolar, 
sendo um local importante de agregação de crianças. Quanto à saúde, são va-
riados também os níveis de organização dos serviços locais. Enquanto algumas 
localidades possuem Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena completas e 
com profissionais de vínculo estável, outras apresentam Equipes com deficiên-
cias na sua composição e alta rotatividade de profissionais. Diante do exposto, 
fica patente que a diversidade da situação fundiária e das estratégias adotadas 
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para sobrevivência, os diferentes graus de contato dos grupos indígenas com a 
sociedade envolvente, a forma de organização interna das aldeias, as condições 
socioeconômicas, bem como a organização dos serviços de educação e saúde, 
resultam em diferentes condições de vida e de exposição a riscos sociais, am-
bientais e sanitários. Esses fatos se vinculam de forma estreita com os padrões 
de adoecimento e morte dos grupos [...] (CARDOSO, 2010, p. 44-45).

O estudo de Cardoso indicou que o chão de terra das moradias é fator de maior 
risco para doenças respiratórias devido ao maior acúmulo de ácaros, pelos de animais, 
fungos e resíduos. No período em que realizou a pesquisa em 83 aldeias, a maioria das 
hospitalizações da população Guarani investigada

[...] ocorreu com a população menor de 5 anos (71,9%). As doenças respirató-
rias foram as principais causas de hospitalização (64%) na população, sendo a 
proporção de hospitalização por essas causas mais expressiva entre menores de 
cinco anos (77,6%) e, sobretudo, em menores de 1 ano (83,4%). As magnitudes 
das proporções de hospitalização em idades precoces são reflexo do elevado ris-
co de hospitalização das crianças Guarani, cujas taxas anuais corresponderam 
a 71,4/1000 crianças, em < 1 ano, e a 21,0/1000 crianças, entre 1 e 4 anos. A taxa 
anual de hospitalização específica por história de hospitalizações prévias, o bai-
xo peso ao nascer, a desnutrição, a localização do fogo principal no interior do 
domicílio sem divisória de cômodo, o número de crianças < 5 anos adicionais no 
domicílio, a criança dormir no chão, a baixa idade materna e não ter salário fixo 
na família. (CARDOSO, 2010, p. 135).

Em sua tese, Cardoso revelou também que:

[...] mesmo internamente ao grupo Guarani, existem desigualdades socioeco-
nômicas e que as crianças de famílias mais pobres, com maior dificuldade de 
subsistência e pior qualidade de vida material possuem maior taxa de doença 
respiratória aguda baixa (DRAB) seguida de hospitalização. A questão habita-
cional configurou-se como um tema central na determinação da saúde Guara-
ni. As mudanças habitacionais verificadas, pelo menos em parte, encontram-se 
relacionadas à menor disponibilidade de recursos naturais e de mudanças am-
bientais no ecossistema da mata atlântica. O estado nutricional ao nascimento 
e nos primeiros cinco anos de vida mostraram-se fortemente associados à maior 
taxa de DRAB seguida de hospitalização, refletindo as condições adversas de 
vida dessas crianças e suas famílias, tanto decorrentes do pior acesso a alimen-
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tos em quantidade e qualidade, quanto em relação ao acesso à atenção mater-
no-infantil qualificada. (CARDOSO, 2010, p. 136).

Na mesma esteira, Stucchi e Reis apontaram, no Parecer 532/2020, anteriormente 
citado, as vulnerabilidades existentes no tocante à saúde dos Guarani na T.I. Tenondé 
Porã:

A população da Terra Indígena Tenondé Porã tem sido afetada por diversas 
patologias que ameaçam sua saúde. São prevalentes as infecções respiratórias 
agudas que vitimam, em maior incidência, crianças e idosos. Estudos têm sido 
realizados com populações Guarani de outros lugares, confirmando essa pecu-
liaridade.

Conforme demonstram alguns estudos, o relacionamento muito estreito com 
a população regional produz o aparecimento de novos problemas de saúde re-
lacionados a mudanças de seu modo de vida, especialmente, no que se refere 
à alimentação. O aumento do consumo de açúcar, sal, refrigerantes, enlatados, 
alimentos e refrigerantes industrializados, de maneira geral, está relacionado 
ao crescente número de casos de diabetes e hipertensão.

Essas condições de saúde são apontadas pelas autoridades sanitárias e cientis-
tas como as comorbidades mais frequentes associadas aos casos de letalidade 
por coronavírus.

Os autores ressaltam que, por tratar-se o coronavírus de uma “doença de branco” 
contra a qual os saberes e os remédios tradicionais à base de ervas medicinais não 
são eficazes, as comunidades sentem-se ameaçadas e amedrontadas. Em entrevista 
concedida por mensagem de WhatsApp, em 30 de março de 2020, o médico Andrey 
Cardoso afirmou, sobre a atenção e os cuidados necessários à saúde dos povos Guarani 
durante a pandemia:

As aldeias do Sul e Sudeste preocupam muito: primeiro, pela proximidade e 
grau de contato com a população do entorno e o elevado nível dependência do 
mercado regional para subsistência, o que praticamente determina que eles 
estejam expostos ao vírus. Vale lembrar que justamente as cidades do Sudeste 
são as que têm, até o momento, a maior circulação viral, e que primeiro foram 
declaradas com transmissão comunitária. Segundo, é sabida a vulnerabilidade 
dessas populações indígenas às infecções respiratórias agudas, e nos períodos 
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sazonais, grande parte da população é afetada por vírus respiratórios, como in-
fluenza e vírus sincicial respiratório. Um agravante dessa vulnerabilidade é que 
estamos entrando justamente agora no período sazonal desses vírus, e o inverno 
também se aproxima, o que pode facilitar ainda mais a propagação das infeções 
respiratórias e do coronavírus. […] Pode haver a circulação conjunta da influenza e 
do coronavírus nas aldeias, aumentando o número de casos graves e confundido 
os diagnósticos. É possível que não existam doses de vacina suficientes, porque 
houve antecipação da vacinação para idosos e profissionais de saúde, mas serão 
uma estratégia importante.

Pontos relevantes são também as condições de vida nas aldeias, com deficiência 
de saneamento, famílias grandes e com intenso contato comunitário, que im-
põem desafios adicionais para implementação das medidas de isolamento. De 
todo modo, seria recomendado evitar a circulação de pessoas, identificar pre-
cocemente casos suspeitos ou confirmados e encontrar ideias criativas de iso-
lamento possíveis no contexto das aldeias. Para isso, há também que se pensar 
em garantir entregas de subsistência, para que possam permanecer nas aldeias 
e não se deslocar à cidade. Por fim, as equipes precisam estar preparadas para 
identificar casos graves que necessitem de atendimento hospitalar e ter fluxo 
garantido para remover esses casos das aldeias.

6 VOZES INDÍGENAS

6.1 Paraty

6.1.1 Terra Indígena Araponga

Entrevista com o conselheiro de Saúde Indígena Nino Benite, vice-cacique e filho 
do cacique Agostinho, por meio de troca de mensagens de áudio e escritas, pelo 
WhatsApp, em 20 e 30 de abril de 2020.

Nino informou que o maior problema que a comunidade de Araponga enfrenta é a 
decadência da prestação de serviços à saúde indígena desde a criação da Sesai: a dimi-
nuição de pessoal e recursos, tanto nas aldeias quanto no polo-base. Estão sem médico 
contratado há cerca de um ano nas aldeias de Paraty.
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“No polo-base não tem mais segurança, não tem ninguém para atender telefone. A 
equipe de saúde trabalha dobrado desde a Sesai. Eles que marcam consulta – fazem 
várias coisas que antes havia alguém da área administrativa para fazer”. Apesar dessa 
situação, afirma que a equipe multidisciplinar de saúde faz o que é possível dentro do 
quadro de precariedade da saúde indígena e continua atendendo regularmente desde 
o início da pandemia. O atendimento é realizado na aldeia, uma vez a cada 15 dias, 
alternando com visitas a outras aldeias menores de Paraty. A vacinação contra a gripe 
já foi realizada. “Todos estão com saúde, graças a Nhanderu”, diz.

Na Aldeia Araponga, apenas a equipe de saúde e os parceiros – que doaram cestas 
básicas – estão entrando, com máscara. A comunidade está se protegendo, não per-
mite pessoas de fora na aldeia. Resolveram não sair para a cidade e fizeram um vídeo 
divulgando a sua decisão de “fechar” a aldeia. Nino declarou:

A ordem aqui é “ninguém entra, ninguém sai”, ninguém vai para outra aldeia. 
Todos os caciques estão fazendo isso: para não sair para outra aldeia, não ir para 
outra aldeia. Não estamos recebendo ninguém, nem deixando sair. Quando al-
guém precisa sair para comprar alguma coisa, primeira conversa com o cacique. 
Saem só duas pessoas, se necessário, apenas uma vez por semana.

A Funai este ano ainda não apareceu presencialmente e, desde que começou a pan-
demia, prometeu, por telefone, que chegarão cestas básicas, sem previsão de entre-
ga. Nem a Funai nem a Prefeitura estão fornecendo material de higiene para a aldeia. 
Quanto à entrega de cestas básicas por parceiros, inicialmente foram feitas duas en-
tregas a partir de campanha organizada pelo Fórum de Comunidades Tradicionais de 
Angra, Paraty e Ubatuba. A partir de agora estão aguardando uma doação da Comissão 
Guarani Yvyurupá, que levantou as aldeias mais necessitadas e de maior distância da 
cidade, e incluiu Araponga, Rio Pequeno e Paraty-Mirim neste rol.

6.1.2 Terra Indígena Paraty-Mirim

Entrevista com a cacique Eva Benite Parareté, por meio de mensagens de áudio pelo 
WhatsApp, realizada em 27 e 29 de abril de 2020.

Eva disse que a regra na aldeia é o isolamento e a “barreira sanitária”. Estão todos 
bem de saúde, indo à cidade apenas para um motivo especial, como para fazer com-
pras necessárias ou ir ao banco. O prefeito de Paraty inicialmente fechou a estrada para 
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o bairro onde fica a aldeia, mas agora já a abriu. A comunidade colocou uma faixa na 
entrada da aldeia para não entrarem pessoas de fora. Para encarar o isolamento, estão 
focando no trabalho na roça.

Hoje a gente está aproveitando bastante: cantando mais e trabalhando na plan-
tação, fazendo um trabalho muito bonito A gente tem acreditado muito e for-
talecido mais a nossa cultura, indo para a casa de reza todo dia. Estamos apro-
veitando para fazer o trabalho de agricultor: catando batata-doce, mandioca, 
plantado mais frutos, laranja, fazendo bastante plantação. A gente quer que isso 
seja para o futuro das crianças e ter o que falar como foi em 2020. O importante 
é ter como não liberar a comunidade para ir à cidade vender artesanato. A gente 
se preocupa porque as pessoas vão de uma para outra aldeia. A gente não sabe 
se essa pessoa está carregando o vírus. Ele pode passar para toda a comunidade.

A renda da comunidade foi muito prejudicada com a pandemia, mas eles estão 
contando com o apoio de parceiros e da Prefeitura para recebimento de cestas básicas.

No início, como liderança, ficamos sem saber o que dizer para a comunidade, 
porque a gente estava vivendo só da venda do artesanato e poderia ser difícil 
convencer a ficar na aldeia quem vende no centro. A gente foi conversando que 
esse vírus é uma doença que não tem cura, que está matando muita gente, in-
clusive parentes, não tem remédio, então a gente foi segurando a comunidade. 
O prefeito tem apoiado a gente, da parte da assistência social e o Fórum das Co-
munidades Tradicionais também. A loja Canoa e outros parceiros têm apoiado a 
gente. O único que a gente não recebeu a cesta básica foi da Funai, mas a gente 
está cobrando.

Uma grande preocupação de Eva é como será quando for relaxada a quarentena 
em Paraty. Por ser uma cidade cuja atividade econômica principal é o turismo, muitas 
pessoas vêm de fora e vão à aldeia. Daí pode haver o risco de contágio. Quando o pre-
feito liberar a quarentena, portanto, avalia que será arriscado para os índios voltarem a 
vender artesanato na cidade e entrarem em contato com os turistas que vêm de outros 
estados e países. Na sua opinião, não podem liberar tudo de uma vez.

Fico preocupada porque quando o Juruá for entrando de novo na cidade, a gente 
não vai ter certeza se esse vírus acabou. Aqui na minha comunidade eu vou se-
gurar! Mesmo que libere tudo, vou segurar. Quem for vender artesanato ou tiver 
que ir na cidade, vai sem criança. Precisamos desse apoio dos parceiros com as 
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cestas, para conseguir segurar a comunidade na aldeia. Não vou liberar nem que 
seja por sete meses, por aí. Aqui tem muita gente idosa e as criancinhas. Cada 
liderança tem que conversar com a comunidade, não deixar as pessoas sair, ir 
para outras aldeias, tem que segurar.

Outra preocupação é com o uso da máscara na flexibilização da quarentena, uma 
vez que não têm máscaras descartáveis suficientes, nem máscaras de pano para ir à 
cidade.

A gente está usando máscara quando vai na cidade. A gente também está se 
prevenindo bastante, chegando em casa tomando banho e passando álcool gel. 
O agente de saúde está entregando as máscaras no postinho de saúde, para as 
pessoas não saírem sem máscara. Mas a gente precisa de mais máscaras. A gen-
te precisa também de máscara de pano, porque aí a gente quando for na cidade, 
pode lavar, deixa secar e usar de novo.

Eva ressaltou a necessidade de melhoria de saúde e saneamento na Aldeia de Para-
ty-Mirim. Porém as medidas para sanar essa situação só poderão ser adotadas ao final 
da quarentena. Afirmou a importância de, após a pandemia, os indígenas se reunirem 
com a Prefeitura e a Sesai para tratar de ações de saneamento na aldeia.

Nós temos dificuldades muito grandes na aldeia com a água. As caixas são mui-
to antigas, precisamos de mais caixas para algumas casas. Os banheiros estão 
precisando de reformas.

Com base na sua experiência de sete anos como agente indígena de saúde, a li-
derança orienta a sua comunidade sobre o uso correto da máscara e as medidas de 
higienização das cestas básicas recebidas. Conversa com todos, passando pelas casas e 
em reuniões que ocorrem sempre às sextas-feiras, atentando-se sempre em manter a 
distância mínima entre pessoas.

A gente conversa para quando a cesta básica for entregue, a gente não se apro-
ximar na hora, as pessoas receberem cesta básica com a máscara com álcool e 
água sanitária. Esse pessoal vem com a máscara, aí eu chamo os agentes para 
estarem passando álcool e água sanitária para limpar a entrega da cesta básica. 
Trabalho há sete anos como agente de saúde e tenho essa experiência do que 
é um vírus, do que não é um vírus. Esse vírus, a gente não tem noção de como 
vai chegar, como está entrando. Se alguém chega na aldeia, eu falo: vocês estão 
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vendo aqui que tem um cartaz que está escrito que a gente não está recebendo 
visita? Vocês têm que respeitar a minha comunidade. Nossa comunidade tem 
horário certo de Juruá chegar. A gente está seguindo a regra do protocolo de con-
sulta Guarani, que foi criado pela aldeia mesmo, através do nosso trabalho. As 
pessoas que vêm aqui têm que respeitar a aldeia. Como que não saberão que 
não pode estar visitando?

A cacique Eva alertou para a dificuldade de comunicação com pessoas de fora da 
aldeia, uma vez que o sinal de celular é fraco no local.

A gente não tem internet nem no posto nem na escola. A gente precisa muito 
porque hoje toda a comunicação é por internet. Não tenho televisão em casa; 
para me informar e me comunicar uso apenas WhatsApp, pelo Wi-Fi do meu 
genro, mas o plano dele vai só até maio ou junho.

Eva finalizou a sua fala dizendo:

A nossa preocupação é não só com a nossa aldeia, mas com todos os parentes, 
todos os povos indígenas do Brasil. Está no Brasil inteiro, cada vez mais se apro-
ximando esse vírus dos indígenas, então a maior preocupação é isso: como lide-
rança, a gente tem que segurar a comunidade.

6.1.3 Terra Indígena Rio Pequeno

Entrevista com a vice-cacique Neusa Kunhã Taquá Mendonça Martine, por meio de 
troca de mensagens de áudio e escritas, pelo WhatsApp, em 27 e 29 de abril de 2020.

Neusa informou que a Prefeitura de Paraty está tomando medidas protetivas tais 
como: uso obrigatório de máscaras, fechamento dos comércios não essenciais, orien-
tação com informações, ajuda ao povo carente com cestas básicas, fiscalização nas ruas 
e praias para evitar que haja aglomeração de pessoas e a recomendação de que fiquem 
em casa. Quanto ao isolamento na aldeia, afirmou que está sendo cumprido:

Estamos todos juntos para evitar a contaminação. Não deixamos saírem os ido-
sos, crianças, ninguém da aldeia vai para a cidade, só em caso de extrema urgên-
cia. Não estamos recebendo visitas de outros lugares: ninguém entra, ninguém 
sai. Sou vice-cacique da minha aldeia, quando há necessidade de sair, sou eu 
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que saio para a cidade, para evitar a contaminação, e tenho tomado os cuida-
dos pois tenho uma criança de 1 ano e 8 meses. Tem ficado sobrecarregado para 
mim. Eu que saio para comprar os alimentos, para resolver algumas demandas 
da comunidade e também sou eu que entro em contato com as pessoas que es-
tão apoiando a comunidade. Devido a ser um vírus que o branco trouxe, estamos 
fazendo de tudo para isolamento total.

Neusa apontou que, para a população indígena, que é um povo vulnerável, é difí-
cil a situação do isolamento, pois a maior parte da renda vem da venda do artesanato 
para turistas. Poucos são os agentes de saúde e saneamento e professores que ganham 
salário.

A maioria depende da venda – sobrevivemos do turismo. Está sendo muito di-
fícil esse momento para a comunidade. Tem muitas famílias carentes na nossa 
comunidade, em situação bastante vulnerável. Somos cidadãos com contas para 
pagar como energia elétrica, gás, além do alimento, alguns medicamentos, fral-
das. Nos preocupa bastante a vinda do inverno em relação à saúde e não sabe-
mos até quando será necessário ficar isolados em nossa aldeia.

A equipe multidisciplinar de saúde do polo-base e da Sesai – constituída por enfer-
meira e técnica de enfermagem – vai de 15 em 15 dias para acompanhamento e aten-
dimento de saúde, seguindo os cuidados para não contaminar a comunidade, como 
o uso do equipamento de proteção individual (EPI). A comunidade está sem atendi-
mento médico há um ano, pois não houve contratação pela Sesai. A comunidade já foi 
vacinada contra a gripe.

A pandemia de Covid-19 é desconhecida do povo indígena, o que dificulta a 
compreensão sobre a evolução do vírus. Minha comunidade tem o conhecimen-
to sobre o coronavírus primeiro porque tivemos orientação da equipe multidis-
ciplinar de saúde indígena, que passa informações, orienta os cuidados e, princi-
palmente, a fazer o isolamento em sua aldeia. Não recebemos nenhum material 
onde se fala sobre o coronavírus. Acompanhamos na televisão, nos jornais e as-
sim obtemos mais informações sobre o coronavírus [...]. Realizamos atividades 
coletivas e adotamos as orientações de manter a distância, e, principalmente de 
não sair da aldeia, principalmente os idosos, as crianças. Houve orientação da 
equipe de saúde da Sesai sobre os riscos de dividir objetos, inclusive do petyn-
guá, dos utensílios – como copos, pratos, de não compartilhar, a importância de 
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higienizar tudo, lavar as mãos corretamente, usar o álcool em gel. A equipe vem 
tomando todos os cuidados, usando máscaras, álcool em gel e luvas.

Neusa declarou que a equipe multidisciplinar de saúde sofre com pouco material 
enviado pela Sesai e que atende em um local improvisado, dentro da sala de aula (uma 
sala de extensão da escola indígena existente na Aldeia Sapukai). Quando a equipe vai 
à aldeia, as aulas são suspensas para viabilizar o atendimento. Os exames para coleta 
de sangue, preventivo e as consultas são realizados nessa pequena sala, que não é ade-
quada para isso.

Aqui no Rio Pequeno não tem posto de saúde. A comunidade já está aqui há 
mais de 20 anos nessa na Aldeia Rio Pequeno e já vem há bastante tempo soli-
citando à Sesai a construção do posto de saúde, mas até hoje não houve recurso 
para construir. Nessa situação de pandemia, que a gente não pode sair da nossa 
aldeia, se tiver algum caso, teremos que ir para o hospital mais próximo, porque 
médico não vem aqui.

Não tem nenhum caso de Covid-19 aqui na aldeia. Se houvesse um infectado, 
seria difícil manter o isolamento, mas a gente faria o necessário. Não temos uma 
estrutura física apropriada para o isolamento em caso de contaminação, porque 
não temos esta estrutura nem para o próprio atendimento regular, fora da pan-
demia. Existem pessoas idosas, que usam medicamentos controlados e preci-
sam de receita médica.

O atendimento pela equipe está sendo no prédio da sala de aula. Existe um pe-
queno armário na casa de agente de saúde, a Márcia, onde ela guarda esses me-
dicamentos a chave. Tem muitas crianças bagunceiras e de vez em quando eles 
mexem nos remédios, por mais que a gente controle.

Essa equipe também precisa de apoio. Com materiais, produtos de limpeza 
– isso a Sesai não está fornecendo. Só tem máscara. Mas álcool em gel é uma 
coisa que a Sesai não forneceu até agora para a comunidade. Nem a Sesai nem 
a Funai. Não recebemos nada de material de higiene da Funai. A Funai esteve 
ausente todo esse tempo desde o início da quarentena. Desde a pandemia não 
tivemos visita da Funai, muito menos orientação sobre o coronavírus.

Entre as suas preocupações, a vice-cacique Neusa elencou a educação:
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Estamos numa situação muito crítica em relação à educação. Desde o ano pas-
sado as crianças estão sem aulas. Agora, com a pandemia, de novo estão sem 
perspectiva de voltar às aulas. Há dois anos os professores estão sem contrato. A 
gente vem brigando com a Secretaria de Educação, mas não conseguimos. Agora 
que tudo paralisou, as coisas ficam mais difíceis. Não sabemos se, quando aca-
bar a quarentena, a situação das políticas públicas – que já estava ruim, precária 
– ainda vai ficar pior, por ter ficado tanto tempo parada.

O Fórum de Comunidades Tradicionais e a loja Canoa, de Paraty, estão fazendo 
campanha de arrecadação de recursos para compra de cestas básicas para as aldeias e 
doaram algumas para a comunidade de Rio Pequeno. O município de Paraty, via assis-
tência social, também forneceu cestas básicas, mas é incerto se haverá outras ajudas. 
Há poucas plantações na comunidade. A renda geralmente vem da venda do artesana-
to para comprar os alimentos.

Neusa reclamou que a Funai deveria também estar presente em relação às cestas 
básicas, à orientação para prevenção e ao fornecimento de produtos de higiene para 
a população indígena. Sobre os desafios que está enfrentando na conscientização da 
comunidade acerca dos perigos do vírus, Neusa falou:

Estamos bem informados, através de televisão, jornal, meios de comunicação e 
redes. Estamos acompanhando tudo. Mas é difícil conversar com as pessoas que 
têm mais idade – os idosos – deles entenderem o que está acontecendo no nos-
so mundo, ao nosso redor, o que essa doença causa, quais são os sintomas e em 
relação à higiene, o que tem que manter, a cada hora, de não poder sair, de não 
poder receber vizinho, tudo isso. Explicar a eles por que a gente não pode ir na 
cidade vender artesanato, por que a gente não pode receber turismo dentro da 
aldeia. Tudo isso a gente está conversando com a comunidade, mas é um pouco 
difícil também para a gente passar isso para a comunidade, nós como liderança. 
Às vezes eles falam que a gente está se precipitando.

A gente vai ter que adquirir certos cuidados – independente do momento da 
pandemia – na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só para se prevenir desse vírus 
da Covid-19, mas de outras doenças. A gente está fazendo o máximo que pode 
para se isolar na nossa comunidade. Se vocês puderem cobrar aos governantes 
para que possam estar mais presentes na nossa comunidade, isso é muito im-
portante para a sobrevivência da população indígena.
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Quanto ao recebimento de benefícios, ela diz que os indígenas da comunidade 
estão cadastrados no Cadastro Único. Entre as famílias, há umas que recebem Bolsa 
Família, outras não. Algumas pessoas estão recebendo o Auxílio Emergencial, e para 
outras o pedido ainda está em análise. Há outros problemas que desafiam as medidas 
de enfrentamento da pandemia. Uma é a sofrível situação do saneamento.

Em relação ao saneamento básico, não tem nem dois anos que foram construí-
dos três banheiros aqui no Rio Pequeno. Um banheiro eu tive que interditar, por-
que estava tendo vazamento do esgoto para fora da fossa, que encheu e estava 
vazando em ar aberto. Quando eles fazem uma fossa, eles fazem muito pequena 
e enche rápido – é muita gente – enche muito rápido e aí estava vazando para 
fora. Estava tendo muito mau cheiro, aquela água escura escorrendo pelo cami-
nho, e o banheiro fica bem perto da estrada onde a gente usa para passar. Esse 
banheiro fica ao lado da escola onde as crianças brincam. Como moramos em 
um morro, não é possível esvaziar esses banheiros através de um sugador – não 
tem acesso para transporte, o carro não chega até o local onde ficam os banhei-
ros – não existe essa possibilidade de retirar. O pessoal da Sesai tem que avaliar 
o local e ver que tipo de fossa deve ser construída naquele local porque local de 
difícil acesso não dá para esvaziar com o sugador.

Nós temos no total hoje três banheiros aqui na aldeia, o que não é suficiente. 
Precisaria de mais um para o Jorge, que é deficiente físico, e um outro.

Água a gente está bebendo a que vem da água nascente e vai para a caixa d’água, 
distribuída diretamente para as casas. A gente não está tomando água clorada.

Neusa terminou a entrevista dizendo que existe um processo de demarcação em 
curso, com o relatório de identificação reconhecido pela Funai, mas a TI ainda não foi 
homologada.
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6.2 Angra dos Reis

6.2.1 Terra Indígena Sapukai

Entrevista com o cacique Domingos Benite, por meio de ligação telefônica realizada 
em 7 de maio de 2020.

Domingos disse que a Funai até agora não distribuiu cestas básicas nas aldeias. Es-
tão esperando a remessa talvez para a segunda quinzena de maio, ou seja, tardiamen-
te. Mesmo assim, a quantidade divulgada a ser distribuída é de 50 cestas, ao passo 
que a comunidade tem 94 famílias, isto é, as cestas serão insuficientes para todos. Até 
então, o apoio na alimentação que a comunidade conseguiu foi por meio de campa-
nhas de arrecadação de parceiros. Outrossim, não há notícia de que a Funai distribuirá 
material de limpeza para higienização, o que, segundo ele, seria importante.

O isolamento na Aldeia Sapukai está sendo respeitado, há saídas apenas para o que é 
necessário. Estão todos bem conscientes de que não podem sair, e conformados com isso.

Essa semana eu, que trabalho na saúde, saí apenas para ajudar ao Seu Félix, ca-
cique de Maricá, porque a mulher dele está com doença espiritual e precisou 
que eu levasse o pajé daqui para atender a ela lá. Levei o pajé e ela já está me-
lhorando.

A respeito da medicina tradicional para prevenção do vírus, ele afirmou:

Os Guarani sempre pedem proteção a Nhanderu, frequentam a casa de reza e 
usam o petynguá, o que ajuda muito no fortalecimento da saúde e prevenção.

Sobre a informação atualizada acerca da pandemia, Domingos falou que os indíge-
nas estão sempre acompanhando a TV para saber das notícias. Pelo que tem conheci-
mento, quem se cadastrou para receber o Auxílio Emergencial já está recebendo.

No que tange à equipe de saúde indígena, o atendimento continua normalmente, 
sendo realizado pela equipe da Prefeitura, com EPI. A equipe deu orientação à comuni-
dade sobre a prevenção e os cuidados em casos de suspeita ou confirmação, recomen-
dando o isolamento. Fora a equipe, ninguém mais está entrando na aldeia.
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O antigo posto de saúde foi demolido e a Prefeitura começou a colocar o piso e os 
alicerces, mas a obra de construção e ampliação parou: “Agora, durante o isolamento, 
paralisou mesmo, porque a firma que fazia as obras parece que não pode fazer obras 
nesse período”. Ele não sabe se a Sesai contribuiu com recursos para a construção desse 
posto de saúde, mas gostaria de saber: “Para a comunidade é muito importante a con-
clusão dessa obra”.

No que se refere ao saneamento, Domingos afirmou que no ano passado a Secreta-
ria enviou equipe para reformar dez módulos sanitários, sendo que a comunidade ti-
nha pedido a construção de novos, pois esses eram muito antigos, alguns de 2004, com 
a madeira já podre. O resultado é que 60% da comunidade permanece sem banheiros. 
O tratamento da água é feito com apoio e orientação da Prefeitura, que fornece cloro 
para os Aisans e auxilia quando é necessária alguma obra ou reforma.

6.3 Maricá

6.3.1 Terra Indígena Ara Hovy

Entrevistas com o cacique Félix Karaí Brisuela, por meio de ligação telefônica reali-
zada em 8 de maio de 2020, e com Vanderlei da Silva, professor indígena, via ligação 
telefônica em 27 de abril de 2020.

Seu Félix – como é chamado por todos – relatou que não é de hoje que a situação da 
comunidade está muito ruim – sem atendimento da Funai e da Sesai, sem água, sem 
saneamento e com vedações do órgão ambiental para plantar. Desde o início da epide-
mia, entretanto, está pior: estão isolados e sem as condições sanitárias recomendadas, 
o que o deixa muito preocupado.

Ele revelou que há algum tempo tem vontade de se mudar com a comunidade para 
outro lugar mais propício. Com a pandemia, essa vontade aumentou, pois está inviável 
permanecer lá: estão muito próximos da cidade, expostos ao vírus. Gostaria, o quanto 
antes, de sair para um lugar mais seguro, em que haja água, e em que seja possível 
plantar e criar galinhas.

Contou que faz tempo que a Prefeitura lhe prometeu outro lugar, melhor. A sua co-
munidade é pequena e não seria difícil a Prefeitura conseguir um lugar melhor para 
eles, pois há muitos lugares viáveis no município. Ele chegou a realizar reuniões na 
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Prefeitura de Maricá, com a presença da Funai, para agilizar a ida da comunidade para 
um sítio perto de Ponta Negra, no município, ou para outro local com água e que fos-
se bom para plantar, em Maricá. Mas essa negociação não avançou e agora, durante a 
pandemia, ele quer resolver isso, pois as condições na aldeia estão péssimas e ele está 
muito preocupado com a sua comunidade. Por isso, pede ajuda ao MPF para que este 
acione a Prefeitura de Maricá, em articulação com a Funai, para verificar a possibilidade 
de se mudarem para outro lugar. Ele gostaria muito de permanecer em Maricá, que é 
um lugar que a sua comunidade gosta e em que a Prefeitura ajuda, assim como outros 
particulares.

Eu poderia me mudar agora mesmo, ainda que durante a epidemia. Não teria 
problema, porque protegeria a minha comunidade. Seria bem melhor e mais 
seguro para todos, em termos de saúde. Aqui está muito ruim. Não tem nada, 
não tem água, não dá para plantar, não tem assistência da Funai, da Sesai, está 
muito ruim mesmo. Estamos muito perto da cidade, é muito arriscado para a 
comunidade viver com esse vírus tão perto.

Precisamos de uma terra mais longe da cidade, onde a gente possa se resguar-
dar, plantar, ir para a casa de reza, se fortalecer espiritualmente, a nossa cultura. 
Educação, projeto e outras coisas que o Juruá ajuda são boas. Mas o principal 
para o índio é a terra: uma terra boa, que ele possa plantar, viver perto da natu-
reza, com seu modo de vida, sua cultura. Aqui onde a gente vive não tem isso.

Estou esperando há muito tempo uma terra e estou ficando velho. Se a Prefeitu-
ra puder ver essa terra que prometeu para nós – ou alguma outra –, é isso que a 
gente precisa. A gente não sabe como vai continuar vivendo aqui, dependendo 
dos outros para tudo. Para plantar não dá, porque é área de preservação; o Inea 
não deixa. A gente só está aqui até hoje porque não arrancou nenhuma árvore.

Esse foi o pedido feito na entrevista com o cacique Félix. Uma semana antes, sem 
conseguir o contato da liderança, havíamos primeiramente contatado Vanderlei, pro-
fessor indígena da Aldeia de Itaipuaçu. Ele nos concedeu entrevista por telefone mas 
recomendou que contatássemos seu Félix, pois ele é o cacique, e seria bom falar com 
ele.

Vanderlei informou que o maior desafio na prevenção do coronavírus é a precária 
situação da saúde e do saneamento na Aldeia de Itaipuaçu. A Sesai e a Funai não estão 
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presentes, o município ajuda como pode, mas é insuficiente. Não há água nem sane-
amento.

Em nossa aldeia não temos nada de saneamento. Zero. Nada, nada. Também 
não temos agente indígena de saúde e nem agente indígena de saneamento. 
Estamos há sete anos aqui, pedimos à Sesai, mas não conseguimos ainda. Tro-
cou o contrato da terceirizada prestadora de serviços de saúde, o DSEI Litoral 
Sul prometeu priorizar a contratação de AIS e Aisan na nossa aldeia, mas até 
agora, nada. Temos uma médica e uma enfermeira disponibilizadas pelo mu-
nicípio de Maricá, que vêm toda semana na aldeia para acompanhamento da 
saúde, em visita domiciliar. O atendimento é para serviços básicos. Remédios, só 
os mais simples: dipirona, paracetamol. Algum remédio mais caro, a gente tem 
que comprar com os nossos próprios recursos. Algum serviço mais complexo ou 
odontológico é feito no posto da cidade (não indígena), por agendamento. A Se-
sai não tem atendido a comunidade em nada. Pela equipe da Sesai, não há nada 
aqui. Estamos no patamar zero. O município ajuda como pode mas entendemos 
que a Sesai deveria estar à frente do atendimento à saúde e saneamento.

Vanderlei relatou que, em termos de saneamento, o que existe na aldeia foi conse-
guido por doação, não por parte da Sesai:

Tivemos a ajuda de religiosos e de particulares que queriam ajudar. A gente ga-
nhou caixas d’água para a escolinha e algumas caixas d’água para as casas. O 
abastecimento é feito no poço do vizinho – mediante pagamento da luz para 
bombear, pago com nossos próprios recursos.

Vanderlei contou que eles próprios furaram um poço no terreno do vizinho, uma 
vez que na sua terra não há nenhum tipo de água. A água desse poço não é clorada 
e, portanto, de potabilidade duvidosa. Tiveram um problema recentemente com um 
defeito na bomba, mas a Sesai não ajudou com o conserto, pois o poço não estava em 
terra indígena.

Há uns vinte dias, a nossa bomba queimou e ligamos para a Sesai, pedindo re-
curso de R$ 400,00 para consertar, mas eles alegaram que não poderiam ajudar, 
porque o poço não está na terra indígena, mas no terreno vizinho. Professores 
parceiros, que visitam a aldeia, promoveram uma vaquinha para nos ajudar e 
foi o que nos salvou, porque não teríamos como pagar os R$ 400,00 se não fosse 
assim, com a ajuda de particulares. Foi muito triste: ficamos uma semana sem 
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água. Estamos abandonados pela Sesai. Um dia antes do conserto, a Prefeitura 
trouxe um caminhão-pipa para nos ajudar também, pelo menos para água de 
beber. Mesmo assim, ficamos uma semana sem água. Isso foi no início da qua-
rentena. Tive que sair da aldeia para tentar resolver, pedir apoio. Foi triste. Nesse 
momento difícil, da epidemia, a Sesai deveria ajudar.

Quanto ao fornecimento de cestas básicas para enfrentar o período de isolamento 
social, até o momento, a Funai não forneceu cestas básicas e não há previsão de entre-
ga, disse Vanderlei. Há um mês e meio, a Secretaria de Educação de Maricá doou uma 
cesta básica para cada aluno, mas os alimentos não duraram nem duas semanas. O 
Sindicato da UFF também realizou doação de cestas básicas para oito famílias e eles 
tiveram ajuda de religiosos.

A Secretaria de Educação forneceu um kit de limpeza (com sabão) para cada famí-
lia, há cerca de 20 dias, mas os kits já estão acabando. Estão sem álcool em gel. Máscara 
de proteção, a esposa de Vanderlei costurou algumas para a comunidade. A Prefeitura 
não forneceu EPIs. O Cedind conseguiu a doação de cestas básicas da Ceasa, mas ain-
da não foram entregues na aldeia. Estão sem informações sobre o que vão receber, de 
quem e quando – cestas, material de higiene e de proteção. Alguns na aldeia recebem 
Bolsa Família e estão recebendo o Auxílio Emergencial, não tiveram dificuldade para 
receber. Com os benefícios provenientes do Bolsa Família e da Mumbuca (moeda social 
existente no município), têm também conseguido comprar algum alimento no merca-
do regional.

Em relação ao isolamento, Vanderlei relata que desde o início da pandemia não 
apareceu ninguém na aldeia. Quem apareceu perto, não entrou na aldeia. Ele tem ido 
muito pouco à cidade, apenas quando necessário, por exemplo, para receber a apo-
sentadoria do cacique Félix. O restante das sete famílias fica na aldeia. Os indígenas 
estão respeitando o isolamento, porque em Maricá estão acontecendo muitos casos 
confirmados, principalmente no bairro em que moram.

A comunidade não tem um plano de contingenciamento elaborado. Acredita que, 
se necessário, eles seriam atendidos pela rede municipal e, para a remoção de pacien-
tes, contariam com a ajuda da Aldeia Mata Verde Bonita, em Maricá, que dispõe de um 
carro da Sesai.

Pelo exposto, temos que os indígenas da Aldeia de Itaipuaçu não estão receben-
do atendimento das instituições públicas Funai e Sesai. Conforme relatado, em toda a 
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quarentena nenhuma das instituições ligou, nem sequer para dar orientação a respei-
to das medidas a serem adotadas, contando a comunidade com a ajuda do município 
de Maricá e de particulares.

6.3.2 Terra Indígena Mata Verde Bonita

 Entrevista com a cacique Jurema Nunes de Oliveira (Para Rete Yry), por meio de 
troca de mensagens pelo WhatsApp e de ligação telefônica realizada em 27 de abril 
de 2020.

Jurema, cacique da Aldeia Mata Verde Bonita, em Maricá, informou que o maior 
problema que enfrentam neste momento da pandemia é em relação à água e ao sane-
amento. A Prefeitura de Maricá fornece duas vezes por semana um caminhão-pipa de 
água, e essa água – a única própria para beber – é racionada.

Há quatro poços artesianos na aldeia, mas a água não é própria. É com recursos 
próprios que a comunidade paga o bombeamento da água no poço. Desde o início da 
pandemia, estão sem a bomba, pois quem faz o serviço não tem aparecido.

A comunidade já pediu várias vezes à Sesai que realize obras de saneamento, mas 
não há providências nesse sentido, e seguem sem encanamento, sem caixa d’água e, 
portanto, sem tratamento.

Em termos de cestas básicas durante o período da pandemia, a comunidade contou 
com o fornecimento por parte da Prefeitura e dos parceiros, não havendo preocupação, 
por ora, com a falta de alimentos. O acesso ao Auxílio Emergencial foi feito por todos os 
que tinham direito, com a ajuda de parceiros também.

A merenda da escola continua sendo fornecida pelo município mesmo com as ati-
vidades escolares paralisadas. Da Prefeitura receberam kits de limpeza para todas as 
famílias, álcool em gel e máscaras. Os amigos parceiros também ajudaram com esses 
itens.

Não há casos suspeitos – todos estão com saúde e continuam realizando as ativi-
dades rotineiras. Não há, até o momento, a elaboração de um plano em caso de crise. 
Jurema acrescentou que a maioria da comunidade faz as atividades dentro da aldeia e 
quase não sai.
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A nossa vivência é dentro da aldeia mesmo. Então está sendo fácil controlar. 
Ninguém entra e ninguém sai. Quando é necessário ir à cidade para pagar uma 
conta ou ir ao mercado, apenas uma pessoa vai e leva os pedidos dos outros. Se 
acontece entrega de cestas, os parceiros vêm de máscara e todos os produtos são 
higienizados com álcool antes de entrar na aldeia.

A equipe de saúde que atua na Aldeia Mata Verde Bonita é do município – uma 
médica e uma enfermeira – e tem dado as orientações à comunidade a respeito do 
coronavírus. Ela própria, a cacique, no início da pandemia se reuniu com todos e passou 
as informações sobre a prevenção. A vacinação para a gripe foi feita por essa equipe da 
Prefeitura, mas por enquanto apenas para os idosos e as mulheres grávidas.

Segundo Jurema, como há carência de pessoal no polo-base. Ao longo dos anos o 
atendimento à saúde se estabilizou na articulação dos indígenas com a Prefeitura, ao 
passo que o polo-base deveria estar mais presente e suprindo outras carências que são 
da sua responsabilidade, como a construção do posto de saúde. A Sesai atua na aldeia 
apenas na contratação do agente indígena de saúde e do agente indígena de sanea-
mento, além de fornecer uma viatura para atendimento à saúde. O posto de saúde é 
improvisado e precário. Em suma, o atendimento pela Prefeitura gera certa inseguran-
ça, porque está à mercê do governo do momento, ao contrário da situação da Sesai, 
que deveria prestar atendimento independentemente de quem está no poder.

Jurema finalizou dizendo que a Funai até agora não ligou, não deu orientações – 
nem a distância – e não ajudou no cadastro para recebimento do benefício. Há a pro-
messa de distribuição de cesta básica por parte da Funai, mas não há previsão de data.
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7 INFORMAÇÕES DO POLO-BASE E DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL-
FUNAI

7.1 Polo-Base de Saúde Indígena de Angra dos Reis

Entrevista realizada com o chefe do Polo-Base de Saúde Indígena de Angra dos Reis, 
Cleber dos Santos, por meio de ligação telefônica realizada em 22 de abril de 2020 e de 
troca de mensagens por WhatsApp estabelecida entre 20 de abril de 2020 e 24 de abril 
de 2020.

Cleber informou que as aldeias – Guarani e Pataxó – de Angra dos Reis e Paraty, de-
marcadas ou não demarcadas, estão sendo atendidas. As aldeias de Maricá estão ten-
do atendimento por conta do próprio município de Maricá, com equipe composta por 
médica e enfermeira, em regime de 20 horas. O posto de saúde da Aldeia de Sapukai 
entrou em reforma em outubro de 2019, e a equipe multidisciplinar de saúde está 
atendendo em um local improvisado e precário, onde funcionava a casa de farinha.

No que se refere à restrição de acesso nas aldeias, afirmou estar proibida a entrada 
nas aldeias por todos os caciques. Aquelas que têm portaria, estão fechadas. Outras 
colocaram faixas na entrada, pedindo a não circulação em seu interior neste momento 
da pandemia.

A orientação e o monitoramento acerca da prevenção à Covid-19 são feitos pelas 
equipes de saúde que atuam nas aldeias com os agentes de saúde. “Temos este proto-
colo: comunicar ao município, orientar a família, colher Swab e distribuir os EPIs para 
família”.

A regularidade do atendimento da equipe durante a pandemia na aldeia Sapukai é 
diária. Na Aldeia Itaxi Mirim a periodicidade é semanal e nas aldeias menores o aten-
dimento é intercalado. A equipe multidisciplinar de saúde no polo-base hoje é só de 
enfermagem. Em Maricá, duas vezes por semana atende uma equipe composta por 
uma médica e uma enfermeira do município. Em Sapukai, há o apoio também do mu-
nicípio, com enfermeiras a semana toda, uma médica duas vezes por semana, além de 
uma pediatra e uma psicóloga.

Os profissionais de saúde estão usando EPIs fornecidos pelos municípios de Angra 
dos Reis e Paraty: máscaras, luvas, capote, toucas, álcool em gel e óculos. Pela Sesai, o 
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material chegou e já acabou. As máscaras que vieram eram de qualidade inferior às 
fornecidas pelo município.

Sobre condições de testagem imediata dos casos suspeitos, afirma: “Em Angra dos 
Reis não estou tendo problema. Precisei colher um Swab e, rapidamente, o município 
forneceu e liberou para a aldeia. Faço na aldeia e encaminho para município”. O polo-
-base não tem equipamentos e insumos para realizar os testes. Contamos, por enquan-
to, só com os municípios. As unidades de saúde da região de Angra dos Reis e Paraty 
têm equipamentos e insumos para realizar os testes e diagnósticos. Sobre Maricá, Cle-
ber não apresentou informações.

De acordo com o chefe do polo-base, não há espaço próprio dentro das aldeias para 
isolar as pessoas que podem estar contaminadas ou com suspeita. Em Sapukai e Rio 
Pequeno nem sequer há prédios de postos de saúde prontos para atendimento regular. 
Segundo Cleber, há uma deficiência também nos veículos. A Aldeia Sapukai deveria 
ter dois veículos, como era antes: “Hoje só há um carro e um motorista em Sapukai, o 
que é pouco para o número de indígenas. Este carro serve para levar um paciente em 
Angra dos Reis para fazer hemodiálise três vezes por semana e atende às emergências 
da aldeia”.

Nas outras aldeias, a estrutura é a seguinte: 1) Itaxi Mirim: um carro e um motorista; 
2) Araponga: sem carro e sem motorista; 3) Pataxó: um carro e um motorista; 4) Rio Pe-
queno: um carro e um motorista; Maricá: um carro e um motorista para as duas aldeias.

Como estratégia para evitar o deslocamento para as cidades, ele comentou:

Falamos com as lideranças para quem for pegar o benefício, se puder, que vá 
de carro, e não de ônibus, aproveitando com quem já estiver indo para cidade. 
Quem estiver indo, aproveita para levar idoso ou alguém que tire o benefício por 
ele. Mas alguns indígenas não estão indo buscar, devido à entrega de cestas bá-
sicas, que está dando suporte alimentar neste momento.

Quanto ao fornecimento de cestas básicas nas comunidades, Cleber informou que 
a sociedade civil se organizou para arrecadar dinheiro e fazer a entrega de cestas bá-
sicas tanto em Paraty quanto em Angra dos Reis. Nas três aldeias de Paraty, as cestas 
básicas foram entregues pela Prefeitura e por doações de particulares. Das doações 
de particulares, na Aldeia Sapukai já foram entregues duas levas de cestas básicas. Em 
maio ainda vão acontecer mais entregas.
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Em relação ao fornecimento de material de limpeza, a Prefeitura de Angra dos Reis 
forneceu para cada família material como sabão líquido, acondicionado em almoto-
lias, distribuídas na unidade de saúde da aldeia. Cada semana a Prefeitura manda um 
galão de 5 litros de sabão para a aldeia. Sobre as aldeias de Paraty, Cleber não dispõe de 
informações, se está sendo fornecido material de limpeza.

O polo-base está mais presente em Angra dos Reis e Paraty. Não há informações 
atualizadas sobre a entrega de cestas e fornecimento de material de limpeza pela Pre-
feitura de Maricá.

Cleber explica que o saneamento é o grande problema hoje nas aldeias. Em Angra 
dos Reis, a Prefeitura apoia a cloração da água. Em Paraty, o grande gargalo é não ter 
saneamento de qualidade. Maricá está pior ainda. A Aldeia de Itaipuaçu está sem sa-
neamento e sem agente indígena de saúde e saneamento. Na Aldeia de São José, em 
Maricá, já existe agente de saúde e saneamento, mas falta material. Por fim, informou 
que a vacinação da Influenza está sendo ministrada nas aldeias.

7.2 Coordenação Técnica Local da Funai – Paraty

Entrevista com o chefe da Coordenação Técnica Local (CTL) da Funai, Cristino Cabre-
ra Machado, realizada em 29 de abril de 2020 por mensagens de texto do WhatsApp.

Cristino informou que são atendidas todas as aldeias da competência da CTL, de-
marcadas ou não. A CTL fez um levantamento visando à aquisição de cestas de alimen-
tos para as comunidades indígenas do estado e o processo de aquisição está em curso.

Voluntários organizaram campanhas de arrecadação de alimentos e produtos de 
higiene nos municípios de Angra dos Reis e Paraty. As doações acontecem mensalmen-
te por meio da rede de voluntários de Angra dos Reis para a Aldeia Sapukai e pelo Fó-
rum de Comunidades Tradicionais e Rede Povos da Floresta para as aldeias de Paraty.

No município de Angra dos Reis, a Secretaria de Promoção Social garante ainda a 
entrega de vale-alimentação para 94 famílias no valor de R$ 100,00/mês para cada fa-
mília. Quanto ao monitoramento às comunidades para prevenção e tratamento da Co-
vid-19, afirmou seguir as recomendações repassadas pelo Ministério da Saúde. Além 
disso, explicou que as aldeias contam com o trabalho de vigilância da equipe multidis-
ciplinar de saúde da Sesai.
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Para as entregas das cestas e produtos de higiene, estamos orientando os doa-
dores para que realizem as medidas de higienização dos produtos e cumpram as 
recomendações das portarias regulamentares da Funai e da Sesai e monitoran-
do essas ações, sempre que possível.

A estratégia adotada pela CTL para evitar o deslocamento para as cidades – que 
pode acontecer para recebimento de benefícios sociais ou para a aquisição de alimen-
tos – tem sido orientar as comunidades a buscar conter as saídas das aldeias, incenti-
vando a realização de ações diversas que promovam a permanência em seus territórios:

Uma das ações é através da antecipação de projeto agrícola. Além disso, esta-
mos articulando também ações culturais com o apoio do Museu do Índio do Rio 
de Janeiro, como apresentação do coral Guarani das aldeias na própria aldeia, 
respeitando as regras de distanciamento entre os participantes e para grupos de 
número limitadíssimo.

Cristino informou que o recebimento dos benefícios do Bolsa Família e do Auxílio 
Emergencial para os indígenas cadastrados no CadÚnico, além dos benefícios previ-
denciários do INSS, está acontecendo regularmente, ressalvadas algumas dificuldades 
nos trâmites e liberação dos processos agendados nos dois últimos anos. No tocante ao 
recebimento dos benefícios sociais, declarou:

O fluxo é o mesmo da sociedade em geral, com os complicativos culturais pró-
prios das populações indígenas, onde as mães fazem questão de carregar junto 
com elas os filhos menores para buscar o benefício, embora essa prática tenha 
acontecido em número bem menor. Mas os indígenas enfrentam a mesmas difi-
culdades de acesso ao recebimento, sendo que a opção de recebimento através 
de aplicativo móvel é bem pequena, pois além de um número não muito efetivo 
de indígenas possuírem telefone móvel, muitos esbarram nas dificuldades de 
compreenderem o processo.

De acordo com Cristino, as comunidades têm se organizado na restrição do aces-
so de pessoas nas aldeias. A maioria identificou efetivamente a restrição de acesso na 
entrada das aldeias com faixas e tranca dos portões (naquelas que os possuem). Estão 
suspensas na cidade de Paraty todas as atividades de recebimento de turistas, as aulas 
e o trânsito de ambulantes.
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Nas aldeias, apenas a equipe multidisciplinar de saúde tem mantido a rotina de 
atendimento. Os servidores da equipe de saúde do polo-base têm usado equipamen-
tos de proteção individual e álcool em gel. Cristino ressalta que tem havido um esforço 
imenso por parte dos técnicos em cumprir à risca as medidas de segurança sanitária.

Acho apenas que enfrentaremos problemas para disponibilizar máscaras de 
proteção pessoal para toda a população indígena para cumprir as medidas nos 
períodos de transição do isolamento para acesso a cidades com o uso de másca-
ras e para a ida às agências bancárias para as etapas de recebimento do Auxílio 
Emergencial.

Caso haja necessidade, Cristino considera que em nenhuma das comunidades in-
dígenas existe estrutura física para isolamento das pessoas que podem estar contami-
nadas ou com suspeita. Conclui:

Neste momento, em que o número de casos em comunidades indígenas ainda 
é pequeno, se houver uma ação conjunta de esforços para manter um plano de 
apoio efetivo, sem precedentes, para dar condições para as comunidades indí-
genas em profundo isolamento com condições para promoverem a sua subsis-
tência, a sua cultura, e a garantia de seus territórios e a implementação de um 
sistema de atenção à saúde e à educação, verdadeiramente diferenciado para 
as populações indígenas, poderemos fazer dessa tragédia um marco para que a 
garantia dos direitos indígenas seja a melhor estratégia de segurança sanitária 
para as populações indígenas.
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8 QUESTÕES E ENCAMINHAMENTOS SOBRE SAÚDE E SANEAMENTO 
INDÍGENAS

No âmbito do levantamento realizado, as entrevistas trouxeram a inquietação dos 
indígenas com problemas que se arrastam há décadas sem solução, relativos ao aten-
dimento à saúde e ao saneamento indígenas – acompanhados pela perita signatária 
por meio do trabalho no MPF – e que, neste momento, revelam a sua face mais dramá-
tica, pelas medidas sanitárias que a pandemia exige adotar.

É mister destacar que há ações ministeriais em andamento que tratam dessas 
questões. Em primeiro lugar, ação civil pública ajuizada com base no Parecer 01/2015,6 
para sanar as irregularidades na prestação de serviços de saneamento nas aldeias de 
Angra dos Reis e Paraty. Embora tenha sido vitoriosa – inclusive em segunda instância 
–, sendo imputada à Sesai multa em caso de descumprimento, até hoje as aldeias ca-
recem de uma situação digna no que se refere ao saneamento.

Igualmente, Notícia de Fato7 instaurada com base no Parecer/2017,8 Etique-
ta Único PR-RJ-00028555/2017, sobre as péssimas condições dos postos de saúde 
das aldeias situadas nesses municípios. Esse documento foi desentranhado do I.C.P. 
08120.001.026/97-16, que investigava irregularidades no atendimento à saúde indíge-
na em Angra dos Reis e Paraty e foi arquivado em 2019. O Parecer/2017 foi realizado 
pela perita signatária em conjunto com a perita em Arquitetura Débora Magalhães.

Houve ainda o ajuizamento da Ação Civil Pública 0046957-70.4.02.5101, que teve 
como objeto a reestruturação da Casa de Saúde Indígena (Casai/RJ). Embora arquiva-
da, fatos novos relacionados à necessidade de incorporação da instituição ao subsis-
tema de saúde indígena como mais um braço de combate ao coronavírus poderiam 
sugerir o seu desarquivamento e a implementação de ações para regularizar o atendi-
mento à saúde indígena.

6   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Parecer Técnico 01/2015. Autos 1.30.012.000623/2001-48. Assunto: Condições de saneamento básico em comunidades 
indígenas do Rio de Janeiro. Responsáveis: Sheila Telles Meyer (Perita em Engenharia Sanitária) e Maria Betânia Pereira Gomes Guerra Duarte (Perita em 
Antropologia). Rio de Janeiro/RJ, junho de 2015.

7   PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. Notícia de Fato nº 1.30.014.000203/2019-71. Assunto: Apurar eventuais 
irregularidades nas condições de infraestrutura dos postos de saúde das aldeias indígenas, situadas nos municípios de Angra dos Reis/RJ e Paraty/RJ.

8   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Parecer Técnico/2017 – Seap. Autos 08120.001.026/97-16. Assunto: Análise das condições de infraestrutura dos postos 
de saúde das aldeias indígenas nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, RJ. Responsáveis: Débora Magalhães Valença (Perita 
em Arquitetura) e Maria Betânia Pereira Gomes Guerra Duarte (Perita em Antropologia). Guia Seap/PGR/001570/2017 (Etiqueta Único PR-RJ-00028555/2017). 
Rio de Janeiro/RJ, maio de 2017.
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Apresentamos o quadro resumido a seguir, no ensejo de contribuir para a compre-
ensão e solução dos problemas que podem obstaculizar o enfrentamento da pande-
mia.

PRM/Angra dos Reis

Questões Sugestões de encaminhamentos

As aldeias de Angra dos Reis e Paraty cobertas pelo polo-base es-
tão sem médico contratado pelo DSEI-Litoral Sul há cerca de um 
ano. Em Angra dos Reis, o município disponibiliza uma médica, 
pois o posto é municipal. Em Paraty, o atendimento é feito ape-
nas por uma enfermeira, e não há visitas de médicos.

Exigência de imediata contratação de médico para atendimento 
nas aldeias de Paraty e/ou convênio com o município de Paraty 
para que disponibilize um médico de sua rede para tal, até que 
se normalize a situação do polo-base, com a contratação de mé-
dico para atendimento nas próprias comunidades, instando os 
indígenas a permanecerem em suas terras.

Embora tenha sido vitoriosa – inclusive em segunda instância 
– ação judicial para regularizar as precárias condições de sane-
amento nas aldeias de Angra dos Reis e Paraty, sendo imputada 
à Sesai multa em caso de descumprimento, até hoje as aldeias 
carecem de uma situação digna no que se refere ao saneamento.
As aldeias de Paraty, em especial a Aldeia de Paraty-Mirim, so-
frem com a péssima qualidade da água e as doenças decorrentes 
dessa condição: diarreia, verminoses etc., que acometem princi-
palmente idosos e crianças. A situação do saneamento é crítica. 
Há mais de quatro anos, a Prefeitura de Paraty disponibilizou-se 
a realizar uma parceria para tratar do saneamento na Aldeia de 
Paraty-Mirim, quando foi construída a estação de tratamento no 
município e as instalações sanitárias no bairro em que se encon-
tram os Guarani, passando inclusive os encanamentos por den-
tro da aldeia, mas até hoje essa ajuda ainda não se concretizou.
A Aldeia de Angra dos Reis encontra-se em uma situação melhor 
do que as de Paraty, pois conta com apoio do município para o 
tratamento da água.

Execução da ação judicial, a fim de obrigar a Sesai a realizar o 
completo trabalho de saneamento (planejamento das ações, 
obras, treinamento, assessoria permanente) nas aldeias de An-
gra dos Reis e Paraty, visando principalmente ao fornecimento 
de água potável, elemento crucial durante a pandemia, e tam-
bém pós-pandemia. Neste momento, contudo, fazer o viável a 
fim de manter o distanciamento social para evitar o contágio por 
coronavírus.
Promoção da articulação entre a Sesai e o município de Paraty 
para estabelecimento de parceria a fim de realizar obras de sane-
amento nas aldeias de Paraty-Mirim. Neste momento, contudo, 
fazer o viável a fim de manter o distanciamento social para evitar 
o contágio por coronavírus.

O posto de saúde municipal dentro da Terra Indígena Sapukai, 
em Angra dos Reis, estava em péssimas condições e foi demoli-
do em 2019. Em novembro, iniciaram-se as obras de construção 
de um novo posto de saúde, que foram interrompidas logo em 
seguida.
A equipe multidisciplinar de saúde atende atualmente em uma 
construção improvisada na casa de farinha. Embora as obras não 
devam ser retomadas durante a pandemia, é fundamental a ga-
rantia de recursos para a conclusão das obras após esse período.

Solicitação de informações ao município de Angra dos Reis so-
bre a previsão de continuidade e conclusão das obras do posto 
de saúde na Terra Indígena Sapukai. As obras devem continuar 
apenas após avaliação com lideranças e equipe de saúde sobre 
o cabimento da entrada de pessoas de fora da aldeia na terra in-
dígena. O posto do município é essencial para o atendimento à 
saúde indígena no local, sem que precisem sair da aldeia.
Solicitação à Sesai de informações sobre articulação com a Pre-
feitura de Angra dos Reis para a conclusão das obras de recons-
trução do posto de saúde na Terra Indígena Sapukai.

Envio do DSEI-Litoral Sul para o polo-base de pouca quantidade 
de EPIs (e de má qualidade), bem como outros insumos para hi-
gienização visando ao enfrentamento do coronavírus.

Envio do DSEI-Litoral Sul para o polo-base de Angra dos Reis de 
maior quantidade de EPIs e outros insumos para higienização 
visando ao enfrentamento do coronavírus.

Nas aldeias de Paraty, nem a Funai nem a Prefeitura estão for-
necendo material de higiene e EPIs, essenciais para o momento, 
mas também para o período de flexibilização da quarentena.
As aldeias de Paraty temem o período de transição para o relaxa-
mento da quarentena, tendo em vista o grande fluxo de turistas 
na região e a falta de EPIs para os indígenas.

Solicitação ao município de Paraty e à Funai de fornecimento de 
material de higiene e equipamento de proteção individual (EPI) 
para as aldeias de Paraty.
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Na Aldeia Rio Pequeno, a comunidade desconhece o andamento 
do processo de demarcação e regularização fundiária no âmbito 
da Funai, e solicita informações.

Verificação na Funai e no âmbito do MPF do andamento do pro-
cesso de demarcação e regularização fundiária e repasse das in-
formações atualizadas à comunidade.

PRM/Niterói

Questões Sugestões de encaminhamentos

Dos municípios com terras indígenas no estado, Maricá é o que 
vem apresentando maior número de casos do coronavírus, sen-
do que justamente nesse município o saneamento é inexistente 
na Aldeia de Itaipuaçu e precário na Aldeia Mata Verde Bonita.

Verificação na Sesai e na Prefeitura de Maricá de providências 
viáveis nesse momento da pandemia para melhoria e futura so-
lução da situação de saneamento nessas aldeias.

O cacique Félix, da Aldeia de Itaipuaçu, narra que não há água 
nem condições de plantar na sua terra, sendo que antes da pan-
demia iniciara tratativas com a Prefeitura de Maricá, com a in-
termediação da Funai, visando à mudança da comunidade para 
outro local mais propício à sua sobrevivência.

Solicitação à Prefeitura de Maricá e à Funai de informações sobre 
a possibilidade de conseguirem outra terra para os indígenas 
dentro do município que seja melhor para viverem – com água 
boa e condições de plantio –, conforme tratativas anteriores à 
epidemia.

Inexistência de recursos humanos contratados pela Sesai para 
dar conta do saneamento e da saúde na comunidade do cacique 
Félix.

Exigência de imediata contratação de AIS e Aisan para a comu-
nidade liderada pelo cacique Félix, atualmente estabelecida na 
Aldeia Itaipuaçu, mas em tratativas com a Prefeitura para con-
seguir outra terra.
Orientação para que a Sesai realize ações de capacitação, ainda 
que a distância, para o trabalho desses profissionais, a fim de 
minimizar a curto prazo e sanar, a médio prazo, os problemas 
causados pela precariedade de serviços de saneamento e saúde 
na comunidade.
Cobrança ao DSEI-Litoral Sul de atendimento à saúde e ao sane-
amento nas aldeias indígenas de Maricá.

Na Aldeia Mata Verde Bonita, a comunidade desconhece o anda-
mento do processo de demarcação e regularização fundiária no 
âmbito da Funai, e solicita informações.

Verificação na Funai e no âmbito do MPF do andamento do pro-
cesso de demarcação e regularização fundiária e repasse das in-
formações atualizadas à comunidade.

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro/Capital

Questões Sugestões de encaminhamentos

A Casai/RJ ainda não foi incorporada ao subsistema de saúde 
indígena criado em 1999.

A Casai/RJ deve fazer parte do subsistema. Regularizada a Casai/
RJ, poderá compor mais um braço para fortalecer a saúde indíge-
na no combate à pandemia.
Exigência ao DSEI – Litoral Sul de regularização da Casai/RJ, con-
tratações e demais adequações da instituição às normativas das 
Casai no país.

Procuradorias nos Municípios de Angra dos Reis e Niterói

Questões Sugestões de encaminhamentos

Relato por parte dos indígenas de ausência e omissão da Funai 
no combate à pandemia no que tange à orientação e assistência.

Solicitação para que a Funai apresente plano de atuação diante 
da pandemia e se faça mais presente na orientação e assistência 
às comunidades indígenas.
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Desarticulação entre os órgãos públicos que têm prestado aten-
dimento à saúde indígena no combate à pandemia.

Promoção da articulação entre os órgãos – Funai, Sesai e entes 
federativos – no sentido de organização das medidas e elabo-
ração de plano de contingenciamento, bem como protocolo de 
atendimento, em acordo com as especificidades culturais dos 
Guarani, tanto em caso de suspeita, confirmação ou de mero 
monitoramento.
Promoção da articulação do DSEI-Litoral Sul com os municípios 
para encaminhamento de pacientes para as redes municipais, 
em caso de necessidade.
Priorização de comunidades indígenas nas ações governamen-
tais em face de sua vulnerabilidade evidente diante da pande-
mia, pelo histórico de doenças respiratórias, desnutrição e expo-
sição também a outras doenças, como dengue e zika.
Solicitação de informações ao polo-base sobre elaboração de 
protocolo para orientar os agentes indígenas de saúde sobre en-
caminhamentos, por meio de articulação entre os entes e órgãos 
públicos.
Solicitação de informações ao polo-base sobre cumprimento e 
divulgação aos AIS, aos municípios e à Funai, do plano de contin-
genciamento distrital.
Solicitação a fim de que informe se foram capacitados todos os 
profissionais da equipe multidisciplinar de saúde, AIS e Aisan 
do Polo-Base de Angra dos Reis no treinamento virtual oferecido 
pela Sesai visando à prevenção do coronavírus.

Falta de participação dos indígenas na elaboração de estratégias 
conjuntas.

Inclusão dos indígenas na construção de plano de contingencia-
mento com os órgãos públicos em articulação.
Realização de reuniões virtuais entre os conselheiros do Conselho 
Único Local de Saúde Indígena, como já vem acontecendo entre 
os conselheiros do Conselho Distrital de Saúde Indígena.
Respeito ao Protocolo de Consulta Guarani.

Dificuldade no acesso à água potável. O acesso à água potável, 
capaz de suprir as necessidades do coletivo, é um elemento vital 
à estruturação de uma Aldeia Guarani.

Solicitação de providências à Sesai para garantir o acesso das al-
deias à água potável para uso em preparo dos alimentos e para 
beber. Enquanto não for possível a instalação de poços artesianos 
e bombas d’água com fornecimento de energia elétrica para seu 
funcionamento, devem ser providenciados carros-pipa ou outro 
meio adequado.

Dificuldade de comunicação, por parte dos indígenas, causada 
por sinal precário de internet e falta de créditos no celular, que 
obstaculiza a atualização de informações, eventual comunicação 
de casos e a participação dos indígenas em planos de contingen-
ciamento com os órgãos públicos.

Verificação na Sesai, Funai e/ou Prefeituras da possibilidade de 
providenciar Wi-Fi em todas as aldeias e disponibilização de 
aparelhos celulares e plano de dados para agentes indígenas de 
saúde e saneamento e lideranças.

Preocupação dos indígenas e de outros povos tradicionais com 
o relaxamento da quarentena, no que se refere à falta de EPIs e 
material de higiene para quando voltarem a circular nas cidades 
para venda de artesanato e a ter contato com os juruás (não in-
dígenas).

Solicitação de informações à Funai e à Sesai, e promoção de ar-
ticulação entre os entes e órgãos públicos para fornecimento 
periódico de EPIs e material de higiene às comunidades para o 
período pós-quarentena, até pelo menos o final de 2020.

Imprevisibilidade em relação à entrega das cestas básicas.

Solicitação de informações e cobrança à Funai e às Prefeituras so-
bre cronograma de continuidade de entrega de cestas básicas às 
comunidades indígenas e comunicação às aldeias das prováveis 
datas para preparo das medidas de higienização na chegada das 
cestas.
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9 RESPOSTAS AOS QUESITOS

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou 
das comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em consi-
deração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19?

Sim, conforme relatado nos itens IV e V, que tratam, respectivamente, da caracteri-
zação do contexto e das vulnerabilidades de saúde dos Guarani.

Os Guarani entendem ser o coronavírus uma doença trazida pelo Juruá (não indí-
gena), que nem a medicina tradicional indígena nem a ocidental estão dando conta 
de curar, o que causa medo e insegurança. Neste momento, para os Guarani, é funda-
mental o fortalecimento espiritual e da saúde para enfrentar essa doença, continuan-
do a frequentar a casa de reza e realizando os seus rituais coletivos – com o cuidado do 
distanciamento e introduzindo hábitos de higiene, como lavar as mãos e os objetos de 
uso de forma mais frequente – pois é coletivamente que levam a vida cotidiana.

Considerando os aspectos socioculturais do povo Guarani, é fundamental que as 
medidas de prevenção e contágio ao coronavírus continuem sendo adotadas, mantido 
o isolamento coletivo – com o apoio para a sustentabilidade alimentar – a fim de que 
as comunidades possam permanecer em suas aldeias preservando e perpetuando as 
suas práticas culturais e seu modo de vida, com boa saúde.

No que tange ao perfil epidemiológico, as ações de saneamento básico têm que ser 
vistas como um aspecto fundamental para possibilitar ações emergenciais e preventi-
vas eficazes diante da ameaça da Covid-19.

O acesso ao saneamento básico é um ponto crítico nas aldeias do estado do Rio de 
Janeiro. Em comunidades como Itaipuaçu e Paraty-Mirim, a água é escassa até mesmo 
para beber. Como seguir a recomendação de lavar as mãos constantemente nesse con-
texto?

Há insuficiência de armazenamento e abastecimento de água nas aldeias, e os indí-
genas, na maioria das vezes, são obrigados a improvisar a captação de água em fontes 
naturais e de qualidade duvidosa, tendo que arcar com as próprias despesas para a 
aquisição de mangueiras, ferramentas e bombas d’água manuais para poços.



574

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

Além disso, há uma carência de módulos sanitários domiciliares (MSD), sendo que 
os poucos existentes não são tratados a contento. O saneamento, enfim, é sofrível. Ou-
tro problema básico e grave a ser enfrentado no combate e na prevenção à pandemia 
nas aldeias é a péssima infraestrutura do atendimento à saúde. Ambos os aspectos 
referidos – saneamento e infraestrutura do atendimento à saúde – são objeto de ações 
ministeriais cujo andamento, neste momento da pandemia, mereceria uma atenção 
especial quanto à sua celeridade.

No primeiro caso – saneamento – trata-se de ação civil pública, vitoriosa em se-
gunda instância, ajuizada a partir do Inquérito Civil Público 1.30.012.000623/2001-48. 
No segundo – infraestrutura, de Notícia de Fato,9 cujo último despacho foi para a ins-
tauração de procedimento preparatório. As ações ministeriais acima mencionadas são 
relativas às aldeias afetas à PRM-Angra dos Reis. No caso das comunidades de Maricá, 
é pertinente a instauração de investigação para tratar também desses dois aspectos.

A perita signatária foi uma das autoras do Parecer Técnico 01/2015,10 realizado em 
conjunto com a perita em Engenharia Sanitária Sheila Telles Meyer, sobre a situação 
do saneamento nas aldeias indígenas de Angra dos Reis e Paraty, que serviu de sub-
sídio para a propositura da ação anteriormente citada. Igualmente, com a perita em 
Arquitetura Débora Magalhães Valença, elaborou o Parecer Seap/2017,11 sobre a pre-
cária infraestrutura dos postos de saúde nas comunidades indígenas e propostas de 
melhorias.

Nesse sentido, sugerimos aproveitar as informações detalhadas contidas nesses 
documentos – sobre a situação do saneamento básico e dos postos de saúde nas co-
munidades, para cobrar dos órgãos responsáveis as providências necessárias para a sua 
regularização.

Em termos de questões e sugestões de encaminhamentos atinentes aos Guarani, 
cabe ainda apontar para as descritas no quadro explicativo constante no item VIII deste 
laudo.

9   PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. Notícia de Fato nº 1.30.014.000203/2019-71. Assunto: Apurar eventuais 
irregularidades nas condições de infraestrutura dos postos de saúde das aldeias indígenas, situadas nos municípios de Angra dos Reis-RJ e Paraty-RJ.

10   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Parecer Técnico 01/2015. Autos 1.30.012.000623/2001-48. Assunto: Condições de saneamento básico em comunidades 
indígenas do Rio de Janeiro. Responsáveis: Sheila Telles Meyer (Perita em Engenharia Sanitária) e Maria Betânia Pereira Gomes Guerra Duarte (Perita em 
Antropologia). Rio de Janeiro/RJ, junho de 2015.

11   MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Parecer Técnico/2017 – Seap. Autos 08120.001.026/97-16. Assunto: Análise das condições de infraestrutura dos postos 
de saúde das aldeias indígenas nos municípios de Angra dos Reis e Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, RJ. Responsáveis: Débora Magalhães Valença (Perita 
em Arquitetura) e Maria Betânia Pereira Gomes Guerra Duarte (Perita em Antropologia). Guia Seap/PGR/001570/2017 (Etiqueta Único PR-RJ-00028555/2017). 
Rio de Janeiro/RJ, maio de 2017.
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b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades tra-
dicionais?

Para combater a pandemia Covid-19, a Sesai necessita coordenar as ações com as 
demais instâncias de responsabilidade sanitária, especialmente os municípios que 
atuam na saúde indígena e a Funai, que parece alijada do processo de prevenção do 
coronavírus nas aldeias.

Cabe divulgar a todos os órgãos públicos que trabalham com as comunidades o 
“Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Co-
vid-19) em Povos Indígenas”, elaborado pela referida Secretaria.

Cada DSEI elaborou o seu plano, adaptado para a realidade das etnias com que lida. 
Tanto a Funai quanto os municípios e estados devem ter conhecimento do Plano do 
DSEI-Litoral Sul, além do polo-base. As Secretarias de Saúde dos estados e municípios, 
os serviços de saúde pública ou privada, agências e empresas devem utilizá-lo como 
referência para elaborar ou adequar os seus próprios planos de contingência e medidas 
de resposta, para contemplar as especificidades da atenção à saúde dos povos indíge-
nas. Devem, portanto, considerar a vulnerabilidade epidemiológica, a atenção diferen-
ciada à saúde inerente à atuação em contexto intercultural, e a influência de aspectos 
socioculturais no fluxo de referência no Sistema Único de Saúde (SUS).

As informações constantes no site da Sesai desde o início da pandemia – dados 
epidemiológicos, boletins e informes técnicos, normas e protocolos – são atualizadas 
periodicamente. O polo-base e os demais órgãos públicos devem basear as suas ações 
nessas informações e nas constantes no site “quarentena indígena”. Este último obtém 
os dados de casos suspeitos e confirmados por meio dos movimentos indígenas, e é 
atualizado diariamente.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro expediu Nota Técnica12 para a 
promoção da articulação entre as orientações da Sesai e os municípios que deve ser 
observada. É importante investir na capacitação dos profissionais de saúde, agentes 
de saúde e saneamento indígenas, a fim de que disseminem as informações para o 

12   SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO. Nota Técnica da para a Proteção e Cuidado em Saúde nas Aldeias Indígenas em razão da 
Situação de Emergência da Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 55, parte I, p. 20, 24 mar. 
2020.
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restante das comunidades, seguindo as orientações contidas nos Informes Técnicos – 
Sesai/ Ministério da Saúde atualizados (cf. Informe 05).13

Outra medida elencada é a realização de testes rápidos nas comunidades indíge-
nas. Em entrevista14 concedida ao Instituto Socioambiental, o médico Andrey Cardoso 
afirmou que o maior desafio do subsistema de atenção à saúde indígena durante a 
pandemia é:

[...] a estratégia das equipes de saúde nas aldeias para detectar precocemente 
e encaminhar rapidamente casos que precisem de atendimento externo. Teria 
que haver testes para identificar os infectados. Mais que isso: é preciso detectar 
os sinais [da contaminação]. Então, é detectar pessoas com sintomas respirató-
rios e confirmar a infecção nos casos graves. Nessa condição, a princípio todos 
vão ser considerados suspeitos de coronavírus.

Para finalizar, mais uma vez ressaltamos que as questões e sugestões de encami-
nhamentos descritas no quadro explicativo constante no item VIII deste laudo são im-
portantes pontos a se considerar na prevenção e no enfrentamento do coronavírus nas 
comunidades – possíveis frentes de atuação do Ministério Público Federal nas comuni-
dades indígenas neste momento da pandemia.

c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes in-
dígenas ou dessas comunidades tradicionais devem ou podem participar da elabo-
ração e execução dessas ações?

Considerando a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que assegura aos povos indígenas o direito de serem consultados sobre todas as medi-
das legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;

Considerando os relatos de falta de consulta aos Guarani no enfrentamento da 
Covid-19, a despeito do protagonismo que vêm tomando em ações como controle de 
acesso às terras indígenas, isolamento, diminuição de idas à cidade, orientações às fa-
mílias e outras;

13   MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Informe Técnico 05, de 8 de maio de 2020. MS/Sesai, 2020.

14   Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/blog.
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Considerando o Protocolo de Consulta Prévio da Tekoa Itaxĩ Mirim Guarani Mbya 
(constante nos anexos), organizado pela Associação Comunitária Indígena Guarani 
(Acigua)/Paraty, elaborado em 2018, que apresenta ações que podem servir de parâ-
metro para uma consulta adequada aos Guarani, adaptável a cada terra indígena;

Considerando a cessação das atividades de controle social exercido pelo Conselho 
Único Local de Saúde Indígena Guarani do Estado do Rio de Janeiro, em virtude do iso-
lamento social imposto pela pandemia;

Considerando que as reuniões do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) do 
DSEI – Litoral Sul continuam acontecendo, de forma virtual;

Considerando que as principais lideranças das comunidades dispõem de celulares 
e que existem aplicativos cabíveis para contato virtual no isolamento;

Sugerimos que, durante a pandemia, o Polo-Base de Saúde Indígena situado em 
Angra dos Reis promova reuniões periódicas virtuais do Conselho Único Local de Saúde 
Indígena Guarani do Rio de Janeiro, com a participação do Ministério Público Federal, 
de autoridades de saúde das esferas federal, estadual e municipal, lideranças e conse-
lheiros de saúde indígenas e demais convidados que as comunidades considerarem 
oportunos, para articulação, organização e mobilização das ações.

Outrossim, que a Sesai e a Funai ensejem uma melhor forma de comunicação dos 
órgãos públicos com as lideranças, qual seja, a verificação da possibilidade de provi-
denciar Wi-Fi em todas as aldeias, bem como a disponibilização de aparelhos celulares 
e planos de dados para agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento 
e lideranças, ou que providencie outras formas de melhoria da comunicação.

d) Quais ações e medidas os povos indígenas ou comunidades tradicionais estão 
tomando para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19?

As próprias comunidades indígenas do estado do Rio de Janeiro estão organizadas 
e tomando as medidas de isolamento social coletivo e controle de acesso, com apoio e 
orientação da equipe multidisciplinar de saúde do polo-base. As comunidades monta-
ram “barreiras sanitárias” à entrada de suas terras, por onde “não se entra e não se sai”.

Nesse momento, há uma rede de informações entre os Guarani, que faz circular nas 
comunidades constantes informações sobre a pandemia, o que ilustra mobilização ex-
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pressiva e espelha a autonomia indígena em garantir a sua segurança, em se prevenir e 
se cuidar. Apesar desses pontos positivos, há a dificuldade de acesso ao sinal de Wi-Fi, 
bem como a ausência de celulares potentes nas aldeias, o que torna a comunicação 
mais difícil.

Uma grande preocupação é como será o relaxamento da quarentena, diante da 
perspectiva de retorno às cidades para venda de artesanato e o risco do contágio. Em 
Paraty, as comunidades tradicionais têm se manifestado contra o relaxamento precoce, 
como expresso pela Associação de Moradores do Quilombo do Campinho (AMOQC) 
por meio de texto publicado no Facebook em 28 de abril de 2020. Igualmente o Fórum 
de Comunidades Tradicionais (FCT) – indígenas, quilombolas e caiçaras de Angra dos 
Reis, Paraty e Ubatuba – externou desacordo com o eventual relaxamento precoce, em 
nota publicada em seu site no dia 29 de abril de 2020. Nessa mesma data, foi veiculado 
um abaixo-assinado no site Avaaz.org contra a flexibilização da quarentena em Paraty.

Embora não tenha sido o foco deste trabalho – que, no estado do Rio de Janeiro, 
focou nos Guarani – acrescentamos que os Pataxó de Angra dos Reis também estão 
organizados, fecharam as suas porteiras, estão cumprindo a quarentena e vêm sendo 
atendidos regularmente pela equipe do Polo-Base de Saúde Indígena situado em An-
gra dos Reis.

e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vis-
ta a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte 
dos grupos afetados. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

No caso do abastecimento alimentar, neste momento as comunidades do estado 
estão supridas com estoque de alimentos suficiente, obtido por meio de fornecimen-
to de cestas básicas e doação de parceiros, particulares, Prefeituras, Ceasa e ações de 
apoio, às vezes organizadas por eles mesmos. Contudo, os itens para higienização dos 
alimentos e EPIs para recebimento dos gêneros alimentícios é insuficiente. Outrossim, 
a continuidade e periodicidade das entregas de cestas básicas é motivo de preocupa-
ção dos indígenas.

A principal fonte de renda das comunidades, especialmente as de Angra dos Reis e 
Paraty, é a venda do artesanato para turistas no centro dessas cidades, o que foi parali-
sado com a pandemia e está, consequentemente, acarretando perda de renda. Por isso 
é importante a continuidade no fornecimento de cestas básicas, pois não se sabe até 
quando durará a pandemia.
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É preciso que seja garantida a entrega de cestas pelo número maior de órgãos pú-
blicos possível, a fim de que os indígenas, no relaxamento da quarentena, não preci-
sem ir para os centros urbanos vender artesanato.

Sugerimos perguntar aos municípios se podem garantir a continuidade de entrega 
de cestas, com periodicidade até pelo menos o final de 2020, e se podem continuar o 
fornecimento da merenda nas escolas indígenas. Igualmente à Secretaria de Educação 
do Estado.

A certeza da periodicidade na entrega de cestas básicas gerará mais segurança e 
a consequente permanência dos indígenas nas aldeias, sem terem que buscar outra 
fonte de renda para a sobrevivência.

No caso do benefício emergencial, os próprios Guarani estão se organizando para 
buscar na cidade de forma escalonada, com poucas pessoas por vez. As equipes de 
saúde, os parceiros e, em alguns casos, as Secretarias Municipais de Assistência Social 
ajudaram os indígenas a preencher o cadastro para conseguir o benefício.

Pelo relato dos Guarani, a Funai não participou do processo de cadastro, embora 
normalmente seja o órgão que realize os encaminhamentos necessários para recebi-
mento de benefícios às Secretarias Municipais de Assistência, expedindo as informa-
ções e documentos requeridos, com o seu trabalho lento, porém contínuo. Ações, por-
tanto, anteriores à pandemia, mas cujos efeitos surtem no presente.

Os indígenas reclamam da ausência da Funai neste momento da pandemia. A Fu-
nai afirma que está realizando levantamentos, providenciando a entrega das cestas 
básicas, antecipando projeto agrícola de distribuição de sementes, bem como cuidan-
do de outros projetos. Assim, parece haver um descompasso entre o que os indígenas 
dizem e o que a Funai afirma fazer.

Cabe lembrar que o órgão passa por um processo de sucateamento diante do con-
texto político atual, que se agrava no enfrentamento da pandemia, pela imposição do 
isolamento. Há um quadro geral de escassez de recursos humanos e materiais, apenas 
dois servidores trabalham na CTL da Funai em Paraty, com múltiplas demandas.

Mesmo assim, a comunicação do órgão com as lideranças deveria se fazer mais 
presente, ainda que a distância. Apesar da autonomia das comunidades na solução de 
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problemas, é preciso que a Funai se coloque mais acessível para resolver as questões 
que elas não conseguem resolver.

Outrossim, deveria prestar auxílio no recebimento de benefícios e esclarecimentos 
periódicos sobre as medidas de prevenção e enfrentamento, bem como oferecer ajuda, 
quando possível, na higienização das cestas básicas recebidas por apoiadores e parcei-
ros por parte dos órgãos públicos.

A Funai deveria ainda apresentar uma previsão na entrega de cestas básicas e kits 
de proteção e material de higiene. Até o momento não foram entregues esses materiais 
em nenhuma Aldeia Guarani do estado pela Funai. Além disso, a entrega de sementes, 
no âmbito de projeto agrícola, é uma ação importante do órgão para a segurança ali-
mentar dos indígenas, e deve ser continuada.

À Funai cabe também informar e orientar a respeito da medida governamental de 
isenção do pagamento de conta de luz para população de baixa renda durante a pan-
demia, a partir de 1º de abril, conforme notícia publicada em seu site em 28 de abril de 
2020.15

A partir de demanda do cacique Felix (relatada nos itens VI e VIII), a Funai também 
deve buscar a Prefeitura de Maricá para encontrar um local mais apropriado para a co-
munidade, visto ser arriscada a permanência no local onde se encontra hoje.

f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na 
área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanência nas 
Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado a efetivação 
dessa medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, como estas têm 
sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

Sim, estão sendo implementadas as medidas pela equipe de saúde atuante no Po-
lo-Base de Saúde Indígena de Angra dos Reis nas aldeias de Angra dos Reis e Paraty.

As deficiências na aplicação dessas medidas e as ações prioritárias necessárias nas 
áreas de saúde e saneamento indígenas nas aldeias do estado do Rio de Janeiro são 
apontadas no quadro explicativo constante no item VIII deste laudo.

15   Disponível em: http://funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6060-indigenas-e-quilombolas-terao-desconto-integral-nas-contas-de-energia.
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Os indígenas estão conscientes da necessidade do isolamento para prevenção e 
têm acolhido essas medidas, em diálogo com as equipes de saúde.

O polo-base afirma que há capacidade da equipe para realização dos testes e remo-
ção para os hospitais de referência no tratamento de coronavírus em Angra dos Reis e 
Paraty, em caso de necessidade.

Em relação à Casai no Rio de Janeiro, situada na Ilha do Governador, local onde po-
deria acontecer o isolamento, há um problema crônico que ocorre há cerca de 20 anos: 
a recusa de sua dirigente – que era servidora da Funai – em aceitar a competência da 
Sesai para tratar da saúde indígena. Assim, continua morando no local com o filho, 
vivendo de doações, recebendo indígenas de outros estados e contando com ajuda de 
médicos e vizinhos para tratamento dos que ali se encontram, sem conexão com o sub-
sistema de saúde indígena instituído em 1999 pelo Ministério da Saúde. Como é idosa 
e dedicou a vida à causa indígena, tendo a própria construído a Casai/RJ, a situação é 
delicada.

A Casai/RJ foi objeto de várias denúncias de irregularidades recebidas no MPF des-
de 1999. Foi também objeto de ação civil pública (ACP 0046957-70.4.02.5101/ ICP – 
1.30.012.000491/2003-16), arquivada.

A continuidade dessa situação subtrai do subsistema de saúde indígena a possibi-
lidade dessa instituição se tornar um possível local para tratamento, agora ou depois 
da pandemia. Alguma solução há de ser tomada para que a instituição passe a fazer 
parte do subsistema de saúde indígena. Nesse caso, serão necessárias contratações e 
demais adequações do local às normativas das Casai no país. Este pode ser o momento 
oportuno para o encaminhamento dessas mudanças.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O laudo apresenta um panorama da situação da saúde indígena no estado do Rio 
de Janeiro no enfrentamento da Covid-19, sob o ponto de vista do povo Guarani – etnia 
majoritária no estado.

Os entrevistados trazem questões que se arrastam há anos, sem solução, a respeito 
da precariedade do atendimento à saúde e ao saneamento e que, neste momento da 
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pandemia, revelam o seu lado mais dramático, demandando medidas emergenciais 
urgentes, que venham a ter continuidade após a pandemia.

Essas questões foram sistematizadas no quadro explicativo constante no item VIII, 
divididas por atuação de competência da Procuradoria da República na capital e nos 
municípios de Angra dos Reis e Niterói, a fim de facilitar as providências ulteriores.

Isto posto, sugerimos o encaminhamento deste documento às respectivas sedes da 
Procuradoria da República nessas localidades para a adoção das medidas cabíveis.

Outrossim, considerando a evolução da pandemia no Brasil, entendemos como 
pertinente a continuidade do acompanhamento pericial, tendo em vista que as ações 
devem se adequar a cada etapa de enfrentamento da pandemia.
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ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM TERRAS GUARANI DE SANTA CATARINA: UM RELATO CIRCUNSTANCIADO

Marcos Farias de Almeida1

1 INTRODUÇÃO

Trata-se de Parecer Técnico no interesse do Procedimento Administrativo nº 
1.00.000.006766/2020-20, que tem como objetivo:

Elaboração de peça técnica por cada um dos peritos em antropologia do MPF, 
tendo em vista a experiência profissional e histórica com grupos étnicos especí-
ficos que podem ser afetados pela expansão da pandemia causada pela doença 
Covid-19. A abrangência de cada estudo deve ser delimitada pelo perito. Segue a 
relação de quesitos a serem respondidos: a) Haveria especificidades culturais e 
epidemiológicas dos povos indígenas ou comunidades tradicionais com as quais 
já tenha trabalhado a se levar em consideração diante dos riscos representados 
pela pandemia de Covid-19? b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou 
um plano de contingência para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos in-
dígenas e comunidades tradicionais? c) Lideranças, agentes de saúde, agentes 
sanitários e demais representantes indígenas ou dessas comunidades devem 
ou podem participar da elaboração e execução dessas ações? d) Quais ações e 
medidas os povos indígenas ou comunidades tradicionais estão tomando para 
prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19? e) Avalie as medidas ne-
cessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vista a ausência de fluxo de 
pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte dos grupos afetados. 
Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico? f) Estão sendo implementa-
das as medidas do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na área do DSEI mais próximo 
de sua área de lotação? Em especial, a permanência nas Casai de apenas os casos 
absolutamente necessários, tem-se verificado a efetivação dessa medida? Caso 
estejam sendo implementadas tais medidas, como estas têm sido recebidas pe-
los respectivos povos indígenas? (GUIA PERICIAL 761/2020)

Destaco inicialmente que a análise pericial apresentada aqui se restringe à apre-
sentação de respostas aos quesitos indicados pela 6ª Câmara de Coordenação e Revi-
são do Ministério Público Federal. Para a realização da tarefa, em virtude das restrições 
ao trabalho de campo impostas pela pandemia do coronavírus (Covid-19), foi feito con-

1  Perito em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).
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tato telefônico com algumas lideranças Guarani no estado de Santa Catarina e partici-
pação na 29ª Conferência do Conselho Estadual dos Povos Indígenas de Santa Catarina 
(Cepin/SC).

A decisão de relatar fatos restritos ao povo indígena Guarani em Santa Catarina 
também se deve ao que é determinado no despacho, pela delimitação apresentada 
no trabalho via informações relativas aos enfrentamentos desempenhados pelo povo 
indígena Guarani.

É nesse contexto que aplicaremos os quesitos formulados por esta Câmara de Co-
ordenação e Revisão do MPF, perante os representantes do povo indígena Guarani em 
Santa Catarina. A decisão pela aplicação dos quesitos ao povo Guarani se deve:

a) às especificidades históricas e socioculturais desse povo, as quais estão sendo 
diretamente afetadas pela pandemia do coronavírus (Covid-19);

b) às possibilidades de apresentação de informações em maior escala e mais qua-
lificadas que as dos outros povos tradicionais também afetados no estado de Santa 
Catarina;

c) e às condições de realização da tarefa em situação de teletrabalho, sem a possibi-
lidade de realização de trabalho de campo nos locais onde vivem os tradicionais.

Figura 1 Projeção na base Google Earth do Território Histórico Tradicional Guarani.
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2 SOBRE OS DADOS E A ANÁLISE EFETUADA

Em consideração à demanda apresentada, no que se refere a uma avaliação da situ-
ação do povo indígena Guarani em Santa Catarina diante da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), bem como a apresentação de possibilidades de enfrentamento, vale fazer 
referência ao fato de que esse povo tem como fundamento:

[…] a intensa rede de trocas e fluxo populacional entre as aldeias distribuídas 
por uma extensa região no Sul do continente. As diversas aldeias Guarani não 
estão isoladas, mas interligadas por extensa rede de parentesco e reciprocidade. 
(BELLINGER; PERUTTI; ANDRADE, 2009, p. 9).

A literatura especializada tem afirmado que o movimento, o fluxo populacional, é 
para os Guarani condição da vida em suas especificidades. Por meio dessas territoria-
lizações específicas, o povo constitui seus territórios tradicionais através da história e 
também desenvolvem seus planos estéticos.

Para informar com precisão, é necessário dizer aqui que a noção de estética, com a 
qual nos relacionamos com as especificidades Guarani, não corresponde aos significa-
dos dados por várias culturas ocidentais em que estética é a evocação ou a faculdade 
de apreciação da beleza. No caso dos Guarani, a estética é a capacidade de apreciação 
da forma adequada (SIMONI et al., 2010, p. 3).

Assim como entre muitos outros povos (nômades, pastoris, ciganos, berbe-
res, judeus e palestinos), a noção de territorialidade, reitera-se, é fortemente 
conectada à identidade (tekó) e está em constante transformação em prol da 
conquista de uma condição ‘mais perfeita de ser/ estar/ viver’ (nhanderecó). Con-
sequentemente, a noção de território ‘ideal’ (tekoá) também está em constante 
transformação, ela é, para os Mbyá, ‘estar em movimento’ (oguatá). (BORGHETTI, 
2014, p. 10).

Ainda vinculado ao movimento que marca a presença Guarani, a estética está re-
lacionada à própria concepção de Aldeia/Tekoa, lugar onde se faz a existência Guarani, 
onde se vive o jeito e do jeito. Mesmo na interpretação do lugar há movimento. Assim 
é que nos aproximamos dos sentidos dados a Ivy marãey/Terra sem mal. Sendo a Tekoa 
o lugar onde se vive no jeito e do jeito é o lugar adequado para se alcançar a Terra sem 
mal (BELLINGER; PERUTTI; ANDRADE, 2009).
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Os Guarani têm uma noção de territorialidade própria e esta é uma territorialida-
de fluida, ou seja, ‘território’, para eles, não é um local definido geograficamente, 
mas representa a busca por um local/espaço onde seja possível viver e desen-
volver-se segundo os preceitos éticos de vida Mbyá (nhanderecó). Nesse sentido, 
cabe pontuar nesta introdução os seguintes conceitos”. (BORGHETTI, 2014, p. 10)

Considerando o jeito de ser Guarani, o qual nos faz entender a territorialidade es-
pecífica desse povo a partir do fluxo, na forma de acordo com os preceitos que se vive, 
observamos que a política pública do Estado brasileiro não pode tratá-los como sub-
metidos a um espaço geográfico delimitado, a terra indígena. Recepcionar as especi-
ficidades Guarani é reconhecer por meio das políticas públicas a realização dos fluxos, 
ali onde eles efetivamente consagram o jeito de ser de um povo.

Outrossim, vale destacarmos na política pública a relação que os Guarani estabe-
lecem com as terras indígenas, as quais devem ter para eles as condições necessárias 
para a realização de suas especificidades. Seguindo essa composição, nem sempre 
bem-sucedida, o Estado brasileiro por meio da Funai, indica também em Santa Catari-
na uma relação de terras indígenas onde os Guarani lutam pela realização do que são, 
onde eles se esforçam para viver seus Tekoa.

Santa Catarina

Nome/Lugares de 
colocação de Tekoa

Município
Situação 

Fundiária
Existência de 
Ação Judicial

Relatório 20/3 a 20/4 de 2020

Águas Claras Major Gercino Reserva Não
2 casos de síndrome gripal e 1 caso de síndrome res-
piratória – nenhum suspeito com Covid-19

Amâncio
Biguaçu

Reservada Não
1 caso de síndrome gripal – nenhum suspeito com 
Covid-19

Amaral/Tekoá Kuriy Biguaçu Reserva Não Nenhum caso – nenhum caso de Covid-19

Araça’i
Cunha Porã e 
Saudades

Declarada pelo 
MJ

Sim Nenhum caso – Covid-19

Cachoeira dos Inácios Imaruí Reservada Não
3 casos de síndrome gripal e 6 casos de síndrome res-
piratória – nenhum suspeito com Covid-19

Cambirela Palhoça
Não identifi-
cada

Sim
1 caso de síndrome respiratória – nenhum suspeito 
com Covid-19

Campo Bonito (Fa-
zenda Rio da Casa 
Branca)

Morro Grande
Não identifi-
cada Sim Não há informação

Conquista
Balneário Bar-
ra do Sul

Não identifi-
cada

Não Nenhum caso de Covid-19
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Dona Francisca Garuva
Não identifi-
cada

Não Nenhum caso de Covid-19

Ibirama La-klãnõ

Doutor Pedrin-
ho, José Boi-
teux, Itaiópolis 
e Vítor Meire-
les

Homologada 
em processo 
de revisão de 
limites

Sim Nenhum caso de Covid-19

M’Biguaçu Biguaçu

Homologada 
– reivindicação 
de revisão dos 
limites

Sim
3 casos de síndrome respiratória – Nenhum suspeito 
com Covid-19

Massiambu Palhoça
E m 
identificação

Não
1 caso de síndrome gripal e 6 casos de síndrome 
respiratória – Nenhum suspeito com Covid- 19

Morro Alto
São Francisco 
do Sul

Declarada pelo 
MJ

Sim Nenhum caso de Covid-19

Morro da Palha Biguaçu Reserva Não
Nenhum caso de síndrome gripal nem de síndrome 
respiratória – Nenhum suspeito com Covid-19

Morro dos Cavalos Palhoça
Declarada pelo 
MJ

Sim
1 caso de síndrome gripal e 2 casos de síndrome 
respiratória – Nenhum suspeito com Covid-19

Pindoty
Araquari, Bal-
neário Barra 
do Sul

Identificada Sim Nenhum caso de Covid-19

Piraí Araquari
Declarada pelo 
MJ

Sim Nenhum caso de Covid-19

Tapera
São Francisco 
do Sul

Não identifi-
cada

Sim Nenhum caso de Covid-19

Tarumã
Araquari, Bal-
neário Barra 
do Sul

Declarada pelo 
MJ

Sim Nenhum caso de Covid-19

Xapecó
M a r e m a , 
Xanxerê e Ip-
uaçu

Homologada Não Nenhum caso de Covid-19

Xapecó (Pinnhalzin-
ho-Canhadão)

Abelardo Luz, 
Ipuaçu

Declarada pelo 
MJ

Não Nenhum caso de Covid-19

Yakã Porã Garuva
Não identifi-
cada

Sim Nenhum caso de Covid-19

Fonte: Funai, DSEI/Sesai.

Em virtude da situação apresentada pela pandemia, o DSEI Interior Sul orientou 
os polos-base a criarem um Plano de Contingência Local para Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus (Covid-19) nas aldeias, tendo como premissa as diretrizes a seguir 
mencionadas:

Tem como premissa a identificação detalhada dos graus de risco nas aldeias, 
conforme seu perfil demográfico, seu quadro de morbidades e sua vulnerabili-
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dade social e sanitária, bem como estabelecer normas gerenciais e operacionais, 
fluxo hierarquizado de demandas internas e referências na média e alta comple-
xidade, previsibilidade e disponibilidade de insumos e/ou outras necessidades 
inerentes ao desenvolvimento das ações preventivas, de monitoramentos, con-
trole e de intervenção da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena e o bem-es-
tar das populações indígenas, neste período de insegurança social, econômica e 
principalmente sanitária que estas populações estão expostas. (SANTA CATARI-
NA, 2020a, p. 7).

O Polo-Base de Florianópolis (PB/Florianópolis) compreende uma população Gua-
rani de 933 pessoas, sem considerar o fluxo, distribuídas em cinco municípios e tendo 
Biguaçu como aquele com o maior número de aldeias (5). É necessário asseverar que 
na população acima definida há alguns índios Kaingang.

Na população vinculada ao PB Florianópolis, a maioria é jovem (0 a 24 anos, cerca 
de 66%). Já a população idosa (com mais de 60 anos) é composta por quase 3%. Den-
tro do grupo de idosos há um subgrupo com mais de 80 anos, que chega a cerca de 53% 
dos idosos da região.

Sem nos atermos às especificidades de uma avaliação das áreas profissionais espe-
cíficas, e sem a possibilidade de obtermos dados por meio de vistorias e trabalho de 
campo in loco e pelo que expõem os documentos e os próprios indígenas contatados 
via telefone, podemos dizer que o plano de contingência se apresenta qualificado. Ou-
trossim, como qualquer plano, deve ser avaliado em sua aplicação. Vale destacar que 
as medidas de contingência são aplicadas em contextos em que se desenvolvem vários 
problemas.

Existem problemas estruturais nas aldeias, como é o caso de Massiambú, que re-
clamam há tempos a necessária substituição do encanamento que abastece a terra 
indígena com água potável. Existem outros problemas de saneamento, com destaque 
para os casos em que as reivindicações por demarcação de terras estão paralisadas na 
Funai ou estão sendo contestadas na justiça, como é o caso das terras Guarani da Ma-
crorregião de Joinville.

Igualmente, existem problemas relacionados ao controle social, visto que em al-
gumas aldeias não há a presença dos agentes indígenas de saúde (AIS). Outros pro-
blemas são causados pela distância e colocam em risco a eficácia das ações de saúde, 
como as dificuldades impostas pelo distanciamento dos Planos e Ações do DSEI/Sesai 
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daquilo que as especificidades locais tratam como saúde e doença. Sobre isso os pro-
fissionais do polo-base apontam que:

Esse período de monitoramento tem sido um fato novo para o sistema de saúde 
indígena, na sua interface com as aldeias, no tocante ao desempenho, princi-
palmente dos agentes indígenas de saúde, apesar de sempre existir o acom-
panhamento das ações pertinentes às políticas públicas implantadas nas co-
munidades. Podemos incluir aqui outros atores sociais, que, de alguma forma, 
participando na tomada de decisões internas nas comunidades ou grupos orga-
nizados que representem as comunidades como nação indígena guarani.

Esse recorte se faz necessário porque, no entendimento deste grupo de monito-
ramento, é conclusivo que nas comunidades onde há fragilidades na atuação e/
ou compreensão do agente indígena de saúde, como autoridade sanitária local, 
no âmbito da vigilância em saúde e desta forma ser o pilar na comunicação e 
iniciante na cadeia de ações necessárias até a assistência e/ou prevenção, assim 
como o não entendimento das lideranças locais, políticas e espirituais, de sua 
ascendência sobre a comunidade e autoridade política sobre a mesma, não de-
sencadeando ações sólidas de enfrentamento a pandemia do coronavírus, estas 
acabam desenvolvendo maiores processos dificultosos nos trabalhos de moni-
toramento e acompanhamento de casos suspeitos. (SANTA CATARINA, 2020a, 
p. 16, grifo nosso).

Os próprios profissionais da “linha de frente” já apresentam dados sobre o distan-
ciamento das necessárias medidas a serem tomadas, das relações específicas produ-
zidas e reproduzidas nas aldeias. Nesse sentido, é correto informar que além de se es-
forçar para atacar situações emergenciais, o próprio ataque, quando realizado, aponta 
deficiências da organização do sistema – deficiências que não são contingentes, e sim 
históricas. Diante dos fatos levantados nas próprias ações contingenciais, asseveram os 
profissionais:

O grupo de monitoramento e acompanhamento se atreve, nesse documento, 
a sugerir para que se obtenha em futuro próximo, quando o panorama da Co-
vid-19 se estabilizar, porém ainda estará presente, que seja instituído de forma 
contundente treinamento em saúde, em área, a todos os AIS, de forma individu-
alizada, acompanhado em sua aldeia por períodos de tempo, sendo instruído a 
compreender os determinantes sociais em saúde; o olhar de vigilância em saú-
de, apendendo a detectar, compreender as variáveis que se apresentam como 
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fatores influenciadores no processo saúde/doença e determinar ações estrutu-
rantes e progressivas em suas comunidades, em conjunto com EMSI do PB de 
Florianópolis, para que se consiga melhores índices de qualidade de vida e que 
estes sejam sustentáveis, de foram interdisciplinar; saúde + educação + social + 
justiça = bem viver guarani, com participação efetiva local e seus atores sociais. 
(SANTA CATARINA, 2020b, p. 16).

É oportuno comentar aqui, guardando uma identificação mais precisa dos indíge-
nas envolvidos, que ontem, no final da noite, um dos caciques Guarani em Santa Cata-
rina me encaminhou uma notícia. O cacique me disse que um Guarani estava vindo de 
São Paulo quando foi atropelado e morreu no caminho, tendo o acidente acontecido já 
em Santa Catarina.

Segundo o cacique, outros membros da família do Guarani falecido estavam se des-
locando para acompanhar os procedimentos e visitar outros familiares em Tekoas nes-
te estado e, de acordo com informações obtidas pelo interlocutor, alguns dos parentes 
em deslocamento estavam com Covid-19. Alarmado, o cacique pediu intervenção do 
DSEI/Sesai e, diante de algumas resistências, solicitou a atuação da procuradora da 
República. Imediatamente fiz contato com a representante do MPF, que requisitou a 
atuação imediata do DSEI/Sesai.

Entretanto, não houve êxito em todos os esforços para viabilizar – com os cuidados 
necessários – o deslocamento dos Guarani para acompanhamento dos procedimen-
tos relativos ao falecimento, porque um dos coordenadores dos DSEIs envolvidos não 
autorizou o uso de veículos. Segundo o cacique Guarani da Terra indígena M’Biguaçu, 
que fez o contato com o MPF, o Guarani atropelado e seus familiares estavam em des-
locamento após saírem de aldeias no estado de São Paulo onde já havia confirmação 
de infecção por Covid-19.

No caso sinteticamente referido conseguimos destacar, de um lado, o enfrenta-
mento da relação que os Guarani, em pandemia da Covid-19, estabelecem com os 
imponderáveis das especificidades do povo e, do outro lado, no enfrentamento em 
tempos de contingência, das ações do Estado brasileiro. Também destacamos o fato 
de que não há na equipe interdisciplinar do DSEI nenhum profissional formado em 
Antropologia, fato já questionado pela procuradora da República de Santa Catarina.

Os representantes Guarani têm se esforçado em se adequar às medidas de contin-
gência em saúde apresentadas pelos polos-base. Seguindo as determinações em con-
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texto de pandemia, os Guarani avaliam as dificuldades que enfrentam e destacam, por 
exemplo, que:

[…] os Povos Indígenas vivem tradicionalmente em coletividade dentro de suas 
comunidades e isso dificulta um pouco as coisas […] existem famílias de depen-
dem da venda de artesanato na cidade, isso acaba interrompendo a economia 
dessas famílias”. (Tekoa Porã, Biguaçu SC, 30 de abril de 2020).

Também devem ser destacadas no contexto da aplicação das medidas as dificul-
dades de acesso dos Guarani aos locais de atendimento, situação exemplificada nos 
argumentos indígenas da Terra Mymba Roká em Biguaçu devido ao fato de o carro para 
a prestação de socorro não permanecer na terra indígena:

Considerando a reconhecida vulnerabilidade das populações indígenas às do-
enças respiratórias, as lideranças indígenas desta comunidade manifestam a 
sua preocupação, visto que na terra indígena (TI) moram 30 famílias, cerca de 
150 pessoas e a TI não conta com nenhum espaço de saúde específico para aten-
dimento e o tempo de deslocamento para a chegada de atendimento e o trans-
porte até o hospital mais próximo leva em torno de três horas”. (Mymba Roká em 
Biguaçu, 17 de abril de 2020).

No dia 8 de maio de 2020, o Conselho Estadual dos Povos Indígenas de Santa Cata-
rina (Cepin/SC) realizou a 29ª Plenária Ordinária, por meio de um canal na plataforma 
YouTube. Participaram da reunião, além dos representantes indígenas dos povos que 
possuem terras em Santa Catarina, representantes da Funai, do MPF, da Sesai e do es-
tado de Santa Catarina (SAP, SAR, SDE, SES, SED e SDS). Entre os pontos da pauta da 
reunião estava prevista uma avaliação das ações de saúde aplicadas pelos órgãos men-
cionados perante os indígenas no estado de Santa Catarina.

Anteriormente, o Cepin, por intermédio de uma comissão de saúde do próprio Con-
selho, havia encaminhado ofício solicitando informações sobre as ações de saúde im-
plementadas no enfrentamento da Covid-19. Em resposta ao ofício encaminhado pelo 
Cepin, a Funai asseverou que não era responsabilidade da Fundação a implementação 
de ações de saúde indígena. Entretanto, desde março deste ano, em função da pande-
mia da Covid-19, a Funai estabeleceu uma série de medidas para exercer um controle 
maior do fluxo de pessoas em terras indígenas. A Funai também estabeleceu com a 
Sesai medidas para tratar do fluxo de pessoas em terra indígenas.
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Para não interromper o fornecimento de merenda escolar a Secretaria Estadual de 
Educação de Santa Catarina (SEE/SC) desenvolve tratativas com a Funai. A Sesai tem 
assumido o papel de receber os donativos, inclusive alimentos, para aplicação das me-
didas de higienização necessárias antes de encaminhá-los às aldeias.

Também participando do evento do Cepin, a procuradora da República Analúcia 
Hatmann informou que as tratativas realizadas com a Conab resultaram no compro-
misso de acelerar a entrega dos insumos e montagem das cestas básicas, cestas que 
devem ser entregues neste mês de maio em todas as aldeias do estado, iniciando pelas 
do oeste catarinense. Também informou a procuradora do Ministério Público que ins-
tauraria um procedimento administrativo específico para obrigar o Estado brasileiro a 
fornecer os equipamentos de segurança (EPI) necessários.

3 CONCLUSÃO

Vale asseverar o fato de que, embora em Santa Catarina não haja confirmação de 
casos de infecção por coronavírus em terra indígena, o fato de os indígenas terem o 
deslocamento para além das terras em que residem – deslocamentos que ultrapassam 
as fronteiras estaduais e nacionais – exige que os órgãos responsáveis pelas ações de 
políticas públicas indigenistas, inclusive a Funai, estabeleçam medidas que acompa-
nhem as especificidades socioculturais em consideração às determinações de enfren-
tamento da Covid-19.

Os povos indígenas não se prendem ao contato exclusivo com as ações indigenistas 
do Estado brasileiro. Eles desenvolvem há muito parcerias com entidades e pessoas 
que não estão vinculadas ao estado. Também por determinação das ações contra o 
novo coronavírus, os Guarani têm pedido aos parceiros e doadores que encaminhem 
os donativos aos representantes do Distrito Sanitário Especial Indígena, onde são ado-
tados os procedimentos preventivos necessários antes de chegar nas aldeias.

Como iniciativa de combate à pandemia, foi criada uma Frente Indígena e Indige-
nista Sul/Sudeste (FII – Sul/Sudeste), que tem atuado no espaço onde as ações do Esta-
do não alcançam. Na audiência do Cepin, uma representante da Frente Indígena, Sra. 
Jocileia, lembrou um fato importante: mais de 80% da população indígena das duas 
regiões estão vinculadas às áreas urbanas dos grandes centros. Esse dado compõe um 
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contexto ainda mais complexo se considerarmos que os grandes centros referidos têm 
se destacado na apresentação de grande número de pessoas contagiadas e até mortas.

É nesse quadro de complexidade e alto risco de contágio que os Guarani, que pos-
suem a maior parte de suas terras e áreas ocupadas próximas dos grandes centros, em 
Santa Catarina, também se concentram na região de Mata Atlântica próxima do litoral 
e constantemente afetada por grandes empreendimentos como duplicação de rodo-
vias (caso BR-101), criação e ampliação de portos (São Francisco do Sul e Itajaí), implan-
tação de parques industriais (Araquari) e demais empreendimentos que estabelecem 
relação de sinergia e acumulação de problemas. Não é por acaso que grande parte das 
terras ocupadas por Guarani estão envolvidas em situação de disputa, inclusive judi-
ciais.

Tanto os indígenas quanto os indigenistas consultados informaram que as medidas 
tomadas devem considerar as especificidades que cada realidade indígena apresenta. 
Nesse sentido, vale comentar que os esforços aplicados pelas lideranças Guarani, mes-
mo aqueles colocados em sintonia com os agentes do DSEI/Sesai e com os outros par-
ceiros, não paralisaram totalmente os deslocamentos indígenas. Conforme sabemos, 
o deslocamento Guarani em seu território tradicional é um imponderável, o que deve 
ser tratado em contexto da Covid-19 – e coincide com os comentários dos próprios pro-
fissionais de saúde ligados aos polos-base – é aplicação das medidas com a necessária 
atenção às especificidades locais.

Vale lembrar que a necessidade de que as medidas adotadas sejam pautadas pelas 
especificidades locais não constitui novidade. Além das referências legais postas desde 
a Constituição Federal, há um conjunto de dispositivos que exigem tal conduto, mais 
especificamente há na organização dos próprios serviços prestados pela Sesai a neces-
sidade de tal consideração. Outrossim, não prejudica asseverar que no contexto atu-
al em que se combate a pandemia de Covid-19 os próprios profissionais de saúde dos 
polos-base em atuação reconhecem que ainda existem vícios que impedem a eficaz 
realização do controle social indígena, inclusive com a falta de agentes indígenas de 
saúde (AIS) contratados em algumas aldeias e sem a necessária articulação das ações 
de saúde do DSEI com as ações tradicionais Guarani.

Finalmente acrescento que as dificuldades enfrentadas pelos indígenas em Santa 
Catarina no combate à pandemia do novo coronavírus se apresentam em um quadro 
muito mais complicado quando se soma aos quilombolas e aos outros povos tradi-
cionais. Os povos tradicionais “não indígenas” não têm a seu favor estruturas como as 



596

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

apresentadas pelos DSEIs/Sesai, Cepin e Funai, que mesmo atuando com suas limita-
ções têm realizado grandes esforços perante os povos indígenas no estado, realidade 
não encontrada no que diz respeito aos outros povos e comunidades tradicionais em 
Santa Catarina.
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Rebeca Campos Ferreira1

1 APRESENTAÇÃO

Trata-se de perícia realizada no âmbito do Procedimento Administrativo 
1.00.000.006766/2020-02 da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em aten-
dimento à Guia Pericial 762/2020, que solicitava análises antropológicas das medidas 
adotadas no enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus no que se 
refere aos povos indígenas, aos quilombolas e às comunidades tradicionais.

Demandou-se a elaboração de peças técnicas aos peritos em Antropologia, tendo 
em vista a experiência profissional de cada um com grupos étnicos específicos. Dessa 
forma, a abrangência de cada estudo foi delimitada por perito e, ao final, serão produ-
zidos estudos de povos e comunidades em diversas unidades da Federação, direciona-
dos pela seguinte quesitação:

1. Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou co-
munidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado a se levar em conside-
ração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19?

2. Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência para 
mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades tradi-
cionais?

3. Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes in-
dígenas ou dessas comunidades devem ou podem participar da elaboração e 
execução dessas ações?

4. Quais ações e medidas os povos indígenas ou as comunidades tradicionais es-
tão tomando para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19? Avalie 
as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vista a au-
sência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte dos 
grupos afetados. 4.1. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

1   Doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisadora do Núcleo de Antropologia do Direito (Nadir/USP). Perita em 
Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).
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5. Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas 
na área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanên-
cia nas Casai de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado 
a efetivação dessa medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, 
como estas têm sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?

Nesse sentido, o universo de pesquisa deste estudo adotou como recorte empírico 
as Comunidades Remanescentes de Quilombo situadas no litoral norte paulista, es-
pecificamente na área de abrangência da Procuradoria da República em Caraguatatu-
ba-SP: são os Quilombos da Caçandoca, do Sertão de Itamambuca, da Fazenda Picin-
guaba e do Cambury, todos no município de Ubatuba-SP.

Os quesitos supracitados foram adaptados à realidade quilombola, e a metodologia 
do trabalho de campo, in loco, teve de ser adaptada ao contexto da pandemia. O cená-
rio coloca restrições ao método antropológico por excelência – a etnografia – e, diante 
da necessidade de gerar dados primários, utilizou-se como metodologia entrevistas 
semiestruturadas com as lideranças, por meio de contatos telefônicos e WhatsApp, por 
áudios e por escrito, somadas à aplicação de questionários estruturados aos membros 
das comunidades que se dispuseram a participar, por meio do Google Formulários.

A situação fez também exíguo o prazo, sendo urgente a entrega deste trabalho na 
medida em que se configura o risco à vida ou à saúde, conforme IS nº 5/2019, art. 6º, 
inciso I, e a necessária tomada de decisões quanto ao enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus no que diz respeito aos povos e às comunidades tradicionais, em si-
tuação de vulnerabilidade majorada.

A urgência não somente é da demanda pericial, mas sobretudo são urgentes as 
necessidades de cada uma das comunidades, seja por alimentos, por produtos de hi-
giene, por proteção e/ou por segurança. Por conseguinte, o objetivo aqui é a produção 
de informações para subsidiar ações e estratégias de contenção da pandemia e priori-
zação de intervenções e, por isso, o caráter será descritivo, reunindo dados de diversas 
fontes e instituições, compatibilizando-os ao universo empírico em análise e às infor-
mações obtidas diretamente com as comunidades.

Sugere-se, contudo, que as informações aqui apresentadas possam ser comple-
mentadas após as análises das procuradoras da República naturais, e que a perita 
signatária possa seguir com o acompanhamento dos casos trazidos e da efetividade 
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das medidas para prevenção e enfrentamento da Covid-19. É importante o trabalho 
contínuo para permitir a elaboração de diagnósticos mais aprofundados sobre cada 
uma das realidades empíricas, bem como os resultados das ações adotadas, enquanto 
perdurar a pandemia.

Indica-se a possibilidade de realização de estudos considerando as diversas ações 
de enfrentamento da pandemia, com análises qualitativas e quantitativas associan-
do os dados de cadastro dos municípios, informações geoespaciais e populacionais do 
IBGE, cruzando os dados e probabilidades para subsidiar o desenvolvimento de planos 
de acordo com as novas dinâmicas da população, do território e do vírus.

Este parecer utiliza-se de informações e dados do Ipea e do Pnud no que diz res-
peito a indicadores e índices, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) e o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), que “são exemplos de indicadores 
que tentam abarcar a realidade brasileira de forma multidimensional e oferecer com-
plemento e/ou contraponto a outros tipos de indicadores existentes, compondo, as-
sim, um importante leque de informações para tomadas de decisões estratégicas”.2

Tal mapeamento e o esforço analítico são capazes de fornecer elementos para sub-
sidiar a compreensão da pandemia nesses territórios e as ações para contê-la e, por 
isso, a continuidade desse trabalho pericial é relevante como medida de avaliar e co-
medir as consequências socioeconômicas da propagação do vírus nos espaços sociais 
determinados, contextos empíricos nos quais os processos patológicos ganham con-
tornos específicos.

O conhecimento socioantropológico é, portanto, estratégico para compreensão 
da distribuição e difusão de diferentes epidemias em determinado espaço so-
cial. […] crucial para o desenvolvimento de técnicas de ação mais eficazes, basea-
das no respeito aos direitos humanos e no permanente diálogo com as visões de 
mundo - às vezes fortemente contrastantes – mantidas pelos diferentes atores 
sociais” (CARRARA, 2020, [S./p.])3

2   MARGUTI, Bárbara Oliveira; COSTA, Marco Aurélio; PINTO, Carlos Vinícius da Silva (org.). Territórios em números: insumos para políticas públicas a partir 
da análise do IDHM e do IVS de municípios e Unidades da Federação brasileira. Brasília: Ipea; INCT, 2017. (livro 1; 340 p.) Disponível em: http://www.ipea.gov.
br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170828_territorios_em_numeros_1.pdf. Acesso em: 3 maio 2020.

3   CARRARA, S. As Ciências Sociais e a Saúde Coletiva frente a atual epidemia de ignorância, irresponsabilidade e má-fé. Boletim Cientistas Sociais, n. 3, 24 
mar. 2020. Disponível em: http://www.anpocs.com. Acesso em: 3 maio 2020.
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2 INTRODUÇÃO

As políticas públicas, no que se refere ao acesso à saúde, não chegam à maioria dos 
quilombos e quando chegam, são precárias. (CRISÓSTOMO, 2020, [S./p.])4

Tem sido amplamente discutida a vulnerabilidade dos povos indígenas, quilombo-
las e membros de comunidades tradicionais à pandemia do novo coronavírus, por uma 
série de fatores. Seja por questões epidemiológicas, sociais e econômicas, alertando 
especialmente para as deficiências no acesso à saúde, bem como para a ausência de 
políticas públicas, e considerando as especificidades culturais desses grupos.

Será enfatizada neste parecer a Vulnerabilidade Social, especificamente, o Índice 
de Vulnerabilidade Social, construído a partir de indicadores do Atlas do Desenvolvi-
mento Humano no Brasil,5 de modo a abranger as diferentes situações indicativas de 
exclusão e de vulnerabilidade nos diversos pontos geográficos. Isso é importante pois, 
por exemplo, a vulnerabilidade das comunidades quilombolas de Ubatuba-SP não é 
a mesma da população de Ubatuba-SP. Para dar conta dela é preciso uma perspectiva 
que vai além da identificação da pobreza entendida apenas como insuficiência de re-
cursos monetários.

O Índice de Vulnerabilidade Social “tem a pretensão de sinalizar o acesso, a ausên-
cia ou a insuficiência de alguns ativos, os quais deveriam, a princípio, estar à disposição 
de todo cidadão, por força da ação do Estado.6 Os três subíndices (ativos) são: 1. infra-
estrutura; 2. capital humano; e 3. renda e trabalho, cuja posse ou privação determina as 
condições de bem-estar da população.

Ou seja, mensura-se a ausência ou insuficiência desses ativos que podem existir 
nas regiões centrais de Ubatuba-SP, mas não estão nas comunidades quilombolas de 
Ubatuba-SP, sendo assim possível constituir um instrumento de análise e de identifi-
cação de lacunas que devem ser preenchidas com medidas de combate à pandemia.

4   CRISÓSTOMO, Maryellen. Coronavírus chega aos quilombos e Conaq denuncia a falta de efetividade de ações preventivas do poder público nos 
quilombos. 2020. Disponível em: http://conaq.org.br/notícias/covid-19-chega-aos-quilombos/. Acesso em: 30 abr. 2020.

5   Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil é uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 5.565 municípios brasileiros, 
aplicados às 27 unidades da Federação, vinte regiões metropolitanas e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). O ADH engloba 
o Atlas do Desenvolvimento Humano nos Municípios e o Atlas do Desenvolvimento Humano nas RMs e traz, além do IDHM, mais de duzentos indicadores de 
demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade.

6   INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios e Regiões Metropolitanas Brasileiras. 
Disponível em: http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre. Acesso em: 3 maio 2020.
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A complexidade dos dados referidos no IVS extrapola as usuais percepções da 
vulnerabilidade associada à insuficiência de renda, de ativos, de bem-estar ou 
de qualidade de vida. A vulnerabilidade social aqui é investigada a partir de 
aspectos multidimensionais decorrentes de processos mais amplos que infor-
mam e dão contornos às desigualdades sociais no Brasil. As informações dispo-
nibilizadas no AVS permitem análises reflexivas sobre a capacidade (ou não) do 
Estado de promover um conjunto de instrumentos e políticas públicas capazes 
de prover aos cidadãos os mais diversos acessos que reduzam ou minimizem 
os efeitos das conhecidas falhas na oferta de bens e serviços. (IPEA, 2018, p. 7)7

Nesses termos, utilizar-se-á a terminologia da Vulnerabilidade Social, fazendo re-
ferência a tal metodologia. Quanto ao novo coronavírus, na medida em que se trata de 
uma doença nova, a projeção de cenários tem sido prejudicada diante das lacunas da 
epidemiologia e do quadro clínico da Covid-19. Sabe-se, contudo, que a doença tem o 
espectro clínico amplo, variando de assintomáticos a pacientes que vão a óbito, sen-
do a maior taxa de letalidade em idosos e portadores de doenças crônicas. É sabido 
também que a taxa de transmissão é alta, como são também, as taxas de internação 
e a necessidade de UTIs, o que eleva, de modo diretamente proporcional, a taxa de 
mortalidade.

As medidas de isolamento social objetivam reduzir as curvas de contágio, consi-
derando que o sistema de saúde pode não dar conta de atender os casos graves, o que 
já é uma realidade em todos os estados brasileiros. Ou seja, doentes podem ir a óbito 
não somente pelo coronavírus, mas pelos efeitos colaterais dessa doença, acrescidos 
da incapacidade do sistema de saúde em dar-lhes assistência.

As comunidades quilombolas, de modo geral, já vivem em condições desvantajo-
sas, o que se comprova comparando-se indicadores socioeconômicos desses grupos ao 
restante da população. A situação é pior em comunidades cujos territórios ainda não 
foram titulados. Nesse âmbito, devem-se considerar as vulnerabilidades geográfica, 
sociodemográfica e sanitária dos quilombolas, que têm menores níveis de escolari-
dade formal, menores acessos a saneamento e saúde, maiores taxas de mortalidade 
infantil e desnutrição, por exemplo.

7   INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. A Nova Plataforma da Vulnerabilidade Social: primeiros resultados do índice de 
vulnerabilidade social para a série histórica da Pnad (2011-2015) e desagregações por sexo, cor e situação de domicílios. Relatório Institucional. Rio de Janeiro: 
Ipea, 2018. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9477/1/A_nova_plataforma_da_vulnerabilidade_social.pdf. Acesso em: 3 maio 
2020.
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É um conjunto de fatores adversos potencialmente relacionado à vulnerabilidade 
social à Covid-19 dos grupos remanescentes de quilombos, somado aos efeitos perni-
ciosos das comorbidades que tornam essas pessoas ainda mais vulneráveis a apresen-
tarem complicações caso sejam infectadas: as particularidades concernentes às dispa-
ridades de suas condições de saúde, do ponto de vista individual e coletivo.8

O Ministério da Saúde considera que mais de 46% do total da população de pes-
soas negras do Brasil vivem em condições desfavoráveis de saúde. A literatura 
evidencia que as desigualdades em saúde estão diretamente relacionadas à 
questão étnico-racial agravando-se em indivíduos de cor de pele preta, parda e 
indígena. (SANTOS; SANTOS, 2013, p. 70)9

Estudos sobre a Saúde Quilombola já indicam a prevalência de casos de anemia 
falciforme nestes grupos,10 assim como obesidade e hipertensão (MINGRONI-NETTO, 
AURICCHIO; VICENTE, 2009).11 Cardoso, Melo e Freitas (2018)12 analisam as produções 
científicas sobre saúde quilombola a partir de coleta na Bases de Dados Medline/Pub-
Med e Lilacs na biblioteca virtual SciELO entre 2004 e 2015, destacando 27 produções 
científicas brasileiras que evidenciam as vulnerabilidades dos quilombolas às condi-
ções de saúde, como a dificuldade de acesso a bens e serviços e a predominância de 
doenças crônicas, entre outros fatores.

Persistem também barreiras de acesso a diversos espaços e direitos para as pes-
soas negras, o que se reflete em suas condições de vida, moradia, trabalho, ren-
da e acesso a serviços públicos. (BRASIL, 2011, p. 12)13

8   Sobre isso, ver: VIEIRA, A. B. D.; MONTEIRO, P. S. Comunidade quilombola: análise do problema persistente do acesso à saúde, sob o enfoque da Bioética 
de Intervenção. Saúde em debate, v. 37, n. 99, p. 610-618, out./dez. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n99/a08v37n99.pdf. Acesso em: 
3 maio 2020.

9   SANTOS J. E; SANTOS, G. C. S. Narrativas dos profissionais da atenção primária sobre a política nacional de saúde integral da população negra. Saúde em 
debate, v. 37, n. 99, p. 563-570, out./dez. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n99/a03v37n99.pdf. Acesso em: 3 maio 2020.

10   Sobre isso, ver MINGRONI-NETTO, Regina Célia; AURICCHIO, Maria Teresa B.M.; VICENTE, João Pedro. Importância da pesquisa do traço falciforme e da 
anemia falciforme nos remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira-SP. In: VOLOCHKO, Anna; BATISTA, Luís Eduardo (ed.). Saúde nos Quilombos. São 
Paulo: GTAE – SESSP, 2009. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/temas-saude-coletiva/pdfs/temas09.pdf. 
Acesso em: 2 maio 2020.

11   Ver, entre outros, MINGRONI-NETTO, Regina Célia; ANGELI Cláudia Blanes; KIMURA, Lilian; AURICCHIO, Maria Teresa B. M.; VICENTE, João Pedro. 
Doenças modernas nos antigos quilombos: a obesidade e a hipertensão no Vale do Ribeira-SP. In: VOLOCHKO, Anna; BATISTA, Luís Eduardo (ed.). Saúde 
nos Quilombos. São Paulo: GTAE – SESSP, 2009. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/temas-saude-coletiva/
pdfs/temas09.pdf. Acesso em: 2 maio 2020.

12   CARDOSO, Clarissiane Serafim; MELO, Letícia Oliveira de; FREITAS, Daniel Antunes. Condições de saúde em comunidades quilombolas. Revista de 
enfermagem UFPE on line, Recife, v. 12, n. 4, p. 1037-1045, abr. 2018. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/
viewFile/110258/28665. Acesso em: 3 maio 2020.

13   BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O perfil da extrema pobreza no Brasil com base nos dados preliminares do universo 
do Censo 2010: Nota MDS, 2 de maio de 2011. Brasília: MDS, 2011. 
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As pessoas pretas e pardas têm maior risco de adoecer ou morrer por tuberculo-
se quando comparadas com as pessoas de cor branca. No Brasil, 14,1% da popu-
lação preta ou parda está entre os 10% mais pobres do país. (IBGE, 2013, p. 59)14

Tem-se ainda que, em 2009, dos 2 milhões de domicílios em assentamentos 
subnormais, 66% eram chefiados por pessoas negras, e que, entre os 10% mais 
pobres da população, 72% eram negros. (IPEA, 2011, p. 33)15

A acentuada vulnerabilidade social das comunidades remanescentes de quilom-
bos dificulta o enfrentamento do processo epidêmico. No que diz respeito às terras in-
dígenas, estudo do Instituto Socioambiental (ISA) e da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) indicou que as condições de acesso às TIs e o contexto socioeconômico 
têm pesos decisivos na maior exposição ao novo coronavírus, sendo um motor para sua 
expansão.16

O mesmo cenário se aplica aos territórios quilombolas, nos quais há insegurança 
alimentar e é limitado o acesso a serviços públicos, o que favorece o espalhamento 
rápido do vírus e aumenta as probabilidades de que os contaminados apresentem ma-
nifestações clínicas graves, que demandariam assistência hospitalar de maior comple-
xidade, necessidade de respiradores e UTI. Dessa forma, potencializa-se um cenário 
com maior número de óbitos.

14   INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população 
brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. Disponível em: http://biblioteca. ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66777.pdf .

15   INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Retrato das desigualdades de gênero e raça. 4. ed. Brasília: Ipea, 2011. 

16   INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Vulnerabilidade social é motor da pandemia de Covid-19 em Terras Indígenas, mostra estudo. Disponível em: https://
www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/vulnerabilidade-social-e-motor-da-pandemia-de-covid-19-em-terras-indigenas-mostra-estudo. 
Acesso em: 30 abr. 2020.
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3 DO CONTEXTO MACROSSOCIAL: OS QUILOMBOLAS E A COVID-19

Logo no início da pandemia, a Conaq alertou sobre a vulnerabilidade das co-
munidades frente ao cenário da proliferação do coronavírus no Brasil. Além da 
ausência de infraestrutura na saúde pública dos municípios mais próximos às 
comunidades. (CRISÓSTOMO, 2020, [S./p.]17

Por ser uma doença “nova”, há lacunas quanto à compreensão do coronavírus e não 
se sabe sobre o comportamento da Covid-19 em comunidades quilombolas, indígenas 
e tradicionais. É certo, contudo, que esses grupos são mais vulneráveis, seja epidemio-
logicamente, seja socialmente, e que são necessárias medidas urgentes para conter os 
efeitos da pandemia.

O novo coronavírus, no momento em que se escreve este parecer, 29 de abril de 
2020, já levou a óbito pelo menos 5.466 brasileiros, além dos 78.162 casos confirma-
dos, apresentando um índice geral de 7% de letalidade. No momento em que este é 
revisado, em 1º de maio de 2020, são 6.329 mortos pelo novo coronavírus e 91.589 casos 
confirmados no Brasil.

É importante observar que entre comunidades vulneráveis a taxa de letalidade é 
ainda maior.18 Segundo o Boletim Epidemiológico da Sesai,19 entre os povos indígenas, 
em 29 de abril de 2020 eram 30 casos suspeitos, 101 casos confirmados e quatro óbitos, 
sem considerar os indígenas em contexto urbano, que, segundo o censo de 2010, con-
figuram 40% da população indígena no Brasil. No momento da revisão, 1º de maio de 
2020, aumentaram para seis óbitos entre indígenas aldeados.

Quanto aos povos quilombolas, desprovidos de atenção à saúde específica, as infor-
mações foram apresentadas pela Conaq a partir de dados de 15 e 16 de abril de 2020, 
quando eram ao menos dois óbitos, sete casos confirmados e 29 situações em moni-
toramento/aguardando diagnóstico. No entanto, em menos de uma semana, outros 

17   CRISÓSTOMO, Maryellen. Coronavírus chega aos quilombos e Conaq denuncia a falta de efetividade de ações preventivas do poder público nos 
quilombos. 2020. Disponível em: http://conaq.org.br/notícias/covid-19-chega-aos-quilombos/. Acesso em: 30 abr. 2020.

18   Dados disponíveis em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 30 abr. 2020.

19   Disponível em:  https://www.saude.gov.br/saude-indigena. Acesso em: 30 abr. 2020.
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quatro quilombolas faleceram e em 23 de abril houve mais uma morte, três casos con-
firmados e uma internação em estado grave.20

Segundo o Alerta Público da Conaq, “sem ações do poder público, comunidades 
quilombolas têm seis mortes pela Covid-19 em 11 dias”:

Os dados revelam uma alta taxa de letalidade da Covid-19 entre os povos qui-
lombolas e uma grande subnotificação de casos. Situações de dificuldades no 
acesso a exames e denegação de exames a pessoas com sintomas têm sido rela-
tadas pelas pessoas das comunidades. (CONAQ, 2020, p. 1)21

Diante da suscetibilidade geral da população, da alta e rápida transmissão, da va-
riedade de sintomas e da ausência de testes, as populações tradicionais de Ubatuba-SP 
já sentem a pandemia de forma mais severa, ainda que o vírus não tenha adentrado 
nas comunidades. O medo e as apreensões foram muito marcados nas falas dos in-
terlocutores quilombolas deste estudo, e serão contextualizados na próxima seção e 
pormenorizados em seguida, nas respostas aos quesitos.

4 DO CONTEXTO MICROSSOCIAL: OS QUILOMBOLAS E A COVID-19 EM 
UBATUBA/SP

Diante do cenário brevemente destacado nas seções anteriores, voltemos aos qui-
lombos do litoral norte paulista. São quatro comunidades localizadas no município de 
Ubatuba/SP, nas quais os agravantes de vulnerabilidade à pandemia se assemelham 
no que diz respeito às insuficientes/ausentes condições de saneamento, de acesso à 
água e ao sistema de saúde, potencializadas por conflitos territoriais, seja com a sobre-
posição às Unidades de Conservação, seja em áreas de intensa especulação imobiliária, 
seja em ambas as situações.

20   SOUZA, Marina Duarte. Comunidades quilombolas têm sete mortes pela covid-19 em apenas 12 dias, aponta Conaq. Brasil de fato, São Paulo, 23 abr. 
2020. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/04/23/comunidades-quilombolas-tem-sete-mortes-pela-covid-19-em-apenas-12-dias-aponta-
conaq. Acesso em: 30 abr. 2020.

21   COORDENAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLA – CONAQ. Alerta público: boletim 
epidemiológico da Conaq aponta para 6 quilombolas mortos pela Covid-19 em 11 dias. Disponível em: http://ecam.org.br/wp-content/uploads/2020/04/
ALERTA-P%C3%9ABLICO-COVID-NOS-QUILOMBOS.pdf. Acesso em: 30 abr. 2020.
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Tal quadro de indefinição territorial leva à insegurança e à precariedade no acesso 
a direitos e políticas públicas, fatores que majoram possibilidades de alastramento e 
letalidade do novo coronavírus entre esses grupos sociais.

O município de Ubatuba-SP, localizado no litoral norte, dista 250 km da capital 
paulista, percorridos em cerca de 3 horas de carro aos finais de semana por centenas 
de turistas, em busca das praias paradisíacas de guias turísticos e que são também o 
território tradicionalmente ocupado de diversas comunidades quilombolas e caiçaras.

Os veranistas são, em sua maioria, de São Paulo/capital, do epicentro do coronaví-
rus que, em 29 de abril de 2020, tinha 26.158 casos confirmados, quase a metade dos 
casos de todo o Brasil,22 ou da maior cidade da região do Vale do Paraíba, São José dos 
Campos, que dista 100 km e ocupa o 5o lugar no ranking da Covid-19 no estado.23

No momento, as pesquisas indicam o processo de interiorização da epidemia, ou 
seja, o coronavírus segue para os municípios menores, do litoral e do interior do estado, 
que são os que têm menores estruturas para atendimento da saúde. Conforme dados 
e mapeamento da Fiocruz, a seguir a localização do município de Ubatuba-SP diante 
dos epicentros e da movimentação da pandemia.

Ubatuba-SP, em 29 de abril de 2020, tinha 147 casos notificados24 e nenhum leito 
de UTI, apesar da população flutuante e do intenso turismo em torno do qual se orga-

22   Dados disponíveis em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 30 abr. 2020.

23   Ranking gerado pela signatária em 1º de maio de 2020, às 18h32. Disponível em: https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/. 

24   Dados disponíveis em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/. Acesso em: 30 abr. 2020.
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niza economicamente a cidade. No momento em que se revisa este parecer, 1º de maio 
de 2020, o boletim informativo municipal indica 171 notificações, das quais 19 testaram 
positivo, além de três óbitos suspeitos, mas ainda em investigação.

Um dos casos confirmados é na região do Quilombo da Caçandoca, bairro da Ma-
randuba.25 Também nesta data de hoje, 1o de maio, feriado prolongado, indica-se a 
significativa presença de turistas em todas as quatro cidades do litoral norte.

Quanto à vulnerabilidade de Ubatuba-SP, segundo dados atualizados em 2017 a 
partir da base censitária de 2010, a renda per capita média de Ubatuba era de R$ 803,50, 
a proporção de pessoas pobres (com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00) 
era de 8,88%, em que 2,58% da população poderia ser considerada “extremamente 
pobres” e 25,64% da população estava “vulnerável à pobreza”. Na ocasião, 24,65% dos 
domicílios não possuíam água encanada.26 Estudos de Engenharia Ambiental da Uni-
versidade de São Paulo (USP), em 2018, indicam que:

A exemplo do Município de Ubatuba, localizado no Litoral Norte do Estado 
de São Paulo, observou-se que especialmente o Plano Municipal Integrado de 
Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos, planos centrais no estabelecimento de metas, ações e investimentos dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e 
disposição de resíduos sólidos para o município em sua totalidade, não apresen-
tam diagnóstico das 10 comunidades tradicionais presentes, propondo alterna-
tivas genéricas para os núcleos habitacionais dispersos e bairros mais distantes 
(FELICIO et al., 2018, p. 16)27

25   PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA. Boletim Informativo Covid 2020. Disponível em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/
download/sms/vigilancia/covid-19/Boletim-COVID-01-DE-MAIO-DE-2020.pdf. Acesso em: 1º maio 2020.

26   Dados do Censo de 2010, com estimativas do ano de 2017, gerados pela signatária a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, disponível em: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acesso em: 30 abr. 2020.

27   FELICIO, Julia et al. Políticas Públicas de Saneamento e Saúde em Comunidades Tradicionais: o caso do Cambury em Ubatuba-SP. 2018. Disponível em:  
https://www.uniara.com.br/legado/nupedor/nupedor_2018/1B/2_Julia_Felicio.pdf. Acesso em: 30 abr. 2020.
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Segundo a Fiocruz, no estudo Estimativa de risco de espalhamento da Covid-19 nos esta-
dos brasileiros e avaliação da vulnerabilidade socioeconômica nos municípios,28 o município 
de Ubatuba está na classe de vulnerabilidade B por apresentar, em dados gerais, ex-
pectativa de vida acima da média, ser predominantemente urbano, e ter, no mínimo, 
5% da população vivendo na extrema pobreza.

No entanto, as comunidades quilombolas de Ubatuba-SP estão, segundo a mes-
ma metodologia, na classe de vulnerabilidade D e E: predominantemente rurais, 
alta desigualdade, baixo IDHedu, precário ou inexistente acesso a serviços de água e 
esgoto. A seguir serão apresentados cada um dos quilombos. É importante destacar 
também que os dados do Sivep-Gripe indicam aumento expressivo das internações 
por SRAG na região até a semana epidemiológica 14-2020 (de 29/3/2020 a 4/4/2020).

Os quilombos da Caçandoca, Sertão de Itamambuca, Fazenda Picinguaba e Cam-
bury estão localizados de norte a sul do município, todos em área rural e com dificul-
dades de acesso. Dois deles, Caçandoca e Cambury, estão já nos limites de Ubatuba-SP 
com Caraguatatuba-SP e Paraty-RJ, respectivamente. Há, a partir da BR-101 / Rodovia 
Rio-Santos, acesso terrestre a todos os quilombos, mas as estradas são de terra e estão 
em péssimas condições de trânsito. Todos os quatro são representados na imagem a 
seguir:

28   Descreve-se a situação específica de cada unidade da Federação e uma classificação detalhada de indicadores sociais em âmbito municipal, de A 
(menos vulnerável) a D-E (mais vulnerável). Tal classificação leva em consideração variáveis como: expectativa de vida ao nascer, índice de Gini, componente 
de escolaridade do IDH, % população vivendo em situação de extrema pobreza, % população vivendo em área urbana, % de pessoas em domicílios com 
abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados, % de domicílio com água encanada, % de domicílio sem energia elétrica. Assim, definiram-
se “classes de vulnerabilidade social dos municípios brasileiros” sendo: A – Predominantemente urbano, com expectativa de vida acima da média, 
comparativamente menor desigualdade, menor população vivendo em extrema pobreza, melhor acesso aos serviços de abastecimento de água e esgoto, 
e maior escolaridade média. Nessa categoria está a maioria das capitais estaduais. B – Muito semelhante a A na expectativa de vida. Ainda mais urbano, 
mas com mais população vivendo em extrema pobreza (média de 5%). Os índices de desigualdade e a infraestrutura são piores em comparação com A, mas 
ainda acima da média. C – Mistura populações urbanas e rurais. Em comparação com A e B, têm uma expectativa de vida significativamente menor, pobreza 
significativamente alta e menos infraestrutura. São as áreas mais urbanizadas da Região Nordeste, principalmente. D – Predominância de populações rurais, 
alta desigualdade, baixo IDHedu, baixo acesso a serviços de água e esgoto, mas com acesso à eletricidade. Eles estão localizados principalmente na área seca 
do bioma Caatinga, no Nordeste e em alguns municípios do Norte. E – Regiões predominantemente rurais na Amazônia. IDHedu baixo, acesso precário à 
água tratada, disposição de esgoto e eletricidade. Os municípios das classes C, D e E são os mais vulneráveis e estão localizados principalmente nas regiões 
Nordeste e Norte. Dados do Núcleo de Métodos Analíticos para Vigilância em Epidemiologia do Procc/Fiocruz e EMAp/FGV. Disponível em: http://covid-19.
procc.fiocruz.br/. Acesso em: 29 abr. 2020.



611

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

QUILOMBOLAS DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO DIANTE DO NOVO CORONAVÍRUS: ESPECIFICIDADES E VULNERABILIDADES

O Quilombo da Caçandoca localiza-se no extremo sul de Ubatuba, no Bairro de 
Maranduba (também marcado na imagem a seguir). Dista 32 km do centro, já próximo 
ao limite de município com Caraguatatuba. A área quilombola é na área da praia. Foi 
reconhecido em 2005 pela Fundação Cultural Palmares (FCP), teve o Relatório Técni-
co de Identificação e Delimitação (RTID) publicado naquele mesmo ano e chegou a 
ter o decreto de desapropriação emitido em 2006, indicando 890 hectares em área de 
interesses econômicos e de especulação imobiliária que, até o momento, não foram 
titulados. Vivem 70 famílias, aproximadamente 340 pessoas.

Seguindo pela Rodovia Rio-Santos, 20 km após o centro de Ubatuba, na altura do 
Km 37 está a estrada da Cazanga, não pavimentada, pela qual se percorre ainda mais 
4 km sentido “sertão”/serra para chegar à comunidade do Quilombo de Itamambuca. 
Este tem certidão emitida pela FCP em 2006 e o RTID em processo de elaboração. São 
cerca de 210 pessoas, 40 famílias vivendo na comunidade.
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Seguindo pela rodovia sentido Rio de Janeiro, distante 43 km do centro do muni-
cípio, chega-se à estrada que dá acesso ao Quilombo da Fazenda Picinguaba, com 
as moradas majoritariamente localizadas no sertão, mas mantém parte do território 
tradicional na área da praia. Foi certificado no ano de 2006, tem sobreposição com o 
Parque Estadual da Serra do Mar, UC de proteção integral, e não obteve sua regulariza-
ção fundiária até o momento. Há 48 famílias, 350 pessoas aproximadamente.

E já na divisa com o estado do Rio de Janeiro, no Km 01 da Rodovia Rio-Santos, a 
50 km do centro de Ubatuba, acessa-se a estrada que leva ao Quilombo do Cambury, 
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majoritariamente na área da praia, com parcela do território tradicional localizado no 
sertão. A certidão da FCP data de 2006 e a publicação do RTID ocorreu em 2008, in-
dicando 1.007 hectares à titular, o que ainda não aconteceu em virtude da dupla so-
breposição com as unidades de conservação, tanto o PESM quanto o Parque Nacional 
da Bocaina, e dos conflitos fundiários motivados por interesses econômicos. Vivem na 
comunidade 150 famílias, mais de 400 pessoas.

Duas comunidades, do Quilombo da Fazenda e do Cambury, têm a particularida-
de de sobreposição às Unidades de Conservação de Proteção Integral, o que lhes gerou, 
ao longo das últimas quatro décadas, conflitos específicos e consequências adversas à 
permanência no território tradicionalmente ocupado.

No que diz respeito ao Quilombo do Cambury, em acréscimo agem interesses 
econômicos por sua perseverança na área da praia, de forma semelhante à situação 
enfrentada pela comunidade do Quilombo da Caçandoca, diante da especulação imo-
biliária e das pressões econômicas.

Seja a sobreposição territorial com UCs, seja a especulação imobiliária, estes são 
fatores que potencializam os efeitos da pandemia nessas comunidades que, por exem-
plo, enfrentam restrições para realização das roças tradicionais, o que impacta na se-
gurança alimentar. Desse contexto socioambiental e territorial no qual estão inseridas, 
decorrem os entraves para a garantia dos serviços de saneamento e saúde.
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As limitações afetam também as áreas de moradia, fazendo com que as residências 
sejam bastante próximas umas às outras e, com as reduzidas possibilidades de gera-
ção de renda, a maior parte dos quilombolas depende do turismo e/ou de empregos 
informais nos condomínios de alto padrão da região. Os programas de transferência 
de renda e benefícios previdenciários configuram também importante fonte de renda 
dessa população.

Nos últimos anos, todas as quatro comunidades quilombolas têm fortalecido as 
iniciativas do turismo de base comunitária, o que estava em pleno funcionamento 
quando se iniciou a pandemia do novo coronavírus e foram tomadas as medidas de 
isolamento social, inviabilizando a continuidade dessas ações que asseguravam ren-
da, segurança alimentar e nutricional às famílias. No momento, todas essas atividades 
estão paralisadas e já impactam na comunidade, que segue dependente do mercado 
externo para garantir a alimentação.

RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dessas comunidades qui-
lombolas a se levar em consideração diante dos riscos representados pela pande-
mia de Covid-19?

Sim, há diversas especificidades sociais, culturais, econômicas e epidemiológicas 
a serem consideradas que elevam sobremaneira a vulnerabilidade das comunidades 
quilombolas do litoral norte de São Paulo diante da pandemia Covid-19. Serão elen-
cadas em tópicos apenas por questões metodológicas, pois, na realidade, não podem 
ser pensadas separadamente. São condições de vida e saúde que representam fatores 
agravantes aos quilombolas.

ESPECIFICIDADES SOCIODEMOGRÁFICAS

É preciso considerar que são um conjunto de pessoas com modos de vida comuni-
tários, o que tem potencial de propagar o contágio. As comunidades não têm realizado 
atividades coletivas ou assembleias desde o início da pandemia. Apenas o Quilombo 
do Cambury indicou a manutenção de cultos na igreja evangélica e eventuais jogos de 
futebol, porém esta signatária orientou que tais atividades fossem suspensas.
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Guardadas exceções quanto às moradias mais afastadas, todas as quatro áreas qui-
lombolas têm alta densidade populacional. As casas são próximas, de alvenaria, pau 
a pique e de madeira, têm poucos cômodos, e nelas vivem famílias extensas (no Qui-
lombo do Cambury, por exemplo, residem oito pessoas em uma morada pequena), 
há compartilhamento de utensílios e coabitam idosos e crianças. Essa realidade repre-
senta limitações estruturais para garantir o isolamento adequado em caso de conta-
minação.

O isolamento é a medida de contenção da pandemia, mas não é possível fazê-lo 
plenamente nas comunidades quilombolas em análise. São muitas crianças e é signi-
ficativa a parcela de quilombolas com mais de 60 anos em todas as quatro comunida-
des, em verificado adensamento populacional.

ESPECIFICIDADES EPIDEMIOLÓGICAS

 As quatro comunidades têm elevado o número de hipertensos, diabéticos e asmá-
ticos, bem como quadros de anemia falciforme. O que é comum também no quadro da 
saúde quilombola em todo o território nacional,

Os estudos mostram que as comunidades quilombolas vêm demonstrando uma 
transição epidemiológica, evidenciando maior prevalência de doenças crônico-
-degenerativas, como hipertensão e diabetes, contudo ainda apresentam altas 
taxas de doenças infecciosas, mortalidade infantil e desvios nutricionais. No que 
se refere a utilização dos serviços de saúde destinados à população quilombo-
la revela-se que quase todas as particularidades da atenção primária não estão 
adequadamente presentes na assistência à saúde (CARDOSO et al., 2018, p. 2).

ESPECIFICIDADES QUANTO AO ACESSO À ÁGUA E AO SANEAMENTO

As quatro comunidades quilombolas apresentam acesso precário ao saneamento 
e à água potável. Isso se reflete no elevado índice de parasitoses intestinais, hepati-
te e outras doenças de veiculação hídrica nesses grupos. No Quilombo do Cambury, 
por exemplo, houvera um surto de hepatite no ano 2000 que foi objeto de análises 
específicas da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que também 
evidenciou parasitoses intestinais em 76,9% entre a população de 2 a 14 anos, e 50,5% 
entre a população acima de 15 anos (SIMÕES et al., 2006).
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ESPECIFICIDADES QUANTO AO ACESSO À SAÚDE

Dos quatro quilombos em análise, apenas dois têm posto de saúde: o Quilombo 
da Fazenda Picinguaba e o Quilombo do Cambury. Todos possuem agentes de saúde, 
mas isso não garante segurança aos quilombolas, sobretudo em tempos de pandemia. 
Ademais, até o momento, não houve vacinação contra a gripe, que é uma das medidas 
do Ministério da Saúde para evitar internações.

ESPECIFICIDADES SOCIOECONÔMICAS E DE RENDA

Atualmente, algumas famílias ainda mantêm – a duras penas – pequenas roças, 
criação de galinhas, e pescam. No entanto, essas atividades não garantem o sustento 
integral, e significativa parcela dos quilombolas ocupa subempregos e trabalhos in-
formais, serviços gerais e de limpeza nas casas de veraneio próximas e, concomitante-
mente, desenvolve atividades relacionadas ao turismo, com barracas e vendas na praia, 
cuida de carros, vende artesanatos, atua como guias turísticos.

É importante destacar que muitos dos trabalhadores que prestam serviços nos con-
domínios estão trabalhando normalmente, considerando também que as medidas de 
isolamento levaram muitas famílias da capital a fazer a quarentena em suas casas de 
veraneio no litoral. Não estão sendo fornecidos equipamentos de proteção individual 
a esses trabalhadores. Segundo as lideranças, seguem em atividade diária domésticas, 
jardineiros, diaristas, vigilantes, cuidadores de idosos e de crianças, pedreiros, piscinei-
ros. Estes saem e voltam diariamente à comunidade, e são potenciais transmissores.

Destaca-se especialmente a situação dos Quilombolas da Caçandoca que atuam 
nas residências de alto padrão da Praia do Pulso, condomínio que se sobrepõe ao terri-
tório tradicionalmente ocupado pelo grupo, e dos Quilombolas do Sertão de Itamam-
buca, conforme reproduzem os mapas a seguir.
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Em maior ou menor grau, essas comunidades estão privadas de seus meios de sub-
sistência e de renda durante a pandemia e até mesmo antes dela. No que diz respeito 
às práticas tradicionais de subsistência, estas não ocorrem em virtude das restrições 
ambientais ou dos conflitos territoriais. Ou há pouco espaço para realização de cultivos 
ou a prática é criminalizada, tornando-as impossibilitadas de exercer suas tradicionais 
técnicas de coivara, o pousio e a rotação das áreas.

Antes mesmo do novo coronavírus, a ecologia nativa já havia sido severamente im-
pactada, com as diversas restrições ao território tradicional que enfraquecem a medici-
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na tradicional, as formas de manejo, ações socioambientais e de alimentação. As novas 
gerações, por exemplo, não sabem das técnicas tradicionais de agricultura que eram 
aprendidas e transmitidas, principalmente, pela prática e pela oralidade.

Aos impactos da especulação imobiliária, das pressões econômicas e da criação 
de unidades de conservação nas áreas tradicionalmente ocupadas agregam-se os 
impactos da pandemia atual, potencializando a degradação da qualidade de vida e 
descaracterizando o modo de vida de seus moradores nos aspectos socioeconômicos, 
sobretudo aqueles ligados à pesca artesanal e à agricultura de subsistência. Especifi-
camente nas comunidades cujos territórios tradicionais foram englobados pelas UCs, 
as restrições impostas pelos parques inviabilizaram agricultura, caça, coleta, pesca e 
provocaram o êxodo de muitos moradores.

b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da Covid-19 para essas comunidades quilombolas?

Sim, é possível elencar medidas emergenciais, e é necessária a elaboração de um 
Plano de Contingência nas comunidades quilombolas do litoral norte paulista envol-
vendo, principalmente, a garantia à alimentação, o acesso à água potável, a produtos 
de higiene e aos serviços de saúde, entre outras peculiaridades pontuadas a seguir.

DAS EQUIPES DE SAÚDE

É preciso que seja assegurada a presença de equipes de saúde nos territórios 
quilombolas e garantidos os cuidados da atenção primária à saúde, com necessária 
presença de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, além dos agentes comu-
nitários de saúde, que são os únicos profissionais da saúde nos quilombos. Com isso, 
evitar-se-ia o deslocamento dos quilombolas à cidade em busca de atendimento.

A presença de equipes de saúde é fundamental para orientar ações preventivas e, 
sobretudo, para rapidamente poder testar casos suspeitos e promover medidas neces-
sária antes que haja contágio na comunidade. Nesse sentido, é preciso também que 
sejam disponibilizados equipamentos de proteção individual e kits para testagem 
rápida. Todas as quatro comunidades quilombolas residem em locais remotos, o que 
demanda maior agilidade nas respostas e garantia de deslocamento até unidades de 
internação, se for o caso.
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DA VACINAÇÃO

Ainda não houve a vacinação integral das comunidades contra a gripe, e é funda-
mental que os quilombolas, assim como os indígenas, sejam considerados nos grupos 
prioritários para imunização contra H1N1, H3N2 e Influenza B, não apenas os idosos, 
mas toda a comunidade. É sabido que essa vacina não protege o organismo do novo 
coronavírus, porém é uma forma de prevenir e de reduzir a demanda no sistema por 
pacientes com sintomas respiratórios, bem como de diminuir a ocorrência de casos 
graves que podem levar à hospitalização e a óbito. Vale apontar que o inverno se apro-
xima, e os estudos indicam cenários ainda mais preocupantes diante do comporta-
mento do vírus com temperaturas mais baixas.

DAS BRIGADAS DE SAÚDE

Foram recebidas sugestões para formação de brigadas de saúde nos territórios tra-
dicionais, compostas por grupos quilombolas, assegurando-lhes pagamentos/ajudas 
de custo e equipamentos de proteção individual. Seriam equipes para orientação às 
famílias, organização das questões básicas de contenção e para monitoramento.

DO ISOLAMENTO/QUARENTENA ASSISTIDOS

Em casos suspeitos e confirmados, a recomendação é o isolamento/quarentena. 
Mas é preciso considerar o desafio de garantir o exercício dessa orientação nas comu-
nidades quilombolas. Essa é uma das principais preocupações das lideranças: “e se o 
vírus chegar?”. As respostas foram, em geral, “se alguém se contaminar, não temos lu-
gar para ela se isolar”.

Conforme foi apresentado anteriormente neste estudo, as moradias são próximas 
umas das outras e nelas há um número elevado de moradores (e entre estes as idades 
variam), há poucos cômodos, em algumas o banheiro é fora da residência. Ou seja, não 
há possibilidade manter algum morador isolado dos demais caso seja contaminado.

Nesse sentido, sugere-se a locação ou cessão de espaços adequados para que os 
quilombolas possam ser isolados em casos suspeitos ou confirmados, preferencial-
mente na própria comunidade ou ainda no centro do município. Uma unidade de 
apoio, que possa servir para a quarentena assistida aos quilombolas dos quatro territó-
rios que estejam com Covid-19 e sem a necessidade de internação.
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Se a quarentena assistida puder ser realizada na própria comunidade, nos espaços 
de centros comunitários e/ou igrejas e/ou locais, é fundamental a presença de equi-
pe de saúde em tempo integral para monitoramento desses eventuais casos em iso-
lamento, garantindo que sejam mantidas as medidas de prevenção da transmissão e 
observando sinais de alerta para possíveis complicações que necessitem de remoção 
imediata do paciente para unidade de referência hospitalar.

Em suma, sugere-se que, diante de casos suspeitos ou confirmados, seja avaliado o 
caso concreto, considerando-se as especificidades étnicas, culturais e modos de vida, 
se o ambiente domiciliar é adequado e se serão seguidas as medidas de precaução re-
comendadas, havendo desde já a possibilidade de realização da quarentena/do isola-
mento de modo “assistido”, ou seja, fora do ambiente doméstico, garantida a devida 
estrutura.

DOS MEDICAMENTOS

No que diz respeito aos remédios, é adequado que as equipes de saúde e os agen-
tes comunitários identifiquem os casos de pacientes que fazem uso de medicação con-
tínua, garantindo a renovação dos receituários pelo maior período possível, além do 
planejamento para que não fiquem sem medicamentos.

Ademais, é preciso garantir às comunidades abastecimento e distribuição de me-
dicações e insumos numa “farmácia” local que possa atender a todos os moradores, 
evitando que se desloquem às cidades. Nessa “farmácia” devem ser disponibilizados os 
medicamentos previstos nos protocolos (dipirona, paracetamol etc.) e os insumos para 
enfrentamento da pandemia (equipamentos de proteção individual e testes rápidos).

DO ACESSO À ÁGUA

A água, nessas comunidades, é captada diretamente das cachoeiras e rios e de al-
guns poucos poços artesianos. Em contato com as lideranças, sugere-se que sejam to-
madas medidas para garantia do acesso imediato à água para uso doméstico e potável 
nas comunidades quilombolas, seja por abastecimento por carros-pipas, seja por aber-
tura de poços artesianos, implantação de caixas d’água ou outras medidas adequadas 
a cada um dos contextos, a se definir em planos de contingência com a participação 
das comunidades.
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DOS MATERIAIS DE HIGIENE

Quanto à higiene, demandam-se medidas de higienização nas áreas comuns das 
comunidades, bem como a urgência no oferecimento de máscaras, álcool em gel 70%, 
além de kits de limpeza às famílias, com produtos básicos como sabão, álcool, desinfe-
tantes, água sanitária, entre outros. Considerando-se que as costureiras quilombolas já 
vêm produzindo e distribuindo máscaras caseiras na comunidade, sugere-se a dispo-
nibilização de matérias-primas (tecido, elásticos etc.) a fim de que possam aumentar 
a produção.

DAS VEDAÇÕES AO TURISMO

Especificamente quanto ao turismo, é necessária a adoção de providências median-
te interlocução com a Secretaria Municipal de Turismo e com outros órgãos compe-
tentes para que seja garantida a suspensão das atividades de turismo nos territórios 
tradicionais, já suspensas por determinação das comunidades, por decreto municipal, 
medidas estaduais e conforme Recomendação PRM-CGT nº 02/2020, de 24 de março 
de 2020, segundo a qual:

CONSIDERANDO que, em situações normais, as prefeituras do litoral norte do 
Estado de São Paulo já enfrentam dificuldades para atender os moradores e as 
comunidades devido à deficitária estrutura de saúde e precariedade dos servi-
ços de urgência e emergência existentes, exigindo não raramente a busca por 
atendimento médico e hospitalar em outras cidades do Vale do Paraíba, como 
São José dos Campos, Taubaté e Jacareí.

CONSIDERANDO que a suspensão de atividades e a adoção de teletrabalho por 
empresas e órgãos públicos na capital e cidades do interior do Estado de São 
Paulo, visando à redução do contágio da Covid-19, aumentou consideravelmen-
te o fluxo de turistas que se locomovem para o litoral, e que tal fato tende a 
agravar o já insuficiente sistema de saúde local, que conta com poucas vagas em 
Unidade de Tratamento Intensivo – UTI (Ubatuba sequer possui UTI), não dis-
pondo de máscaras, respiradores e outros equipamentos médicos suficientes, 
necessários para atendar à altíssima demanda prevista para os próximos meses.

CONSIDERANDO que, diante do grande volume de turistas que advém de re-
giões com número relevante de registros de casos de suspeita, contaminação 
e até mortes por COVID-19, as prefeituras do litoral norte de SP, recentemente, 
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adotaram medidas emergenciais e restritivas de atividades e estabelecimentos 
comerciais, locomoção e reunião de pessoas já alistadas acima.

[…] RECOMENDA:

A QUAISQUER PARTICULARES, PRINCIPALMENTE AOS TURISTAS QUE AINDA 
PERMANECEM NO LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, que respeitem 
a suspensão de recepção de visitantes deliberada pelas comunidades tradicio-
nais em seus territórios, como forma de se prevenirem de contágio pelo CO-
VID-19.

ÀS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS DE UBATUBA, ILHABELA, SÃO SEBASTIÃO E 
CARAGUATATUBA que, diante de denúncia por parte das comunidades tradicio-
nais localizadas em sua circunscrição, de desrespeito às restrições de visitação 
por turistas por elas estabelecidas, adotem medidas para NOTIFICAR os res-
ponsáveis de que o descumprimento das limitações administrativas descritas 
nos considerandos desta recomendação caracteriza, em tese, crime previsto 
no art. 268 do Código Penal, sem prejuízo de outras medidas administrativas 
cabíveis. Ademais, solicita-se que sejam encaminhadas tais notificações a esta 
Procuradoria da República para adoção de medidas cabíveis.

À FUNAI, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE E DAS 
COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS – CTLs DE PARATY/RJ E ITANHAÉM que 
adotem todas as medidas necessárias para dar cumprimento à PORTARIA nº 
419/PREZ, de 17 de março de 2020, expedida pela Presidência da FUNAI, visan-
do restringir a entrada de pessoas em terras indígenas a casos essenciais, de 
modo a prevenir a expansão da epidemia nas aldeias localizadas nos municípios 
de Ubatuba e São Sebastião, no Estado de São Paulo. (grifos no original).

Apesar dos decretos, dos atos normativos e das recomendações, são necessárias 
medidas para impedir o acesso de turistas às áreas das comunidades, pois o fluxo de 
pessoas continua ocorrendo, principalmente nos fins de semana. Sugere-se articula-
ção com a Secretaria Municipal de Turismo e a garantia de policiamento, conforme tra-
zido no subitem a seguir.
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DA PROTEÇÃO AO TERRITÓRIO

Sobre questões territoriais, destaca-se relevância especial. No atual contexto de 
pandemia, titulação e segurança territorial são medidas de saúde pública. São neces-
sárias medidas de restrição de acesso a todos os territórios quilombolas, independen-
temente do estágio do processo de titulação.

Embora as comunidades tenham controlado o acesso e instalado barreiras sanitá-
rias, é preciso mais para garantir o isolamento, inclusive policiamento e rondas regu-
lares da PM. É importante envolver o Incra e o Itesp nessas medidas e, no caso do Qui-
lombo da Fazenda e do Quilombo do Cambury, envolver as unidades de conservação, o 
Parque Estadual da Serra do Mar e o Parque Nacional da Serra da Bocaina.

São necessárias ações de fiscalização nos territórios, aplicação de multas e apreen-
sões, além da remoção de invasores, com destaque a caçadores, palmiteiros e turistas. 
Enfim, ainda há o fluxo constante de pessoas não quilombolas nessas áreas, debili-
tando sobremaneira a eficácia das políticas sanitárias e de isolamento social tomadas 
pelas comunidades.

DA ISENÇÃO DE PAGAMENTOS DE CONTAS

Quanto às questões econômicas, sugere-se a isenção dos impostos e de pagamento 
de contas por todo o ano de 2020, de modo a garantir que as pessoas possam se man-
ter e se reestruturar após a pandemia: de energia elétrica, água, IPTU, telefonia, inter-
net, no que couber. Em acréscimo, sugere-se o fornecimento de cestas de alimentação 
e de higiene, bem como de botijões de gás de cozinha.

DOS INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Verificou-se que há produção agrícola familiar quilombola, que pode ser estimula-
da e ampliada, bem como garantida a compra. Assim, haveria incentivos à produção, à 
segurança alimentar e à renda localmente, assegurando o escoamento e a distribuição 
a outras comunidades. Poderiam ser avaliadas com as lideranças as potencialidades 
das produções locais, garantindo-se a aquisição destas.

Destacou-se que a ausência da titulação e documentação prejudica a obtenção de 
financiamentos. É preciso articular medidas nesse sentido e também a distribuição de 
sementes, mudas, insumos e equipamentos visando proporcionar e ampliar a produ-
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ção de alimentos. Há demandas pela reativação do Pronaf e de outras linhas governa-
mentais de financiamento para a agricultura familiar, além de incentivos e apoios à 
agricultura de subsistência e à criação de pequenos animais.

Em sentido próximo, sugere-se também articulação para manutenção do paga-
mento do Seguro Defeso e para extensão das políticas da reforma agrária para todas as 
comunidades quilombolas e a necessidade de articulação com os gestores das UCs so-
bre a liberação das roças, facilitando os procedimentos aos quilombolas a fim de evitar 
autuações, bem como evitar que sejam criminalizados e/ou que tenham de quebrar o 
isolamento em busca de autorizações ou informações.

DA SEGURANÇA ALIMENTAR

Questões relacionadas à garantia da segurança alimentar serão tratadas em que-
sito específico, mas vale mencionar a necessidade de fornecimento regular de cestas 
básicas a todas as famílias das comunidades quilombolas enquanto durar a pandemia.

DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Esse tema também será trabalhado em item específico. Grosso modo, são necessá-
rias ações que garantam o repasse financeiro mensal às famílias beneficiárias dos pro-
gramas sociais. Seria ainda mais adequado se fosse proporcionado o alcance do valor 
referente ao salário mínimo para todos os beneficiários. Além disso, é preciso viabilizar 
outras formas de prestação de serviços de atendimento bancário para pagamento de 
benefícios, justamente para evitar um dos motivos que fazem os quilombolas sair das 
comunidades e ir ao centro urbano.

DOS ACESSOS TERRESTRES

Faz-se absolutamente necessária a manutenção das estradas que permitem o aces-
so às comunidades quilombolas a partir da Rodovia Rio-Santos.

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

É preciso prover instalação de internet e outros meios de comunicação para que 
todas as comunidades possam utilizar não só em caso de emergência, mas também 
para o acesso à informação e às formas de prevenção.
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DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Em suma, no curto prazo, como medida de urgência, é preciso articular a garantia 
da alimentação adequada, de kits de higiene e o acesso à saúde. Estas são medidas 
fundamentais também para evitar o deslocamento dos quilombolas ao centro de Uba-
tuba-SP. O fornecimento de itens que permitam a produção de máscaras caseiras reu-
tilizáveis também é uma possibilidade.

Sugere-se que o MPF avalie a possibilidade de solicitar à Justiça Federal que o fundo 
de recebimento de multas ou penas alternativas possa ser revertido em aquisição de 
cestas básicas e kits de higiene para as populações tradicionais enquanto perdurar o 
período da pandemia.

Além disso, sugere-se a criação de um Comitê, com a participação do MPF e das 
Secretarias Municipais de Saúde, de Assistência Social e do Turismo, para elaboração 
das ações pontuadas neste parecer.

Quanto à Secretaria Municipal de Saúde, é preciso garantir a presença das equipes 
de saúde nas comunidades, e que essas equipes estejam orientadas com relação às 
singularidades das famílias quilombolas, recomendando a necessidade de alertas em 
caso de sintomas, registrando dados dos acometidos, como nomes e comunidade, en-
viando comunicados oficiais também à Conaq e à FCC, pois esses dados contribuirão 
no monitoramento do quadro de saúde. É preciso que os profissionais da saúde sejam 
orientados e permaneçam em alerta no acompanhamento dos quilombolas diagnos-
ticados com Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Para o estabelecimento de medidas de proteção às comunidades quilombolas, se-
ria adequado se fosse construído, a princípio em âmbito municipal, depois em âmbito 
estadual, um plano de forma a garantir a atenção à saúde diferenciada às populações 
quilombolas com base na diversidade sociocultural e nas particularidades epidemio-
lógicas, focando na oferta dos serviços de atenção primária e na garantia de integrali-
dade da assistência.

O Plano de Contingência para os Quilombos pode ser elaborado nos moldes do pla-
no nacional referente à população indígena.29 É adequado prever os níveis de resposta 

29   BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19). Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública – COE-COVID-19. Brasília, fev. 2020. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/
plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf. Acesso em: 3 maio 2020.
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de acordo com o cenário, tal como o plano indígena é composto por três níveis de res-
posta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública, garantindo a avaliação 
periódica do risco, das situações e dos casos, para assegurar que o nível de resposta seja 
ativado rapidamente e as medidas correspondentes sejam adotadas.

As medidas são apresentadas nos seguintes eixos: vigilância; suporte laboratorial; 
medidas de controle de infecção; assistência; assistência farmacêutica; e vigilância sa-
nitária, o que também se aplicaria ao contexto das comunidades remanescentes de 
quilombos. Seguindo a proposta do plano indígena, a atuação das equipes de saúde é 
direcionada de acordo com os diferentes cenários da pandemia, a saber:

CENÁRIO 1: Ausência de transmissão da COVID-19 na aldeia. recomenda-se 
vigilância ativa diária da SG e SRAG em todos os domicílios. Se for detectado 
um paciente com sintomas respiratórios, deve-se realizar o manejo do caso e 
indicar o isolamento por 14 dias, tanto para o paciente quanto para os contatos 
próximos. Nessa situação, a EMSI deverá realizar monitoramento permanente 
do caso. […] Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e apresentarem 
sintomas, a recomendação é que os mesmos não devam entrar nas aldeias. Eles 
devem permanecer, preferencialmente, fora da aldeia, até que a suspeita da do-
ença seja descartada por exame ou se conclua, por alta médica, o isolamento 
de 14 dias. Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e não apresentarem 
sintomas, a recomendação é que os mesmos devam permanecer em isolamento 
domiciliar por 7 dias.

CENÁRIO 2: Transmissão local da COVID-19 na aldeia. recomenda-se isola-
mento imediato do caso importado e do novo caso confirmado, bem como de 
todos os moradores assintomáticos do domicílio. Os casos devem manter dis-
tância dos demais moradores da aldeia. Recomenda-se, se possível, o uso de 
máscara para evitar a transmissão. Reforça-se a necessidade de intensificação 
das medidas de proteção individual, como etiqueta respiratória, distanciamen-
to de pelo menos 2 metros e higienização das mãos. A EMSI deve manter a vigi-
lância ativa e busca de casos de SG e SRAG na aldeia.

CENÁRIO 3: Transmissão comunitária da COVID-19 na aldeia. Recomenda-
-se isolamento imediato do caso confirmado, bem como de todos os morado-
res assintomáticos do domicílio. Os casos devem manter distância dos demais 
moradores da aldeia. Recomenda-se, se possível, o uso de máscara para evitar 
a transmissão. Reforça-se a necessidade de intensificação das medidas de pro-
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teção individual, como etiqueta respiratória, distanciamento de pelo menos 2 
metros e higienização das mãos (BRASIL, MS, 2020, p. 9-19).

Sugere-se a adequação dos planos de contingência municipais e estaduais já exis-
tentes para que incluam expressamente as comunidades quilombolas, destacando 
três questões a serem consideradas: a vulnerabilidade epidemiológica, a atenção dife-
renciada à saúde, inerente à atuação em contexto intercultural, e a influência de aspec-
tos socioculturais no fluxo de referência no Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, é fundamental a articulação com Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde, a fim de garantir a inclusão dos quilombos nos planos emergenciais de es-
tados e municípios, neste primeiro momento, antes da elaboração de plano específico 
para as comunidades quilombolas, que deve ser também implementado.

c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes 
quilombolas devem ou podem participar da elaboração e execução dessas ações?

Os membros da comunidade devem, obrigatoriamente, participar da elaboração 
e da execução dessas ações. É fundamental que os diagnósticos e as ações sejam par-
ticipativos. As sugestões trazidas no item anterior, inclusive, tiveram colaboração dos 
quilombolas entrevistados.

Além disso, as lideranças já têm contribuído em suas comunidades para combater 
o coronavírus, conforme será posto no quesito a seguir. A Conaq também tem trans-
mitido informações relacionadas às práticas de higiene, como o cuidado na limpeza 
das mãos com água e sabão e, se possível, álcool em gel, além da manutenção do iso-
lamento social, evitando a circulação para as áreas urbanas, o contato pessoal e a sus-
pensão dos rituais religiosos e atividades em grupo, e os quilombolas estão alinhados 
a essas informações.

A articulação com lideranças é essencial para garantir a efetividade das medidas. 
Isso porque novas práticas podem conflitar com hábitos culturais. São medidas que 
contrastam com a vida nas comunidades, com famílias extensas compartilhando o 
mesmo espaço, em intenso intercâmbio geracional. Por exemplo, isolar um idoso ou 
impedir que ele tenha contato com os netos pode ser entendido como ausência de 
cuidado etc.
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Enfim, todas as medidas profiláticas podem ser equivocadamente interpretadas se 
não forem esclarecidas com base no diálogo intercultural. Daí ser fundamental a parti-
cipação das comunidades nesses planos e ações.

Outro ponto a ser destacado e que torna imprescindível a participação das comuni-
dades nos planos de ação é a necessidade de compreensão das representações simbó-
licas sobre cura, com práticas de cuidado que respeitem as tradições, por exemplo com 
o uso de chás e ervas. É nesse sentido que se destaca a relevância de compreender as 
diferentes explicações sobre o processo saúde/doença, ver o fenômeno que não é, para 
esses grupos, exclusivamente biológico – há também explicações do plano cosmoló-
gico, religioso, espiritual, cultural, e compreendê-las torna as medidas de prevenção 
mais adequadas e eficazes.

d) Quais ações e medidas que essas comunidades quilombolas estão tomando 
para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19?

As comunidades têm, por si, empenhado ações. Entre as medidas estão o isola-
mento em casa, a proibição da circulação de pessoas de fora nas comunidades e a pro-
dução e distribuição de máscaras. No entanto, conforme já mencionado anteriormen-
te, o isolamento é, por vezes, prejudicado pela presença de turistas ou de invasores, 
ocasionando a necessidade de proteção territorial.

As comunidades “se fecharam” para o turismo, fecharam seus comércios, campings, 
hospedagens. Para manter o isolamento social, instalaram barreiras improvisadas nas 
estradas principais de acessos aos territórios, onde revezam grupos quilombolas de vi-
gilância. No entanto, conforme já posto e reiterado nas palavras das lideranças “tem o 
fechamento da comunidade para não moradores e pros turistas, mas tem sido um pou-
co difícil, muita gente não está respeitando o fechamento e vem pra cima da gente”. 
Foram relatados alguns casos de conflitos, que aumentam a violência e o preconceito.

Além disso, essas barreiras continuam sendo uma solução precária, pois impedem 
a entrada daqueles que seguem de carro e pelas estradas principais apenas. É impossí-
vel realizar o controle total do território, pois restam brechas para invasões por trilhas 
em todos os quilombos, e há possibilidade de se chegar em embarcações na praia, nos 
casos do Quilombo da Caçandoca e do Cambury.

Todas as comunidades e associações estão mobilizadas para proteger e informar 
seus membros. Seus planos de contenção são executados a duras penas, com conflitos 



629

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

QUILOMBOLAS DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO DIANTE DO NOVO CORONAVÍRUS: ESPECIFICIDADES E VULNERABILIDADES

para retirada de pessoas que não fazem parte da comunidade, agravando a violência. 
Seguem articulados por conta própria, orientando também que as pessoas utilizem as 
plantas medicinais para evitar a ida à cidade, por exemplo. De forma geral, as famílias 
quilombolas de Ubatuba-SP estão cumprindo a quarentena, e fez-se evidente a orga-
nização e o fortalecimento dessas comunidades e da rede que mantêm entre si.

e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vis-
ta a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte 
dos grupos afetados.

O isolamento e as restrições ao deslocamento às cidades evitam riscos de exposição 
e contágio, mas também já têm gerado prejuízos à segurança alimentar. Embora se 
observe em todos os quilombos a agricultura familiar, o manejo sustentável/agroflo-
resta, a produção da farinha de mandioca etc., a maior fonte de renda é relacionada ao 
turismo e ao comércio. Com a paralisação das atividades turísticas, houve impactos na 
renda, usada principalmente para aquisição de alimentos, já que a agricultura familiar 
não basta para garantir a subsistência das famílias. É preciso considerar também a pa-
ralisação das escolas, que forneciam alimentação.

Nesse quadro, são necessárias ações para garantir o apoio emergencial visando à 
segurança alimentar dos povos quilombolas de Ubatuba-SP. Até o momento, as comu-
nidades têm contado com a solidariedade de organizações da sociedade civil e de mo-
vimentos sociais, bem como com o CRAS, que já lhes enviaram cestas de alimentos. No 
entanto, todas as comunidades indicam que diversas famílias podem passar fome caso 
não lhes sejam enviados alimentos novamente.

Todas as comunidades manifestam vontade e interesse de realizar suas práticas 
tradicionais de agricultura, mas é preciso incentivo (doação de mudas, sementes, insu-
mos etc.) além da articulação com os parques e unidades de conservação para facilita-
ção dos procedimentos de abertura de roças. Entretanto, essa produção seria a médio/
longo prazo, de modo que ainda se faz necessário o fornecimento de cestas básicas, 
concomitantemente aos incentivos à agricultura familiar.

e.1 Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

Significativa parcela dos quilombolas está cadastrada no CadÚnico, mas há alguns 
pontos a considerar no que diz respeito a dificuldades para o cadastramento e o rece-
bimento de benefícios.
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Quanto ao cadastramento:

Não são adequados ao contexto das comunidades quilombolas os procedimentos 
de cadastramento via aplicativo para acesso à renda básica, por exemplo. Sem aces-
so, muitos quilombolas já se deslocaram ao centro do município somente em busca 
de informações. É preciso garantir o acesso à internet nas comunidades e estabelecer 
mecanismos remotos para abertura de novos cadastros, atualização, reativação ou des-
bloqueio do cadastro no Programa Bolsa Família. Atualmente esses serviços só podem 
ser realizados de maneira presencial no CRAS de Ubatuba-SP.

Também se sugere a designação de uma equipe da assistência social da Prefeitu-
ra (respeitando os protocolos de quarentena para ingresso no território quilombola) 
a fim de realizar o trabalho de campo nas comunidades, visando à atualização dos ca-
dastros, à realização de novos cadastros, ao desbloqueio de cadastros suspensos, no 
que couber. Em todos os casos houve relatos de pessoas que não contam com nenhu-
ma assistência social e se enquadram no perfil de beneficiário e famílias que indicaram 
não conseguir receber o benefício devido à falta de atualização das informações por 
parte dos CRAS, daí o necessário envolvimento do município.

Quanto ao recebimento:

Para receber os benefícios, é preciso se deslocar até a cidade. Seria adequado pen-
sar meios de garantir o pagamento em localidades mais próximas ou o pagamento 
descentralizado dos benefícios. Há possibilidade de articular ações especiais de paga-
mento por meio de equipes volantes, por óbvio observando-se o protocolo e os devidos 
cuidados para que não haja transmissão da Covid-19, de modo a evitar o deslocamento 
para o centro de Ubatuba-SP, e também proporcionar opções de saque em mais de 
uma agência no mesmo município e/ou a instalação de uma estrutura logística em 
algum ponto mais próximo às comunidades para descentralizar o pagamento.

Sugere-se ainda a ampliação do prazo do saque de benefícios previdenciários, a fim 
de que se evite movimentação para a cidade e aglomerações para acessar os benefícios 
assistenciais, seja o Bolsa Família, seja o Auxílio Emergencial, ou, ainda, os benefícios 
de Seguridade e Assistência Social vinculados ao INSS. O período de validade da parce-
la do Auxílio Emergencial – noventa dias – não é adequado à realidade dessas comu-
nidades rurais com acesso dificultado aos centros municipais, o que deve, inclusive, ser 
evitado em tempos de pandemia do coronavírus.
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f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) pelas Secretarias de Saúde 
da região onde se localizam essas comunidades quilombolas?

Não há plano ou medida específica aos quilombolas até o momento em nenhuma 
das esferas da administração. A sensação das comunidades entrevistadas é de abando-
no.30 O que se agrava com o fato de não terem recebido informações qualificadas ou 
específicas por parte das instituições e autarquias.

Todas as quatro comunidades indicaram a ausência de informações e orientações 
específicas por parte de agentes da saúde que, de modo agravante, não têm compare-
cido aos territórios quilombolas. Acrescentam-se a isso dificuldades de comunicação, 
falta de acesso à energia elétrica em algumas residências, ausência de sinal de telefone 
celular e internet, bem como dificuldades de acesso e transporte aos quilombos, todos 
em área rural.

É preciso, pois, elaborar e implementar estratégias para evitar o deslocamento dos 
quilombolas à cidade, o que vem ocorrendo principalmente para aquisição de alimen-
tos e/ou recebimento de benefícios sociais. Não basta, contudo, transpor as medidas 
recomendadas para os não quilombolas, pois grupos quilombolas têm especificidades 
e vulnerabilidades que os colocam entre os grupos de especial risco. Daí a necessidade 
de um PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE, com ações que impeçam a chegada do 
coronavírus aos territórios quilombolas, já abordadas neste parecer e retomadas, sin-
teticamente, nas considerações finais.

30   Também a Frente em Defesa dos Territórios Quilombolas já havia posto que: “Não há, até a presente data, qualquer planejamento, orientação ou 
garantias apontadas pelas autoridades que considere a especificidade destas comunidades. Não há pronunciamentos da Fundação Cultural Palmares, Incra, 
Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, tampouco, dos órgãos do Estado e do Município de como estão considerando as necessidades de saúde e 
direitos destes povos”. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/03/24/em-meio-a-pandemia-quilombolas-do-rs-denunciam-abandono-das-
comunidades. Acesso em: 2 maio 2020.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste parecer foram trazidos, ainda que de modo coletivo, os agravantes para pos-
sível deflagração de um surto no interior das quatro comunidades quilombolas do mu-
nicípio de Ubatuba-SP, destacando a situação de vulnerabilidade social e econômica 
a que estão submetidas. Ainda que se tenha uma ideia de �proteção� dessas comuni-
dades devido à distância que estão do centro urbano, há outros fatores que devem ser 
considerados, pois se o vírus adentrar nos territórios, a disseminação tende a ser muito 
rápida.

Os Quilombos da Caçandoca, do Sertão de Itamambuca, da Fazenda Picinguaba e 
do Cambury apresentam alta densidade populacional, assim como condições de mo-
radia e de saneamento que tornam as medidas de prevenção mais difíceis e mais ur-
gentes as ações para prevenção e assistência às famílias. Diante da potencialidade de 
contágio e transmissão, as medidas requerem celeridade nas respostas e na execução.

As dificuldades de implementação de medidas individuais de prevenção diante das 
práticas e realidades locais tornam os quilombolas ainda mais vulneráveis à infecção 
pelo novo coronavírus, como contato próximo, convívio domiciliar e compartilhamen-
to de utensílios e objetos de uso pessoal. Somados a isso, o acesso ao saneamento é 
precário/inexistente e há carência de insumos necessários, há dificuldades logísticas 
de acesso e de comunicação aos territórios, o que configura oportunidade de contágio 
exponencial da doença nessas comunidades.

Restaram demonstradas as dificuldades na adoção de medidas de prevenção à Co-
vid-19 na medida em que essas comunidades não têm acesso aos recursos materiais 
para aplicação, tais como água encanada, sabão, álcool em gel, luvas e outros materiais 
de higiene. Há também as barreiras de ordem informacional, operacional e logística 
para recebimento dos auxílios emergenciais, seja pela desinformação, pelas inconve-
niências e impossibilidades de acesso à tecnologia, seja pela dificuldade de se dirigir 
às agências para o saque dos valores. A tudo isso, soma-se a insegurança alimentar, que 
já é uma realidade.

Não se pode olvidar que o coronavírus vem agravar o quadro de ausência de polí-
ticas públicas nas comunidades quilombolas. A realidade desses grupos, em todo o 
Brasil, é de insegurança territorial e fragilidades socioeconômicas, demográficas e epi-
demiológicas. Ressalta-se a chegada do inverno, e isso faz com que as ações se tornem 
ainda mais emergenciais.
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Conforme se viu, as principais fontes de renda dessas comunidades são a venda do 
artesanato e as atividades relacionadas ao turismo, além de programas de transferên-
cia de renda e benefícios previdenciários. Com as medidas preventivas de isolamento, 
já foi prejudicada a renda dessas famílias e, por conseguinte, o acesso à alimentação e 
a produtos de higiene.

Recomenda-se, portanto, a articulação com a Prefeitura de Ubatuba-SP para incluir 
as comunidades remanescentes de quilombos no Plano Emergencial do Município e 
assegurar, com urgência, a segurança alimentar e ações de higienização nas localida-
des, além da vacinação de todas as famílias contra a influenza, e não somente dos ido-
sos. As equipes de saúde devem estar presentes nos territórios quilombolas, visitando 
as famílias, periodicamente, com a equipe de atenção primária de referência para, com 
celeridade, identificar casos suspeitos e rastrear as pessoas que fazem parte do grupo 
de risco.

Com a assistência social do município é preciso articular e promover o cadastra-
mento de todos os quilombolas no Cadastro Único, habilitando-se aqueles que pre-
encherem os requisitos para recebimento do Bolsa Família, do Benefício de Prestação 
Continuada e dos demais programas governamentais que prevejam o Auxílio Emer-
gencial.

As comunidades remanescentes de quilombos de Ubatuba-SP devem ser tomadas 
todas enquanto grupo vulnerável, dadas as desvantagens reconhecidas nas condições 
sociais e de saúde. São necessárias ações na prestação emergencial de serviços volta-
dos à permanência das famílias nos territórios quilombolas, com o fornecimento da 
alimentação adequada, facilitação ao saque dos benefícios assistenciais, apoio à pro-
dução e à agricultura familiar, garantia de meios de acesso à internet e comunicação, 
assegurando-se também a proteção territorial, para coibir a entrada de turistas ou in-
vasores.

Com as sugestões postas principalmente na resposta aos quesitos b, d e e.1, sugere-
-se que sejam tomadas medidas emergenciais e que seja iniciada a elaboração de pla-
no de contingência para mitigar os efeitos da Covid-19 nas Comunidades Quilombolas 
de Ubatuba-SP, a princípio em âmbito municipal, sem prejuízo de discussões com a 
Secretaria Estadual de Saúde.

Nesse sentido, recomenda-se a criação de um comitê a fim de elaborar o plano de 
contingenciamento com estratégias que considerem a vulnerabilidade das comuni-
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dades tradicionais presentes no município e as sugestões deste parecer, planejando, 
coordenando e controlando as medidas de prevenção e enfrentamento do contágio da 
Covid-19. Destaca-se a imprescindibilidade da participação das lideranças quilombo-
las, conjugando quaisquer ações ao uso de linguagem acessível e buscando identificar 
e eliminar barreiras que possam prejudicar a comunicação de informações.

Que o comitê ou o MPF, em contato com a Prefeitura, articule estratégias para ga-
rantia do acesso à água, à energia elétrica, à alimentação, à internet, a equipes de saú-
de e à cesta básica incluindo itens de limpeza e higiene enquanto durar a pandemia. 
Nesse sentido, indica-se a possibilidade de o MPF solicitar à Justiça Federal autorização 
para que o fundo de recebimento de multas ou penas alternativas possa ser revertido 
em aquisição de cestas básicas para populações tradicionais da região.

Em suma, recomenda-se a articulação de estratégias logísticas para superação das 
dificuldades territoriais de acesso, conjugadas às medidas especiais, de garantia da ali-
mentação adequada, do acesso à água, a produtos de higiene e a serviços de saúde, 
assegurando a presença de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e agentes co-
munitários de saúde) nos quatro territórios quilombolas. Reitera-se a urgência dessas 
medidas, pois ainda não há casos de Covid-19 nesses territórios.

Nesse sentido, é preciso padronizar ações para a detecção precoce, testando ime-
diatamente os casos suspeitos, já encaminhando para isolamento/quarentena em lo-
cais adequados. Diante de casos suspeitos ou confirmados, são necessárias ações rápi-
das, que investiguem e registrem os contatos que esse quilombola teve, já adotando 
medidas de testagem e encaminhamento, se necessário, destes contactantes.

Para isso, é fundamental que existam equipes e insumos laboratoriais para diag-
nóstico da Covid-19 quando houver casos suspeitos. A não realização de testes aumen-
ta o risco de contágio exponencial nas comunidades. Se o novo coronavírus adentrar 
nos territórios quilombolas, o cenário pode ser devastador, contaminando alto número 
de pessoas em pouco tempo em virtude da alta transmissibilidade conjugada com as 
diversas vulnerabilidades e as dificuldades de controlar a transmissão nessas comuni-
dades.

É preciso, pois, detectar precocemente e, de forma muito célere, garantir o moni-
toramento, a antecipação e a agilidade diante do primeiro caso. Noutras palavras: de-
tectar imediatamente a entrada do vírus nas comunidades e já empenhar os meios de 
isolamento, seguindo a sugestão aqui posta quanto à quarentena assistida, em espa-



635

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

QUILOMBOLAS DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO DIANTE DO NOVO CORONAVÍRUS: ESPECIFICIDADES E VULNERABILIDADES

ços no próprio território ou na região central do município que possam atender a todas 
as comunidades.

Isso em conjunto com a garantia da alimentação adequada e em quantidade sufi-
ciente para a população, propiciando o fortalecimento da saúde e o direcionamento 
de ações emergenciais, estabelecendo também medidas preventivas para assegurar o 
maior isolamento nas comunidades.

São estratégias que precisam ser organizadas para que não tenhamos um impac-
to maior, considerando os esforços coordenados e de conteúdo sistêmico, diante das 
especificidades das comunidades quilombolas e da verificada vulnerabilidade social 
e dos riscos de insegurança alimentar. Destaca-se a necessária participação e o envolvi-
mento das lideranças quilombolas, respeitando no desenvolvimento de qualquer ação 
a autoidentificação, as questões culturais e as especificidades territoriais, em perma-
nente diálogo com seus costumes e valores.

Sugere-se a continuidade do acompanhamento pericial, na medida em que as 
ações devem se adequar também a cada etapa de enfrentamento da pandemia. A sig-
natária pode manter contato com as lideranças quilombolas para construção conjunta 
das ações de prevenção e cuidados diante do novo coronavírus, num diálogo intercul-
tural, adaptando as recomendações de acordo com os contextos empíricos. Conjun-
tamente, o trabalho antropológico seguirá com o acompanhamento permanente da 
evolução da pandemia no Brasil e, com análises mais aprofundadas, serão possíveis 
outras estimativas que podem contribuir para direcionar ações de enfrentamento.

Por último, ressalta-se a preocupação com as recentes aberturas de estabelecimen-
tos comerciais em Ubatuba-SP o que, além de ser um atrativo aos quilombolas para 
irem ao centro, aumentam a circulação das pessoas nas ruas e elevam os riscos de con-
taminação. O relaxamento das restrições sobre o funcionamento das atividades não 
essenciais aumenta a circulação de pessoas, especialmente de turistas na cidade e nas 
praias, que são o território tradicional dessas comunidades, fato que favorece a possi-
bilidade de contágio pelo coronavírus e sua rápida disseminação.

É importante dar prosseguimento ao trabalho pericial. Que as informações aqui 
apresentadas possam ser complementadas de acordo com as determinações mu-
nicipais e o cenário epidemiológico local. Que a perita signatária possa seguir com o 
acompanhamento dos casos trazidos e da efetividade das medidas para prevenção e 
enfrentamento da Covid-19.
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É importante o trabalho contínuo para permitir a elaboração de diagnósticos mais 
aprofundados sobre cada uma das realidades empíricas, bem como os resultados 
das ações adotadas, enquanto perdurar a pandemia, considerando-se que, além dos 
quatro territórios quilombolas localizados no município de Ubatuba-SP, existem três 
territórios indígenas e mais de cinquenta comunidades tradicionais caiçaras em todos 
os quatro municípios do litoral norte de São Paulo. Todos são especialmente vulnerá-
veis ao novo coronavírus e necessitam, igualmente, de planos de contingência e ações 
emergenciais específicas ao contexto sociocultural e epidemiológico.
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DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 ENTRE AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM SANTARÉM/PA

Raphael Frederico Acioli Moreira da Silva1

1 INTRODUÇÃO

O contexto de grupos étnicos específicos, que podem ser afetados pela expansão 
da pandemia causada pela doença Covid-19, motivou a proposta de elaboração de pe-
ças técnicas por parte de peritas e peritos em Antropologia no MPF. A iniciativa do tra-
balho partiu de tratativas envolvendo a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (6ª CCR) 
e a Assessoria Nacional de Perícia em Antropologia, da Secretaria de Perícia, Pesquisa 
e Análise (Sppea).

Tendo em vista a situação emergencial enfrentada no momento, que motivou me-
didas de isolamento e teletrabalho no âmbito do MPF, sem contar a necessidade de 
cautela para com os grupos em foco e a definição de um prazo curto para atendimento 
da demanda, permitiu-se que o escopo e a abrangência do estudo fossem delimitados 
pelos próprios peritos, com base na experiência profissional e histórica com determi-
nados grupos.

A minha opção, nesse caso, foi a de trabalhar com um escopo reduzido, um grupo 
relativamente concentrado de comunidades, de modo a captar, na medida do possí-
vel, o contexto etnográfico, as formas de articulação coletiva e as estratégias de en-
frentamento da doença. Devido ao prazo curto, era importante que as comunidades 
já tivessem maior familiaridade com meu trabalho, de modo a facilitar os contatos de 
interlocução.

Por isso, abordarei o conjunto de comunidades quilombolas situadas no município 
de Santarém/PA, na região do Baixo Amazonas, oeste do Pará, que fazem parte da Fe-
deração das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS). O acompanhamento de 
suas demandas notadamente voltadas para a regularização fundiária de seus territó-
rios e a garantia de ações para o reconhecimento de sua diversidade étnico-cultural na 
educação e na saúde constituíram parcela recorrente de minha atuação como analista 
pericial lotado na Procuradoria da República no Município (PRM) de Santarém entre 
2006 e 2017.

1   Analista do MPU/perito em Antropologia do Ministério Público Federal (MPF). Trabalhou como analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário – 
Antropologia no Incra-RJ, com atuação na regularização fundiária para titulação de territórios quilombolas (2006). Possui graduação em Ciências Sociais 
pela Universidade Estadual de Campinas (1999) e mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas (2002).
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O presente artigo constitui versão modificada do Laudo Técnico nº 831/2020, em 
que trato da situação das comunidades quilombolas em Santarém diante da expansão 
da Covid-19. Para os propósitos do trabalho, que pelas razões elencadas não pôde con-
tar com levantamento de dados em campo, foram utilizados:

1. informações de autoridades sanitárias, de especialistas e de organizações dedi-
cadas ao acompanhamento da situação das comunidades quilombolas no Bra-
sil em relação ao enfrentamento da pandemia;

2. experiência de campo acumulada pelo signatário, que resultou na elaboração 
de trabalhos periciais e assessoramento da atuação da PRM-Santarém, no perí-
odo entre 2006 e 2017; e

3. contatos com integrantes da Federação e outros interlocutores que mantêm 
proximidade com o cotidiano das comunidades. Foram grifados em itálico ter-
mos e expressões usados para designar aspectos específicos da realidade dos 
grupos.

De início, apresentarei uma tabela com as comunidades quilombolas situadas na 
região do Baixo Amazonas, área de atuação da Procuradoria da República no Município 
de Santarém. Em seguida, abordarei, em apertada síntese, a trajetória de formação das 
comunidades quilombolas em Santarém e seus processos interativos com os núcleos 
urbanos regionais, de modo a oferecer o mínimo de descrição etnográfica capaz de 
auxiliar no entendimento de possíveis cenários para as medidas de prevenção, trata-
mento e monitoramento dos grupos.

Depois, o foco será delinear o contexto mais geral das políticas para o atendimento 
à saúde das comunidades quilombolas no Brasil. Mais adiante, tratarei dos debates 
recentes e das atuações referentes à proteção das comunidades quilombolas diante da 
pandemia, com base na leitura de notícias e documentos e na interlocução com pesso-
as vinculadas ou próximas da FOQS. Por fim, farei um resumo do modo como as comu-
nidades quilombolas em Santarém estão lidando com o enfrentamento da pandemia.
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2 QUILOMBOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

A tabela a seguir considera os quilombos situados na área de atuação da Procura-
doria da República em Santarém que atualmente possuem certidões expedidas pela 
Fundação Cultural Palmares (FCP) e/ou possuem títulos de domínio de suas terras ou 
estão sob processos administrativos de regularização fundiária em curso.

É necessário salientar que se trata de um quantitativo que não esgota o universo de 
comunidades quilombolas possivelmente existentes na região e que ainda não cons-
tam dos registros oficiais. Também é possível que os números estejam defasados devi-
do à eventual formação de novas comunidades por cisão ou fusão de grupos familiares 
dentro das terras já conhecidas. Cabe destacar que na região em foco ocorreram as 
primeiras emissões de títulos de domínio para comunidades quilombolas no Brasil, 
referentes às terras Boa Vista, Água Fria, Pacoval e Trombetas, entre 1995 e 1997.

A região possui também um expressivo percentual das terras de quilombos titula-
das no país: em 2013, as terras de quilombo tituladas na área de atuação da PRM/San-
tarém abrangiam 489.840,6869 ha do total de 995.009,0875 ha das terras de quilombo 
tituladas em todo o Brasil (cerca de 49%).

Nº COMUNIDADE TERRA MUNICÍPIO ÁREA FAMÍLIAS FCP
SITUAÇÃO 

FUNDIÁRIA

01 Pacoval Pacoval Alenquer 7.472,8790 ha 115 Certificada Titulada (Incra)

02 Gurupá Mirim

Gurupá Gurupá 83.437,1287 ha 300

Certificada

Titulada (Iterpa)

03 Jocojó Certificada

04 Flexinha Certificada

05 Carrazedo Certificada

06
Camutá do Ipi-
xuna

Certificada

07 Bacá do Ipixuna Certificada

08 Alto Ipixuna Certificada

09 Alto Pucuruí Certificada

10
São Francisco 
Médio do Ipi-
xuna

Sem informa-
ção

Gurupá
Sem informa-
ção

Sem informa-
ção

Certificada Sem informação

11 Maria Ribeira Maria Ribeira Gurupá 2.031,8727 ha 32 Certificada Titulada (Iterpa)



642

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | PERÍCIA EM ANTROPOLOGIA NO MPF: PRIMEIRAS CONTRIBUIÇÕES NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

12 Peafu Peafu Monte Alegre
Sem informa-
ção

Sem informa-
ção

Certificada Processo Iterpa

13 Passagem Passagem Monte Alegre
Sem informa-
ção

Sem informa-
ção

Certificada Processo Iterpa

14 União São João
União São 
João

Prainha
Sem informa-
ção

Sem informa-
ção

Certificada Processo Iterpa

15 Apuí

Cabeceiras Óbidos 17.189,6939 ha 445

Certificada

Titulada (FCP)

16 Castanhanduba Certificada

17 Cuecé Certificada

18 Matá Certificada

19 Silêncio do Matá Certificada

20 São José Certificada

21 Arapucu Arapucu Óbidos 777,91 ha 79 Certificada Processo Incra

22
Nossa Senhora 
das Graças

Nossa Senho-
ra das Graças

Óbidos 576,6 ha 48 Certificada
Processo Incra (Por-
taria no Diário Ofi-
cial da União)

23
Patauá do Umi-
rizal

Patauá do 
Umirizal

Óbidos
Sem informa-
ção

Sem informa-
ção

Certificada Processo Incra

24 Peruana Peruana Óbidos 1.945,53 ha 16 Certificada Titulada (Incra)

25 Mondongo M o n d o n g o, 
Muratubinha, 
Igarapé-Açu 
dos Lopes

Óbidos
Sem informa-
ção

Sem informa-
ção

Certificada

Processo Incra
26 Muratubinha Certificada

27
Igarapé-Açu dos 
Lopes

Certificada

28 Ariramba Ariramba Óbidos 12.496,29 ha 27 Certificada
Processo Incra e 
Processo Iterpa

29 Boa Vista Boa Vista Oriximiná 1.125,0341 ha 112 Certificada Titulada (Incra)

30 Água Fria Água Fria Oriximiná 557,1355 ha 15 Certificada Titulada (Incra)

31 Bacabal

Trombetas Oriximiná
80.887,0941 
ha

138

Certificada

Titulada
 (Incra e Iterpa)

32
Arancuã de 
Cima

Certificada

33
Arancuã do 
Meio

Certificada

34
Arancuã de 
Baixo

Certificada

35 Serrinha Certificada

36 Terra Preta II Certificada

37 Jarauacá Certificada
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38 Pancada

Erepecuru
O r i x i m i n á , 
Óbidos

218.044,2577 
ha

154

Certificada

Titulada
(Incra e Iterpa)

39 Aracá Certificada

40 Espírito Santo Certificada

41 Jauari Certificada

42
Boa Vista do 
Cuminá

Certificada

43 Varre Vento Certificada

44 Acapu Certificada

45 Mãe Cué

A l t o 
T r o m b e t a s 
( M ã e 
Domingas)

Oriximiná 161.719,43 ha 155

Certificada

Processo Incra
(Portaria no Diário 
Oficial da União)

46
S a g r a d o 
Coração

Certificada

47 Tapagem Certificada

48 Paraná do Abuí
Oriximiná

7 9 . 0 9 5 , 5 9 1 2 
ha

182
Certificada Titulada (Iterpa 

titulou a área esta-
dual)49 Abuí Certificada

50 Jamari

Alto Trombe-
tas II

Oriximiná
186.657,81 ha 243

Certificada

Processo Incra (Por-
taria no Diário Ofi-
cial da União)

51 Curuçá Certificada

52 Juquirizinho Certificada

53 Juquiri Grande Certificada

54 Palhal Certificada

55
Último Quilom-
bo do Erepecu

Certificada

56 Nova Esperança Certificada

57 Moura Certificada Processo Incra

58
Cachoeira Por-
teira

C a c h o e i r a 
Porteira

Oriximiná 225.000 ha 145 Certificada

Processo Iterpa* 
(possível situação 
de sobreposição 
ainda existente 
com Terra Indígena 
Kaxuyana-Tunaya-
na)

59 Arapemã Arapemã Santarém 3.828,9789 ha 74 Certificada
Processo Incra (Por-
taria no Diário Ofi-
cial da União)

60 Murumurutuba
Mu r u m u r u -
tuba

Santarém
Sem informa-
ção

Sem informa-
ção

Certificada Processo Incra

61 Saracura Saracura Santarém 2.889,9571 ha 92 Certificada
Processo Incra
(Portaria no Diário 
Oficial da União)

62 Murumuru Murumuru Santarém 1.828,00 ha 116 Certificada Processo Incra

63 Bom Jardim Bom Jardim Santarém 2.654,8630 ha 49 Certificada
Processo Incra
(Decreto no Diário 
Oficial da União)
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64 Tiningu Tiningu Santarém 3.857,81 ha 85 Certificada
Processo Incra (Por-
taria no Diário Ofi-
cial da União)

65
Nova Vista do 
Ituqui

Maria Valen-
tina

Santarém 10.911,82 ha 104

Certificada

Processo Incra66
São Raimundo 
do Ituqui

Certificada

67
São José do 
Ituqui

Certificada

68 Pérola do Maicá
Pérola do 
Maicá

Santarém 31.000 m² 34 Certificada
Processo Incra/ Par-
cialmente titulada

69 Patos do Ituqui
Patos do Itu-
qui

Santarém Sem informa-
ção

Sem informa-
ção

Certificada Processo Incra

70 Surubiu-Açu Surubiu-Açu Santarém
Sem informa-
ção

Sem informa-
ção

Certificada Sem informação

Fonte: Incra; Fundação Cultural Palmares; Iterpa; Comissão Pró-Índio de São Paulo; Agência Pará de Notícias; Terra de 
Direitos.

3 AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM SANTARÉM

Tratar das comunidades quilombolas é mapear os esforços incessantes de africanos 
e seus descendentes para o estabelecimento de espaços de autonomia social e pro-
dutiva em meio ao sistema escravista colonial. Em comparação com outras regiões da 
América portuguesa, o Baixo Amazonas foi integrado tardiamente no mercado transa-
tlântico de escravizados para atender aos interesses econômicos da Coroa em implan-
tar a monocultura do cacau e a pecuária na região.

A partir do século XVIII, os africanos escravizados desembarcaram nas vilas e cida-
des da região, como Santarém, Óbidos e Alenquer. Ao longo do século XIX, à medi-
da que se apropriavam social e culturalmente da região, grupos familiares negros em 
fuga se deslocavam cada vez mais para as cabeceiras dos rios, notadamente dos rios 
Trombetas e Curuá, aproveitando-se ao máximo da instabilidade política do período 
pós-independência, conhecido pela historiografia como das guerras da Cabanagem. 
Ao mesmo tempo, outros grupos permaneceram próximos às unidades de produção 
escravista, nas vilas e cidades, buscando conquistar e manter as condições possíveis 
para sua reprodução social.

De todo modo, um traço marcante apontado pela literatura especializada que pode 
ser encontrado na trajetória dos grupos na região é a forma pela qual logo se inseri-
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ram   economicamente especializando-se na produção extrativista, especialmente da 
castanha-do-pará, fornecendo para os centros regionais o produto extraído dos casta-
nhais acima das cabeceiras dos rios. Mesmo com a repressão governamental por meio 
de expedições contra os chamados mocambos, como se chamam tradicionalmente os 
espaços territoriais ocupados pelos grupos, essa produção extrativista se consolidou 
ao longo das gerações, sendo até hoje uma característica das comunidades quilombo-
las na região do rio Trombetas, por exemplo. Enquanto isso, nas vilas e cidades, como 
Santarém, famílias negras enfrentavam as condições mais adversas de repressão e 
exploração e delimitavam, a seu modo, espaços dentro ou próximo das unidades de 
produção onde pudessem formar e sustentar laços familiares, seus próprios roçados, 
áreas para caça, pesca e extrativismo, condições que futuramente garantiriam a per-
manência desses grupos ao longo do tempo.

No século XX, as comunidades quilombolas do rio Trombetas, no município de 
Oriximiná, foram pioneiras na luta pela efetividade da aplicação do art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, que garante 
aos remanescentes das comunidades dos quilombos a titulação de suas terras. A co-
munidade Boa Vista, em particular, foi a primeira a obter a titulação, expedida pelo 
Incra em 1995. Ao mesmo tempo, a mobilização do movimento negro e a organização 
dos encontros de Raízes Negras, com a participação de lideranças de outras comunida-
des da região, permitiu que memórias de seu protagonismo, silenciadas pelo racismo e 
pela opressão histórica, pudessem emergir possibilitando que as demais comunidades 
quilombolas no Baixo Amazonas buscassem cada vez mais o reconhecimento de seus 
direitos perante o Estado brasileiro.

As comunidades quilombolas em Santarém estão organizadas por meio de suas 
respectivas associações sob a articulação da Federação das Organizações Quilombo-
las de Santarém (FOQS). Embora todas possuam certidões de autorreconhecimento 
emitidas pela Fundação Cultural Palmares, somente a comunidade Pérola do Maicá 
teve parte de seu território titulado (TERRA DE DIREITOS, 2020), enquanto as demais 
comunidades ainda aguardam a finalização de seus processos de regularização fundi-
ária e titulação.

As comunidades em foco apresentam as características do campesinato amazôni-
co, consorciando práticas de agricultura, extrativismo, caça e pesca, em duas estações – 
seca (de julho a dezembro) e chuvosa (janeiro a junho). As comunidades se localizam:
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1. na várzea do rio Amazonas, em frente ao núcleo urbano de Santarém, em ilhas 
onde parte de suas terras ficam inundadas durante a estação chuvosa (Saracura, 
Arapemã, as comunidades de São Raimundo, Nova Vista e São José, que ocupam 
o território denominado Maria Valentina, e as comunidades de Surubiu-Açu e 
Patos do Ituqui);

2. na região de terra firme, menos sujeitas a inundações, mas que abrange tam-
bém terras na várzea, ao norte, e terras um pouco mais elevadas em direção ao 
planalto santareno, ao sul (Bom Jardim, Murumuru, Murumurutuba e Tiningu); 
e

3. na área urbana periférica de Santarém, a comunidade Pérola do Maicá, que 
mesmo na área urbana, e apesar das pressões ocorridas ao longo do tempo, 
mantém profundas relações socioculturais com a várzea, por meio da prática da 
pesca, da criação de pequenos animais e do cultivo em seus quintais.

Um ponto importante a destacar é o fato de que a chegada da pandemia de Co-
vid-19 à região coincide com o período chuvoso, considerado de penúria para as comu-
nidades devido à escassez de recursos de subsistência. A inundação sazonal faz desa-
parecer os lagos situados no interior das ilhas da várzea, reduzindo a oferta de peixes, 
bem como de áreas para plantio. As comunidades do planalto também sofrem dessas 
consequências. Isso inclusive foi um dos fatores para a formação da comunidade Pérola 
do Maicá, com a chegada de famílias oriundas da várzea devido ao fenômeno das terras 
caídas, terras erodidas pela ação do rio Amazonas. Trata-se, portanto, de uma época do 
ano em que as comunidades têm de buscar na cidade mais recursos para a manuten-
ção das famílias.

Para o momento, tendo em vista a expansão da doença, é possível destacar no mí-
nimo três aspectos do ponto de vista etnográfico acerca das comunidades quilombolas 
em Santarém. O primeiro aspecto diz respeito às diferentes regiões geográficas: en-
quanto na várzea o acesso é somente fluvial e as habitações se distribuem ao longo da 
beira das ilhas, no planalto o acesso se dá principalmente pela rodovia estadual PA-370 
(Santarém-Curuá Una), sendo a região atendida por linhas de ônibus. A comunidade 
Pérola do Maicá, por sua vez, é situada em região de maior adensamento populacional, 
localizada na área urbana da cidade.

Em se tratando de doença infecciosa grave, de fácil disseminação, essas condições 
geográficas específicas, marcadas por contextos sanitários precários, principalmente 
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na várzea, mas também nas demais regiões, apresentam diferentes desafios a serem 
enfrentados pelas comunidades e pelos órgãos e entidades envolvidos nas medidas de 
apoio e prevenção.

Uma vez que as medidas de prevenção se baseiam no que as autoridades sanitárias 
definem como isolamento social, com redução e controle no fluxo de pessoas e recursos, 
outro aspecto a ser tratado é como garantir o abastecimento alimentar das comunida-
des nesse contexto. Vimos que historicamente a trajetória dos grupos é caracterizada 
pela integração aos mercados locais de produção, mesmo com as políticas de repres-
são e exploração típicas do escravismo. A produção interna não é capaz de dar conta do 
sustento das famílias, o que provoca desafios tanto no que se refere às possibilidades 
de comercialização dos produtos quanto às medidas temporárias, como o recebimento 
de cestas básicas e o auxílio financeiro emergencial diante dos impactos da pandemia.

O terceiro aspecto consiste propriamente nas ações de atendimento à saúde. Para 
além da divulgação de informações nos meios de comunicação, é preciso acompanhar 
não só as condições sanitárias existentes e a atuação dos agentes comunitários de saú-
de, mas também de que modo estão sendo planejadas medidas mais específicas no 
que tange à identificação e ao tratamento dos eventuais casos para que não se disse-
minem nas comunidades.

4 SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: UMA POLÍTICA EM 
CONSTRUÇÃO

Ao analisar a situação atual das políticas públicas voltadas para os quilombos, Ar-
ruti (2009) assinalou em linhas gerais a sua trajetória nos últimos anos. A princípio, as 
ações tinham como objetivo a garantia do reconhecimento das comunidades no âm-
bito do patrimônio cultural, por meio da Fundação Cultural Palmares. Posteriormente, 
passaram a ter como foco a redistribuição, direcionada aos quilombos, de recursos já 
existentes nas políticas sociais em curso, entre as quais a política fundiária. Esta última, 
por sua vez, transformou-se no sentido de incluir o reconhecimento de particularida-
des socioculturais das comunidades no desenho das ações territoriais. Contudo, trata-
-se de um processo não linear e incompleto:

Onde ele [o avanço quilombola] conseguiu gerar um modelo relativamente 
equilibrado – a política fundiária – ele está ameaçado, enquanto nas demais 
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políticas, enquanto tal modelo não é alcançado, tais comunidades continuam 
reféns das suas diferenças, naquilo que elas implicam modos desiguais de parti-
cipar e de se representar politicamente diante do próprio Estado e de seus opo-
sitores locais. (ARRUTI, 2009, p. 109)

No que se refere ao atendimento à saúde, as iniciativas voltadas para os quilombos 
consistiram no anúncio de obras de saneamento e abastecimento de água pela Funa-
sa; no anúncio da extensão da cobertura de serviços já existentes pelo Ministério da 
Saúde; e na previsão de ações de mobilização e educação em saúde, e da inclusão da 
presença de comunidades quilombolas entre os critérios de elegibilidade para finan-
ciamento e execução de projetos de habitação e saneamento nos municípios (ARRUTI, 
2009, p. 97).

Tal ampliação da oferta referente à saúde, embora importante por se tratar de uma 
população historicamente excluída, pode se demonstrar insuficiente caso não venha 
acompanhada de uma perspectiva que reconheça a diversidade cultural dos quilom-
bos, motivando um debate na direção de uma política de atenção diferenciada, a 
exemplo da existente para os povos indígenas.

Para Arruti (2009, p. 101; 104-105), trata-se não da incorporação de práticas tradi-
cionais ao tratamento de saúde oficial, e sim do reconhecimento do diálogo entre as 
tradições dos grupos e da biomedicina ocidental, entendidas como campos de saberes 
e práticas que interagem entre si no cotidiano dos atendimentos.

Em 2007, o Governo Federal criou a Agenda Social Quilombola, um conjunto de 
medidas setorizadas para os quilombos, envolvendo 14 órgãos federais sob a coorde-
nação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
previstas para o período 2008-2011. Criada no âmbito do Programa Brasil Quilombola 
(PBQ), entre as medidas propostas estava a destinação de recursos para ações de abas-
tecimento de água e saneamento em 548 comunidades, e de recursos para o financia-
mento de equipes dos Programas Saúde da Família e Saúde Bucal em 47 municípios 
com presença de comunidades quilombolas (ARRUTI, 2009, p. 81).

Em 2010, no âmbito de inquérito civil destinado a acompanhar a aplicação dessas 
ações na área de atuação da PRM/Santarém (1.23.002.000247/2010-36), o MPF requi-
sitou informações aos seguintes órgãos: Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à 
Saúde), Funasa/Brasília e sua regional no Pará, e Secretarias Municipais de Saúde de 
Santarém e Oriximiná (SILVA, 2013).
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A Funasa/Brasília e a Superintendência Estadual do Pará informaram a existência 
de convênios e termos de compromisso referentes a obras de sistemas de água e sa-
neamento em comunidades quilombolas em três municípios da região: Santarém, 
Óbidos e Gurupá. São os convênios: CV 2530/2005 (Santarém – abastecimento de água 
em Bom Jardim), CV 2531/2005 (Santarém – melhorias sanitárias em Bom Jardim), CV 
2532/2005 (Santarém – abastecimento de água em Murumurutuba), TC/PAC 1117/2009 
(Óbidos – abastecimento de água – não sabemos a(s) comunidade(s) contemplada(s), 
TC/PAC 0044/2010 (Gurupá – melhorias sanitárias em Jocojó, Santo Antônio, Ponta de 
Terra, Xiteua, Terra Preta e Sítio Velho), TC/PAC 0046/2010 (Gurupá – melhorias sanitá-
rias em Maria Ribeira, Gurupá-Miri, Jocojó e Doutrino), TC/PAC 0085/2010 – melhorias 
sanitárias em Matá, Silêncio e São José) (SILVA, 2013).

Os Programas Saúde da Família e Saúde Bucal constituem estratégias de interven-
ções voltadas para a chamada Atenção Básica, com ênfase na prevenção, no tratamen-
to, na redução de riscos e manutenção da saúde nas populações locais, com base em 
suas condições de vida, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Suas diretrizes 
foram enunciadas na Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida pelo Ministério 
da Saúde na Portaria nº 2.488/GM/MS, de 2011.

Em 2006, por meio da Portaria nº 822/GM/MS, o Ministério da Saúde alterou os 
critérios para definição das modalidades da Estratégia Saúde da Família, para que as 
equipes atuando em municípios que atendam população quilombola ou de assenta-
mentos de reforma agrária pudessem receber um acréscimo de 50% no valor dos in-
centivos repassados mensalmente por equipe, respeitando o número de equipes por 
município. A Portaria também garantia tal acréscimo para os municípios com popula-
ção de até 50 mil habitantes na Amazônia Legal, ou com até 30 mil habitantes e Índice 
de Desenvolvimento Humano igual ou inferior a 0,7.

Em 2008, a Portaria nº 90/GM/MS atualizou as bases populacionais da população 
quilombola e assentada da reforma agrária, por município. No que se refere aos muni-
cípios do oeste paraense, essa portaria considerou somente a presença de quilombolas 
em Santarém e Oriximiná, desconsiderando comunidades em outros municípios da 
região, como Alenquer e Óbidos, por exemplo.

Além das portarias citadas, os quilombos também estão mencionados em duas 
outras portarias do Ministério da Saúde, publicadas posteriormente: a Portaria nº 992/
GM/MS, de 2009, que trata da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, 
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e a Portaria nº 2.866/GM/MS, de 2011, referente à Política Nacional de Saúde Integral 
das Populações do Campo e da Floresta.

Em linhas gerais, as diretrizes e os objetivos referentes aos quilombos nos docu-
mentos citados fazem menção à necessidade de aprimoramento dos sistemas de in-
formações sobre esses grupos, respeito a suas práticas e saberes, garantia de partici-
pação nas instâncias de monitoramento das ações, e ampliação do acesso aos serviços, 
com o estabelecimento de metas para a melhoria de seus indicadores de saúde, por 
meio da atribuição de responsabilidades específicas aos âmbitos federal, estadual e 
municipal de gestão da saúde.

Em contraste com o indicado nas portarias, as respostas dos órgãos de saúde no 
quanto ao procedimento instaurado em 2010 demonstraram na ocasião o reduzido 
alcance das políticas de saúde para os quilombos na região. A Secretaria de Atenção à 
Saúde (SAS/MS) informou que entre os municípios da área de atuação da PRM/Santa-
rém somente Gurupá possui a Estratégia de Saúde da Família (ESF) em terra quilom-
bola, mais especificamente uma equipe situada na comunidade quilombola de Car-
razedo, mas não indicou se há também o atendimento de saúde bucal (SILVA, 2013).

Mesmo os municípios com previsão de incentivos financeiros para equipes que 
atuem em terras quilombolas de acordo com a Portaria nº 90/GM/MS de 2008 – Santa-
rém e Oriximiná – não possuíam equipes de ESF direcionadas para essas comunidades, 
segundo as respostas de suas Secretarias Municipais de Saúde (SILVA, 2013).

A Secretaria Municipal de Saúde de Oriximiná alegou que a implantação da ESF 
para os quilombos é inviável devido à carência de profissionais de saúde, principal-
mente médicos, residentes nas localidades por se tratar de áreas rurais. Em anexo à 
resposta, encaminhou relatório de um programa de pesquisa vinculado à Universida-
de Federal do Pará (UFPA) que realizou atividades de atenção básica em saúde em co-
munidades quilombolas como contrapartida pelos estudos realizados no local, bem 
como material descrevendo as ações da Fundação Esperança, entidade de saúde que 
atua em comunidades quilombolas no município em convênio com a Mineração Rio 
do Norte (MRN) (SILVA, 2013).

Em diligência do MPF realizada em 2009 em Oriximiná para subsidiar outro inqué-
rito civil, foram ouvidas nas comunidades quilombolas visitadas (Tapagem, Curuçá e 
Moura) várias reclamações acerca tanto do atendimento da Fundação Esperança como 
da situação do atendimento na rede pública local.
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[Na comunidade quilombola de Tapagem] No que se refere ao atendimento à 
saúde, relataram que existe convênio entre a Prefeitura, a MRN e a Fundação 
Esperança para o atendimento às comunidades, além do monitoramento reali-
zado pela Funasa para o controle da malária. Em casos de extrema urgência, re-
cebem o apoio da equipe do ICMBio para remover os pacientes até Porto Trom-
betas ou Oriximiná. Ressentem-se da falta de um posto médico, e informaram 
que a equipe da Fundação Esperança atende os comunitários no alojamento da 
“escola velha”, sem condições para um atendimento adequado. Reclamaram do 
atendimento dos prestadores de saúde: foi relatada situação em que deman-
dam exames de sangue e urina sem ouvir a situação atual do paciente. Demons-
traram também preocupação com os 11 casos de hipertensão detectados em 
Tapagem. (SILVA, 2010, p. 6).

[Na comunidade quilombola de Curuçá] Em relação à saúde, apontaram os 
seguintes problemas no atendimento: a equipe da Fundação Esperança aten-
de na comunidade uma vez por mês, o que não é suficiente para a demanda; 
manifestaram preocupação com o aumento dos casos de malária na região; a 
equipe é composta de estagiários, em sua maioria; antes, havia a visita de médi-
cos semestralmente, mas isso não está acontecendo atualmente; os exames são 
realizados, mas faltam remédios; não há atendimento odontológico; os agentes 
de saúde não tem equipamento adequado e em certos casos receitam medica-
ção vencida; a Fundação Esperança prepara voluntários, mas não tem material 
adequado para identificar as morbidades; faltam postos de saúde permanentes; 
em 9 anos de atendimento, falta estrutura: o atendimento ocorre no barracão, 
de maneira precária; há situações em que os pacientes são medicados sem um 
exame adequado. O sonho da comunidade é ter um posto de saúde próximo às 
famílias, sem que sejam obrigadas a se deslocar para Porto Trombetas ou Orixi-
miná. (SILVA, 2010, p. 7-8).

[Na comunidade quilombola de Moura] […] Foi relatada a prática do cadastra-
mento: o atendimento à saúde é definido pela inclusão das pessoas em cadastro 
junto à empresa [MRN]. Teriam sido cadastradas pessoas em Moura, Boa Vista e 
Batata, sendo que o acesso aos serviços se estende aos cônjuges de integrantes 
dessas comunidades. O Hospital de Porto Trombetas só atende os cadastrados. 
Nem todos do Moura são cadastrados, o que evidencia situações de discrimi-
nação, de acordo com os quilombolas. Em relação aos serviços da Fundação Es-
perança, foram apontados problemas similares aos relatados nas outras reuni-
ões: nem sempre vem médico na equipe, e o atendimento se dá em condições 
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precárias (no barracão); a receita é dada por enfermeiras e estagiárias; profes-
sora da comunidade reclamou que não teria sido atendida; pessoas voltam em 
condições piores de saúde; também reclamaram de situações de discriminação 
no atendimento: atendem os mais brancos e em melhores condições, afirmaram os 
participantes da reunião. Na região do Moura, outras comunidades também 
pleiteiam o atendimento, como a comunidade quilombola do Erepecu, além de 
outras não-quilombolas como o Batata e Ajudante. (SILVA, 2010, p. 10-11).

Não obstante o tempo decorrido desde a elaboração das informações técnicas 
acima, estas permitem acompanhar as dificuldades vividas pelas comunidades para 
o reconhecimento de seus direitos. Em que pese a importância do Programa Brasil 
Quilombola para a formulação de uma agenda de iniciativas governamentais voltadas 
para essa população, a cobertura das ações de saúde e saneamento previstas no Pro-
grama Brasil Quilombola não chegaram à totalidade dos quilombos na região em foco.

Não se trata de uma questão somente quantitativa: isso remete a outros aspectos 
a serem considerados. Em primeiro lugar, é significativa a falta de informações mais 
detalhadas sobre as condições de saúde das comunidades quilombolas na região, o 
que é representativo da invisibilidade histórica desses grupos na sociedade brasilei-
ra. Outro aspecto a ser considerado é o quanto as informações, os estudos e as ações 
efetivamente contemplam as especificidades socioculturais e os anseios das próprias 
comunidades. Estas não são meros somatórios de casas e/ou famílias, e sim unidades 
de existência com valores, práticas, modos de vida específicos que precisam ser consi-
derados, sob pena de persistirem as condições de sua invisibilidade.

Existe todo um contexto de relações de poder na interação entre as equipes de pro-
fissionais e os pacientes, mediada por princípios e práticas que regem a aplicação de 
modelos de atenção à saúde sobre grupos locais, na qual emerge uma série de confli-
tos entre esses modelos e os saberes e práticas de autoatenção tradicionais desses gru-
pos. As intervenções em saúde pública comumente desconsideram o universo cultural 
e as categorias acerca de saúde, doença e cura dos próprios grupos, o que pode reforçar 
preconceitos e estigmas que influenciam na baixa eficácia dessas intervenções (LANG-
DON; MALUF; TORNQUIST, 2008).

Além disso, deve-se considerar a necessidade de consulta e participação desses 
grupos na formulação, no planejamento e no monitoramento das políticas voltadas 
para eles. Tal necessidade se baseia, inclusive, nos compromissos assumidos pelo Bra-
sil, tanto externa como internamente, na garantia dos direitos socioculturais desses 
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grupos, como a Convenção nº 169/OIT (aprovada pelo Congresso Nacional por meio do 
Decreto Legislativo nº 143/2002, promulgada pelo presidente da República por meio 
do Decreto nº 5.051/2004) e o Decreto nº 6.040/2007, que institui a Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

5 O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19

A Organização Mundial de Saúde declarou em janeiro de 2020 que o surto da doen-
ça causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui emergência de saúde pública de 
importância internacional, e a sua expansão geográfica mundial nos meses seguintes 
a caracteriza como uma pandemia (OPAS/OMS BRASIL, 2020). Trata-se de uma doen-
ça infecciosa respiratória grave, para a qual ainda se busca uma cura, e sua chegada 
ao Brasil, além de causar preocupações para a população em geral, representa riscos 
especialmente para grupos específicos como povos indígenas e comunidades tradicio-
nais, entre as quais as comunidades quilombolas.

Cartilha divulgada pela Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen) alerta 
para os impactos que a crise de saúde pública com a chegada da Covid-19 pode pro-
vocar especialmente sobre a população negra. Indicadores de emprego, renda, acesso 
a direitos sociais apontam a grande vulnerabilidade dessa população nesse contexto, 
ainda mais agravado pelo subfinanciamento das políticas sociais, decorrente da Emen-
da Constitucional 95/2016, que reduz os instrumentos e a capacidade de ação do Esta-
do brasileiro para enfrentar a expansão da pandemia (OLIVEIRA, 2020).

Já o artigo de autoria de pesquisadores em sua maioria quilombolas, no sítio ele-
trônico da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade (Sipad) da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), resume os pontos centrais do desafio impos-
to às comunidades quilombolas pela Covid-19. Os riscos de disseminação da doença 
chegam a comunidades que, em grande parte, não tiveram concluída a regularização 
fundiária, e, portanto, não possuem efetivo controle de seus territórios no momento 
de planejar medidas de controle de entrada e saída de pessoas para evitar a contami-
nação. Além disso, a suspensão de contratos de entregas de alimentos em programas 
como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (Pnae), e de atividades como turismo de base comunitária eventualmen-
te existentes, por exemplo, impactam gravemente a garantia de recursos econômicos 
para sustento das famílias.
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Outros fatores são a presença nas comunidades de pessoas particularmente susce-
tíveis à contaminação por Covid-19, como anciãos, que possuem grande importância 
para o bem-estar coletivo. A pouca cobertura do acesso a redes de telefonia e internet e 
as vulnerabilidades quanto à atenção à saúde completam o quadro de graves ameaças 
vivido pelos quilombos em todo o Brasil. Esses desafios, por sua vez, estão mobilizan-
do as comunidades na definição de estratégias de prevenção e no debate com órgãos 
governamentais e não governamentais acerca de medidas de proteção:

[…] As principais demandas são: o fornecimento de cestas básicas; o acesso 
à renda básica emergencial; o abastecimento de água nas localidades onde o 
mesmo é inexistente ou irregular; implementação de ações emergenciais de 
acesso à saúde; à assistência social; a itens de higienização; a informações sobre 
a prevenção; as providências a serem adotadas em caso de contaminação; distri-
buição de kits de alimentação para os estudantes que têm, no momento, as au-
las suspensas; promover o acesso seguro de quilombolas às agências bancárias 
para o saque do Bolsa Família, por vezes localizadas a quilômetros de distância 
dos seus territórios; vacinação contra a gripe de forma eficiente e sem que estes 
sejam expostos à aglomeração em filas e transporte público (FERREIRA; CRUZ; 
PEREIRA;  MIRANDA; PAULA; SILVA, 2020, p. 1).

Com a entrada em vigor das medidas das autoridades sanitárias, entre as quais evi-
tar a aglomeração e circulação de pessoas e recomendar o isolamento social, a Federação 
das Organizações Quilombolas de Santarém decidiu em 20 de março de 2020 a parali-
sação de suas atividades, entre as quais a eleição para nova diretoria. Outra providência 
foi a orientação para que as pessoas ficassem em seus quilombos e evitassem a entra-
da de pessoas de fora.

Nos relatos recebidos de algumas comunidades, foram definidas medidas próprias 
de prevenção, como a suspensão de reuniões das associações, cultos religiosos, ativi-
dades esportivas, entre outras atividades envolvendo aglomeração de pessoas. Contu-
do, o fato de que a estação chuvosa é marcada pela escassez de meios de subsistência 
e pela necessidade de se buscar recursos na cidade provoca inquietação e ansiedade, 
pois a demanda por esses recursos pode tornar insustentável o atendimento às reco-
mendações para que fiquem nos quilombos.

Os contatos da Federação ressaltaram a atuação da Coordenação Nacional de Arti-
culação das Comunidades Negras Quilombolas (Conaq) na formulação e divulgação de 
orientações para prevenção da doença. No dia 24 de abril de 2020, representantes da 
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Conaq participaram de audiência na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão para tratar 
das medidas de combate à Covid-19 com a população quilombola. Entre os assuntos 
abordados, a efetivação de medidas para garantia de segurança alimentar e renda no 
contexto emergencial provocado pela pandemia, bem como a necessidade de um ca-
nal de diálogo com o Ministério da Saúde a fim de tratar de medidas voltadas para a 
proteção dos quilombos (CONAQ, 2020).

Diferente da saúde indígena, que possui um subsistema próprio no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), estruturado nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEI), as ações de saúde para as comunidades quilombolas envolvem a atuação local 
das secretarias municipais e estaduais de saúde. Uma importante pauta de reivindi-
cações da Federação, que inclusive resultou em audiência local em 15 de outubro de 
2008 (SILVA, 2010; 2013), sempre foi a efetiva implementação da Política Nacional de 
Atenção à Saúde da População Negra.

No contexto atual de enfrentamento da Covid-19, os relatos recebidos das comuni-
dades contam que as orientações das autoridades sanitárias têm sido repassadas por 
televisão e rádio, e por meio da atuação de agentes comunitários de saúde. No Quilom-
bo Pérola do Maicá, situado em região de maior adensamento populacional, a comu-
nidade é atendida por agentes de saúde de outros bairros, Maicá I e Área Verde, que 
segundo relato recebido dificilmente passam pelas casas do quilombo, fazendo com 
que as pessoas tenham que se deslocar para os postos de saúde nos outros bairros.

Uma questão a ser enfrentada, no que se refere ao atendimento à saúde das comu-
nidades, para além das medidas de prevenção, é como estão sendo previstas as ações 
no contexto de identificação de casos suspeitos e confirmados, o devido tratamento 
destes, e as precauções no sentido de evitar a disseminação nas comunidades. O con-
trole de entrada de pessoas nas comunidades e as medidas informativas não bastam, 
tendo em vista a rápida expansão da doença.

Um ponto debatido entre especialistas e comunidades no âmbito da saúde indíge-
na nos últimos dias, mas também pertinente para a saúde coletiva de outros grupos, 
tem sido a definição e implementação de planos de contingência voltados para a re-
alidade sociocultural dos grupos afetados. Em entrevista ao Instituto Socioambiental 
(ISA), o médico e doutor em Saúde Pública Andrey Moreira Cardoso, especialista em 
Saúde da Família e Saúde dos Povos Indígenas, sintetiza essas preocupações:
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a estratégia das equipes de saúde nas aldeias para detectar precocemente e en-
caminhar rapidamente casos que precisem de atendimento externo. Teria que 
haver testes para identificar os infectados. Mais que isso: é preciso detectar os 
sinais [da contaminação]. Então, é detectar pessoas com sintomas respiratórios 
e confirmar a infecção nos casos graves. Nessa condição, a princípio todos vão 
ser considerados suspeitos de coronavírus. Agora, o problema é antecipar-se. O 
que tem de ser ágil é conseguir detectar o início, o primeiro caso introduzido. 
Estando a equipe de saúde na aldeia, não havendo casos, tem de monitorar a po-
pulação para detectar a ocorrência de casos precocemente (SOUZA, 2020, p. 1).

Como vimos, outro desafio colocado às comunidades quilombolas é a garantia de 
condições para o abastecimento alimentar, diante das recomendações de isolamento 
social, preconizadas pelas autoridades sanitárias.

Segundo contato da Terra de Direitos, que há praticamente mais de uma década re-
aliza atividades de assessoramento jurídico envolvendo um conjunto de temas, como 
a regularização fundiária e a proteção dos direitos das comunidades, estas enfrentam 
dificuldades para a venda de seus produtos desde antes da eclosão da pandemia, com 
a desestruturação de iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

No momento, uma alternativa tem sido o apoio da Universidade Federal do Oeste 
do Pará (Ufopa) e de Pastorais Sociais da Diocese de Santarém para a organização de 
compra e distribuição de cestas agroecológicas contendo a produção das comunida-
des. Já a distribuição de cestas por doações e por meio da Secretaria Municipal de Edu-
cação (Semed) possui limitações para o abastecimento das comunidades.

A Semed iniciou essa distribuição em outra região ribeirinha, o Tapajós, com previ-
são de envio para as demais regiões (incluindo os quilombos) nos próximos dias. Como 
vimos, a região de várzea é particularmente afetada pela estação chuvosa, o que provo-
cou desabastecimento nessa região, mas a previsão é de que o planalto enfrente esse 
desabastecimento em seguida, segundo informação do contato da Terra de Direitos. 
As cestas obtidas por doações foram distribuídas para a várzea.

O recebimento do auxílio emergencial pelas comunidades é outro assunto em pauta 
nas reivindicações do movimento quilombola nacional. A Conaq relatou algumas pre-
ocupações na audiência realizada na 6ª Câmara, como a falta de acesso à internet e de 
linhas telefônicas, tanto fixas quanto móveis, sem contar situações como irregularidades 
no CPF e a ocorrência de descontos automáticos no momento em que o benefício é de-
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positado na conta-corrente, devido a eventuais situações de inadimplência. A Federação 
tem recebido e divulgado os informes da Conaq referentes a esse e a outros assuntos.

6 COMO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM SANTARÉM ESTÃO 
ENFRENTANDO A PANDEMIA?

Como vimos, a chegada da pandemia de Covid-19 na região do Baixo Amazonas 
coincide com a estação chuvosa, marcada pela redução dos recursos alimentares e da 
produção para o mercado local. Distribuídas na várzea do rio Amazonas, na região do 
planalto santareno e na área urbana, as comunidades quilombolas têm que enfrentar 
desafios como garantir o controle de seu território, efetivar medidas de prevenção e 
manter as condições para o abastecimento de suas famílias durante a pandemia.

Segundo os contatos realizados, entre as notícias da chegada da pandemia e o iní-
cio das medidas das autoridades sanitárias não houve a elaboração de um plano de 
contingência para enfrentar os efeitos da expansão da doença. A exemplo dos debates 
envolvendo a saúde indígena, outro desafio para as comunidades é buscar condições 
para que as lideranças quilombolas locais, entidades de apoio, organizações quilom-
bolas estaduais e nacionais e órgãos públicos encaminhem tratativas nesse caminho.

Outro detalhe observado foi a preocupação das pessoas com relação aos mais ido-
sos, o cuidado para que estes permaneçam nas comunidades. Nesse grupo etário está a 
maioria das lideranças quilombolas, que por sua vez é um dos grupos mais vulneráveis 
diante da Covid-19. Esse detalhe também está presente nos informes do movimento 
quilombola nacional, e não é trivial, pois são os idosos as pessoas que representam o 
exemplo das lutas contra a opressão histórica da escravidão e do racismo, possuindo 
papel fundamental na garantia dos direitos das comunidades.

Isso denota outro aspecto importante – o fato de que para esses grupos a saúde 
envolve o cuidado e a garantia de bem-estar coletivos. Desse modo, entendo não ser 
possível o planejamento e a execução das ações de enfrentamento da pandemia sem a 
participação das lideranças, dos agentes comunitários de saúde e de demais represen-
tantes das comunidades.

Diferente da saúde indígena, que possui um subsistema próprio no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), estruturado nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
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(DSEI), as ações de saúde para as comunidades quilombolas envolvem a atuação local 
das secretarias municipais e estaduais de saúde. Para além das medidas de prevenção, 
constitui preocupação a forma como estão sendo previstas as ações no contexto de 
identificação de casos suspeitos e confirmados, o devido tratamento destes e as pre-
cauções no sentido de evitar a disseminação nas comunidades. O controle de entrada 
de pessoas nas comunidades e as medidas informativas não bastam, tendo em vista a 
rápida expansão da doença. Daí a importância da articulação entre os agentes comu-
nitários e as secretarias estadual e municipal de saúde.

Além da paralisação de suas atividades e as de suas afiliadas e pela proibição da 
entrada nas comunidades de pessoas de fora, a Federação também repassa informes 
da Conaq referentes à prevenção contra a doença e ao acesso de recursos para abaste-
cimento das comunidades. Outra medida é o estabelecimento de estratégias perante 
a organização Terra de Direitos no sentido de garantir condições para o abastecimento 
das comunidades. Lideranças jovens, estudantes quilombolas na cidade e integrantes 
do grupo de mulheres lideranças também estão fazendo sua parte, mantendo canais 
de comunicação entre os órgãos e entidades com os quais a Federação interage e as 
próprias comunidades.

Vimos que historicamente a trajetória dos grupos é caracterizada pela integração aos 
mercados locais de produção, mesmo com as políticas de repressão e exploração típicas 
do escravismo. A produção interna não é capaz de dar conta do sustento das famílias, o 
que provoca desafios tanto no que se refere às possibilidades de comercialização dos pro-
dutos das comunidades na cidade quanto às medidas temporárias, como o recebimento 
de cestas básicas e o auxílio financeiro emergencial diante dos impactos da pandemia.

A Federação tem recebido e divulgado os informes da Conaq referentes a esse e a 
outros assuntos, mas de modo geral os relatos apontam para dificuldades no cadas-
tramento do aplicativo para receber o auxílio. Não obstante, tanto as condições para 
manter a comercialização de seus produtos quanto a definição de estratégias para o 
devido acesso das comunidades aos auxílios de natureza emergencial são pontos para 
tratativas envolvendo as comunidades, o movimento quilombola em âmbito local, es-
tadual e nacional, e demais órgãos, governamentais e não governamentais.
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OS QUILOMBOS DE RONDÔNIA E A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE COMBATE À PANDEMIA

Rebeca Campos Ferreira1

1 INTRODUÇÃO

Logo no início da pandemia, a CONAQ alertou sobre a vulnerabilidade das co-
munidades frente ao cenário da proliferação do coronavírus no Brasil. Além da 
ausência de infraestrutura na saúde pública dos municípios mais próximos às 
comunidades. (CRISÓSTOMO, 2020, [S./p.]2

Tem sido discutida a vulnerabilidade dos povos indígenas, quilombolas e membros 
de comunidades tradicionais à pandemia do novo coronavírus, por uma série de fato-
res. Seja por questões epidemiológicas, sociais e econômicas, alertando especialmente 
para as deficiências no acesso à saúde, bem como para a ausência de políticas públicas, 
e considerando as especificidades culturais desses grupos. Nesse âmbito, a 6ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do MPF solicitou análises antropológicas às peritas e aos pe-
ritos em Antropologia da Instituição, tendo em vista a experiência profissional de cada 
um com grupos étnicos específicos.

Dessa forma, a abrangência de cada estudo foi delimitada pelos profissionais e di-
recionada por quesitos comuns,3 que serão respondidos ao final desta peça, abordan-
do o contexto das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Estado de Rondônia, 
a saber:

1. Quilombo do Forte Príncipe da Beira, Costa Marques/RO;

2. Quilombo de Santa Fé, Costa Marques/RO;

1   Doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisadora do Núcleo de Antropologia do Direito (Nadir/USP). Perita em 
Antropologia do Ministério Público Federal (MPF).

2   CRISÓSTOMO, Maryellen. Coronavírus chega aos quilombos e Conaq denuncia a falta de efetividade de ações preventivas do poder público nos 
quilombos. 2020. Disponível em: http://conaq.org.br/notícias/covid-19-chega-aos-quilombos/. Acesso em: 30 abr. 2020.

3   A saber: Haveria especificidades culturais e epidemiológicas dos povos indígenas ou das comunidades tradicionais com as quais já tenha trabalhado 
a se levar em consideração diante dos riscos representados pela pandemia de Covid-19? Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de 
contingência para mitigar os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas e as comunidades tradicionais? Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários 
e demais representantes indígenas ou das comunidades tradicionais devem ou podem participar da elaboração e execução dessas ações? Quais ações e 
medidas os povos indígenas ou comunidades tradicionais estão tomando para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19? Avalie as medidas 
necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vista a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte dos grupos 
afetados. 4.1. Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico? Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional para Infecção 
Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) em Povos Indígenas na área do DSEI mais próximo de sua área de lotação? Em especial, a permanência nas Casai 
de apenas os casos absolutamente necessários, tem-se verificado a efetivação dessa medida? Caso estejam sendo implementadas tais medidas, como estas 
têm sido recebidas pelos respectivos povos indígenas?
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3. Quilombo do Santo Antônio do Guaporé, São Francisco do Guaporé/RO;

4. Quilombo de Pedras Negras, São Francisco do Guaporé/RO;

5. Quilombo de Jesus, São Miguel do Guaporé/RO;

6. Quilombo de Rolim de Moura do Guaporé, Alta Floresta do Oeste/RO;

7.  Quilombo do Tarumã, Alta Floresta do Oeste/RO;

8. Quilombo das Laranjeiras, Pimenteiras/RO;

9. Quilombo da Santa Cruz, Pimenteiras/RO; e

10. Reflexões sobre a questão quilombola em geral.
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Obs.: Os mapas acima foram gentilmente cedidos à signatária por Josep Iborra Plans, Ze-
zinho, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Articulação das CPTs da Amazônia, em 24 de 
maio de 2020.

Antes de chegarmos às especificidades de cada uma dessas comunidades e, em 
seguida, respondermos aos quesitos, é preciso considerar o cenário macrossocial da 
pandemia do novo coronavírus: os dados oficiais, em 21 de maio de 2020, às 20h15, 
indicavam 20.047 óbitos no Brasil, índice de 6,5% de letalidade e 9,5% de mortalidade 
considerando o cenário nacional.4

É preciso trazer também o panorama do estado de Rondônia e dos municípios onde 
se localizam os quilombos para, com base em indicadores, organizar ações de resposta 
à Covid-19 a partir de políticas e atividades específicas aos grupos remanescentes de 
quilombos.

Enfatizar-se-á a Vulnerabilidade Social grave à qual as comunidades quilombolas es-
tão submetidas. Trata-se da metodologia do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), cons-
truído a partir de indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil,5 de modo 
a abranger as diferentes situações indicativas de exclusão e de fragilidade e, com isso, 
elevar o potencial de eficácia para orientar ações e alocação de recursos.

4   Dados disponíveis em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 21 maio 2020, às 21h25.

5   Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil é uma plataforma de consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 5.565 municípios brasileiros, 
aplicados às 27 unidades da Federação, vinte regiões metropolitanas e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). O ADH engloba 
o Atlas do Desenvolvimento Humano nos municípios e o Atlas do desenvolvimento humano nas RMs e traz, além do IDHM, mais de duzentos indicadores de 
demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade.
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são exemplos de indicadores que tentam abarcar a realidade brasileira de forma 
multidimensional e oferecer complemento e/ou contraponto a outros tipos de 
indicadores existentes, compondo, assim, um importante leque de informações 
para tomadas de decisões estratégicas. (MARGUTI; COSTA; PINTO, 2017, p. 14)6

Isso é importante, pois a vulnerabilidade das comunidades quilombolas de deter-
minado município não é a mesma que o índice indicado para a população do mesmo 
município. Para dar conta da singularidade desses grupos, é preciso uma perspectiva 
que vai além da identificação da “pobreza” entendida apenas como insuficiência de 
recursos monetários.

Daí o Índice de Vulnerabilidade Social, que sinaliza acesso, a ausência ou a insuficiência 
de alguns ativos, os quais deveriam, a princípio, estar à disposição de todo cidadão, por 
força da ação do Estado (IPEA, 2016).7 Os referidos subíndices (“ativos") são, segundo o 
Ipea: 1. infraestrutura; 2. capital humano; e 3. renda e trabalho, cuja posse ou privação 
determina as condições de bem-estar da população.

Ao nosso caso interessa mensurar, a partir de tal metodologia, a ausência ou insufi-
ciência desses ativos na região onde estão as comunidades quilombolas, independen-
temente de eles estarem presentes no município e/ou no estado de Rondônia. Assim é 
possível constituir um instrumento de análise e de identificação de lacunas nas ações 
de combate à pandemia do novo coronavírus.

A complexidade dos dados referidos no IVS extrapola as usuais percepções da 
vulnerabilidade associada à insuficiência de renda, de ativos, de bem-estar ou 
de qualidade de vida. A vulnerabilidade social aqui é investigada a partir de 
aspectos multidimensionais decorrentes de processos mais amplos que infor-
mam e dão contornos às desigualdades sociais no Brasil. As informações dispo-
nibilizadas no AVS permitem análises reflexivas sobre a capacidade (ou não) do 
Estado de promover um conjunto de instrumentos e políticas públicas capazes 

6   MARGUTI, Bárbara Oliveira; COSTA, Marco Aurélio; PINTO, Carlos Vinícius da Silva (org.). Territórios em números: insumos para políticas públicas a partir 
da análise do IDHM e do IVS de municípios e Unidades da Federação brasileira. Brasília: Ipea; INCT, 2017. (livro 1; 340 p.) Disponível em: http://www.ipea.gov.
br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170828_territorios_em_numeros_1.pdf. Acesso em: 3 maio 2020.

7   INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios e Regiões Metropolitanas Brasileiras. 
Disponível em: http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre. Acesso em: 3 maio 2020.
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de prover aos cidadãos os mais diversos acessos que reduzam ou minimizem 
os efeitos das conhecidas falhas na oferta de bens e serviços. (IPEA, 2018, p. 7)8

Faz-se uso também da metodologia do Índice de Vulnerabilidade Municipal – Covid-19 
(IVM), que se trata de uma composição de 18 indicadores, a partir de 5 eixos temáti-
cos, quais sejam: 1. população vulnerável; 2. economia local; 3. estrutura do sistema 
de saúde; 4. organização do sistema de saúde; e 5. capacidade fiscal da administração 
pública. O IVM varia de 0 a 100, sendo que quanto maior o índice (mais perto de 100), 
mais vulnerável está o município.

O Índice de Vulnerabilidade Municipal (IVM) foi elaborado com objetivo de 
indicar o grau de vulnerabilidade de cada município brasileiro em relação aos 
impactos provocados pela pandemia de Covid-19. O IVM utiliza dados secundá-
rios públicos obtidos por meio de fontes oficiais. A consulta e utilização do IVM 
é disponibilizada gratuitamente para apoiar a tomada de decisão de gestores 
públicos e privados envolvidos em ações de combate à pandemia. O sistema do 
IVM permite a realização de buscas por regiões geográficas, pilares temáticos, 
níveis de criticidade e o cruzamento com o número de casos confirmados e óbi-
tos por município, que são atualizados diariamente. […] O IVM é baseado em 
dados disponíveis em diversas bases oficiais e considera o cenário mais recente 
anterior ao início da pandemia. Não tem como objetivo detalhar ou avaliar as 
ações em curso ou medidas de combate a pandemia adotadas nos diversos mu-
nicípios brasileiros. Oferece uma visão consistente, mas não deve ser utilizado 
como a única ferramenta de apoio para gestores públicos e privados traçarem 
suas estratégias de ação COVID-19. (INSTITUTO VOTORANTIM, 2020, p. 1)9

O IVM abrange, portanto, diferentes aspectos que demonstram a vulnerabilidade 
da população de um município ao alastramento do vírus que transmite a Covid-19. 
No caso das comunidades quilombolas, por exemplo, é possível afirmar que se o vírus 
adentrar no espaço, vai rapidamente se disseminar. A “densidade demográfica” é consi-
derada como a maior propiciadora de um eventual alastramento da Covid-19. Tal aden-
samento populacional é, em geral, conjugado a condições precárias de infraestrutura 

8   INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. A Nova Plataforma da Vulnerabilidade Social: primeiros resultados do índice de 
vulnerabilidade social para a série histórica da Pnad (2011-2015) e desagregações por sexo, cor e situação de domicílios. Relatório Institucional. Rio de Janeiro: 
Ipea, 2018. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9477/1/A_nova_plataforma_da_vulnerabilidade_social.pdf. Acesso em: 3 maio 
2020.

9   INSTITUTO VOTORANTIM. Índice de Vulnerabilidade Municipal – Covid-19. Disponível em: http://institutovotorantim.org.br/municipioscontraocorona/
ivm/. Acesso em: 23 maio 2020.
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sanitária, habitacional e de inserção no mercado de trabalho, em suma, terreno fértil 
para o alastramento dessa doença.

2 CONTEXTOS E VULNERABILIDADES

2.1 DO ESTADO DE RONDÔNIA

Em 21 de maio de 2020, o estado de Rondônia passou de 100 óbitos pela Covid-19: 
eram 101 mortes, 2.659 casos confirmados, 279 internações, 69% dos leitos utilizados 
e 65% dos leitos de UTI ocupados,10 e assim caminha a curva de contágio, respectiva-
mente, a partir de dados da Sesau/RO e do IBGE:11

Fonte: Sesau/RO (2020).

10   Dados da Sesau-RO, disponíveis em: http://covid19.sesau.ro.gov.br/.  Acesso em: 21 maio 2020, 21h40.

11   Dados disponíveis em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/pesquisa/45/82120. Acesso em: 21 maio 2020, 20h50.
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Fonte: IBGE Cidades (2020).

Algumas peculiaridades do estado devem ser consideradas para futuras projeções. 
Com dados do IBGE de 2019,12 o Índice de Gini – que é um medidor de desigualdade 
social –, era 0,497. São 1.777.225 pessoas de população estimada (eram 1.562.409 no 
Censo de 2010) e 720 estabelecimentos de saúde.

Entre a população total:

 ʞ 32,9% têm restrições de acesso à educação (586.484 pessoas);

 ʞ 10,9% têm restrições às condições de moradia (195.495 pessoas);

 ʞ  23,9% não têm acesso à internet (426.534 pessoas);

 ʞ 10% não têm banheiros no interior das moradias (177.722 pessoas); e

 ʞ 91,6% não têm acesso a saneamento básico (1.627.938 pessoas).

Os itens elencados são fatores de aumento de vulnerabilidade diante da pandemia. 
A distribuição de acesso a saneamento básico/abastecimento de água e a incidência da 
pobreza nos municípios do estado de Rondônia se dá como nos mapas a seguir, ambos 
do IBGE, respectivamente:13

12   Dados disponíveis em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/panorama.

13  Idem.
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Fonte: IBGE (2019).

Fonte: IBGE (2019).

Dados da Fiocruz de 17 de abril de 2020 indicam a infraestrutura para assistência, 
como é demonstrado nos mapas a seguir 1. “número de leitos de UTI por 10.000 habitan-
tes em cada macrorregião de saúde” e 2. “número de respiradores por 10.000 habitantes com 
mais de 60 anos em cada macrorregião de saúde” (Obs.: esses indicadores não levam em 
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consideração os investimentos atuais em novos leitos/respiradores). Tem-se a seguinte 
distribuição no estado de Rondônia14:

Fonte: Fiocruz (2020).

Segundo dados do relatório da Fiocruz:

Classificação de vulnerabilidade social do município, ordenada de A (menos 
vulnerável) a D-E (mais vulnerável). Essa classificação levou em consideração as 
seguintes variáveis: expectativa de vida ao nascer, índice de GINI, componente 
de escolaridade do IDH, % população vivendo em situação de extrema pobreza, 
% população vivendo em área urbana, % de pessoas em domicílios com abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário inadequados, % de domicílio com 
água encanada, % de domicílio sem energia elétrica. (CODEÇO et al., 2020, p. 7)

Com base no cruzamento dos índices e indicadores, a Fiocruz delimitou a Vulne-
rabilidade Social de Rondônia diante da pandemia do novo coronavírus, conforme a 
seguir:

Fonte: Fiocruz (2020).

14   CODEÇO, Cláudia T. et al. (org.). Estimativa de risco de espalhamento da Covid-19 nos estados brasileiros e avaliação da vulnerabilidade 
socioeconômica nos municípios. 3º Relatório. Núcleo de Métodos Analíticos para Vigilância em Epidemiologia Procc/Fiocruz e EMAp/FGV e colaboradores. 
Disponível em: file:///C:/Users/HP/Downloads/Relat%C3%B3rios%20t%C3%A9cnicos%20-%20COVID-19_procc-emap-covid-19-reporte3_20200401.pdf.
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Note-se que os municípios onde estão localizadas as comunidades quilombolas 
são todo do nível C: mais vulneráveis, conforme se detalhará adiante. A despeito disso, 
as comunidades quilombolas estão ainda numa situação mais frágil: se a média do 
município é vulnerabilidade C, a vulnerabilidade pode chegar a D e E nos quilombos, 
segundo a mesma metodologia. Na escala de índices de vulnerabilidade entre 0 e 100 
(sendo 100 mais vulnerável), os municípios rondonienses estão distribuídos diante da 
pandemia do novo coronavírus conforme é demostrado no mapa a seguir.15 Todos, 
portanto, vulneráveis.

Fonte: Instituto Votorantim (2020).

Acrescenta-se que, no momento, as pesquisas indicam o processo de interiorização 
da pandemia, ou seja, o coronavírus segue para os municípios menores, que são os 
que têm menores estruturas para atendimento da saúde. Segundo a Fiocruz, no estudo 
Estimativa de risco de espalhamento da Covid-19 nos estados brasileiros e avaliação da vulne-

15   Dados disponíveis em: http://institutovotorantim.org.br/municipioscontraocorona/ivm/. Acesso em: 23 maio 2020, às 10h20.
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rabilidade socioeconômica nos municípios,16 algumas localidades estão mais suscetíveis à 
Covid-19, tal qual o caso de que se ocupa esta análise.

Os municípios rondonienses, em geral, e as cidades de Pimenteiras do Oeste, São 
Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Alta Floresta do Oeste, 
Costa Marques, em particular, estão em situação especialmente sensível, sobretudo 
diante da estrutura do sistema de saúde. Vê-se, a seguir, um exemplo dessa vulnerabi-
lidade a partir da (in)disponibilidade de leitos de UTI.17

Fonte: Instituto Votorantim (2020).

16   Descreve-se a situação específica de cada unidade da Federação e uma classificação detalhada de indicadores sociais em âmbito municipal, de A 
(menos vulnerável) a D-E (mais vulnerável). Tal classificação leva em consideração variáveis como: expectativa de vida ao nascer, índice de Gini, componente 
de escolaridade do IDH, % população vivendo em situação de extrema pobreza, % população vivendo em área urbana, % de pessoas em domicílios com 
abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados, % de domicílio com água encanada, % de domicílio sem energia elétrica. Assim definiram-
se “classes de vulnerabilidade social dos municípios brasileiros”, sendo: A – Predominantemente urbano, com expectativa de vida acima da média, 
comparativamente menor desigualdade, menor população vivendo em extrema pobreza, melhor acesso aos serviços de abastecimento de água e esgoto, 
e maior escolaridade média. Nessa categoria está a maioria das capitais estaduais. B – Muito semelhante a na expectativa de vida. Ainda mais urbano, mas 
com mais população vivendo em extrema pobreza (média de 5 %). Os índices de desigualdade e a infraestrutura são piores em comparação com A, mas ainda 
acima da média. C – Mistura ou populações urbanas e rurais. Em comparação com A e B, eles têm uma expectativa de vida significativamente menor, pobreza 
significativamente alta e menos infraestrutura. São as áreas mais urbanizadas da Região Nordeste, principalmente. D – Predominância de populações rurais, 
alta desigualdade, baixo IDHedu, baixo acesso a serviços de água e esgoto, mas com acesso à eletricidade. Eles estão localizados principalmente na área 
seca do bioma Caatinga, no Nordeste e alguns municípios do Norte. E – Regiões predominantemente rurais na Amazônia. IDHedu baixo, acesso precário à 
água tratada, disposição de esgoto e eletricidade. Os municípios das classes C, D e E são os mais vulneráveis e estão localizados principalmente nas regiões 
Nordeste e Norte. Dados do Núcleo de Métodos Analíticos para Vigilância em Epidemiologia do Procc/Fiocruz e EMAp/FGV. Disponível em: http://covid-19.
procc.fiocruz.br/. Acesso em: 29 abr. 2020.

17   Dados disponíveis em: http://institutovotorantim.org.br/municipioscontraocorona/ivm/. Acesso em: 23 maio 2020, às 10h26.
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Passemos aos municípios e, em seguida, às comunidades quilombolas, mais por-
menorizadamente. Os dados apresentados são do sítio eletrônico do IBGE,18 em cru-
zamento com informações sobre vulnerabilidades extraídas de publicação do Ipea;19 
sobre vulnerabilidade municipal à Covid-19, com base em dados do Instituto Voto-
rantim;20 e dados gerais e específicos da pandemia divulgados pela Fundação Perseu 
Abramo21 e pela Fiocruz.22

2.2 MUNICÍPIOS

2.2.1 PIMENTEIRAS DO OESTE: Quilombos de Santa Cruz e Laranjeiras

Pimenteiras do Oeste é o município onde se localizam duas comunidades quilom-
bolas guaporeanas: Santa Cruz e Laranjeiras. Está na Microrregião de Colorado do Oes-
te, que não possui leitos de UTI.

Na cidade, são 2.169 habitantes estimados em 2019, dos quais 34,32% são vulnerá-
veis (740 pessoas). Apenas 8,6% dos domicílios têm esgotamento sanitário adequado, 
há dois estabelecimentos do SUS, 98,7% da população depende do sistema público 
de saúde, 9,6% da população é idosa e 53,7% da população está inscrita no CadÚnico.

O Índice de Vulnerabilidade Municipal à Covid-19 é 0,7776. No momento em que se 
escreve, 23 de maio de 2020, não há ocorrências confirmadas de coronavírus na cidade.

2.2.2 ALTA FLORESTA DO OESTE: Quilombos de Rolim de Moura e Tarumã

Alta Floresta do Oeste é a cidade que abriga duas comunidades quilombolas: Rolim 
de Moura e Tarumã. A população estimada é de 22.945 pessoas, apenas 2,6% dos do-
micílios têm esgotamento sanitário adequado, há sete estabelecimentos do SUS. Está 
na Microrregião de Cacoal, que tem 27 leitos de UTI por 100 mil habitantes.

18   Dados disponíveis em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.  Acesso em: 24 maio 2020.

19   COSTA, Marco Aurélio; MARGUTI, Bárbara Oliveira. Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios. Brasília: Ipea, 2015. Disponível em: http://ivs.ipea.
gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf. Acesso em: 24 maio 2020.

20   Dados disponíveis em: http://institutovotorantim.org.br/municipioscontraocorona/ivm/. Acesso em: 24 maio 2020.

21   FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Estudo ranqueia municípios mais vulneráveis ao coronavírus. Boletins FPA, 16 abr. 2020. Disponível em: https://
fpabramo.org.br/2020/04/16/estudo-ranqueia-municipios-mais-vulneraveis-ao-coronavirus/. Acesso em: 24 maio 2020.

22   Disponível em: https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19. Acesso em: 24 maio 2020.
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Na cidade de Alta Floresta, 47,21% da população é vulnerável (10.784 pessoas), 
11,2% da população é idosa, 47,5% está inscrita no CadÚnico, 93,94% da população 
depende do sistema público de saúde e 87,3% da população é coberta pelo SUS. Em 8 
de maio de 2020 houve a primeira confirmação de caso do novo coronavírus.

Em 23 de maio de 2020, os dados da Sesau/RO indicam dois casos confirmados do 
novo coronavírus. O índice de vulnerabilidade municipal à Covid-19 é 0,7713.

2.2.3 SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ: Quilombo de Jesus

Na cidade de São Miguel do Guaporé localiza-se parte do território do Quilombo 
de Jesus. O município está na Microrregião de Alvorada do Oeste, que não possui leitos 
de UTI.

Em São Miguel do Guaporé, com dados de 2019, a população estimada é de 23.005 
habitantes, 10,3% dos domicílios têm esgotamento sanitário, 9,07% da população é 
idosa, 36,14% da população está inscrita no CadÚnico, e há 25% da população em situ-
ação de vulnerabilidade (5.751 pessoas).

São nove casos confirmados de Covid-19 e um óbito, alta taxa de letalidade (11,1%) 
e rápido crescimento da curva de contágio. O índice de vulnerabilidade municipal à 
Covid-19 é de 0,7916.
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2.2.4 2.2.4 SERINGUEIRAS: Quilombo de Jesus

Em Seringueiras localiza-se também parte do Quilombo de Jesus, comunidade que, 
frequentemente, busca atendimento de saúde nesse município.

A cidade tem 11.856 habitantes estimados em 2019, 19% têm acesso a saneamen-
to e esgotamento sanitário, na microrregião de Alvorada do Oeste, sem leitos de UTI, 
98,54% da população é dependente do sistema público de saúde, 9,83% da população 
é idosa, 53,45% da população está inscrita no CadÚnico. 29,14% da população é consi-
derada vulnerável (3.455 pessoas), em 20 de maio de 2020 houve a primeira confirma-
ção de caso de coronavírus.

2.2.5 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ: Quilombos do Santo Antônio e de 
Pedras Negras

Em São Francisco do Guaporé estão as comunidades quilombolas de Santo Antônio 
do Guaporé e Pedras Negras.

A cidade tem 20.266 habitantes, apenas 4% dos domicílios têm esgotamento sa-
nitário, 8,76% da população é idosa, 39,96% da população está inscrita no CadÚnico, 
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98,84% da população depende do sistema público de saúde e 89,89% da população 
tem cobertura da atenção básica.

O município está na microrregião de Guajará-Mirim, onde não há leitos de UTI, 
26,98% da população de São Francisco do Guaporé é considerada vulnerável (5.467 
pessoas). Há registro de um caso de coronavírus em 19 de maio de 2020 e o índice de 
vulnerabilidade do município é de 0,7837.

2.2.6 COSTA MARQUES: Quilombos de Santa Fé e do Forte Príncipe da 
Beira

Os quilombos de Santa Fé e do Forte Príncipe da Beira localizam-se no município 
de Costa Marques, este que tem população estimada em 2019 de 18.331 habitantes, são 
nove estabelecimentos do SUS, apenas 8,3% dos domicílios têm esgotamento sanitá-
rio. Também na microrregião de Guajará-Mirim, onde não existem leitos de UTI.

Em Costa Marques, 98,78% da população depende do SUS, mas 87,58% da popula-
ção é atendida pela atenção básica. Dentre seus habitantes, 7,11% da população é ido-
sa, 49,51% da população está inscrita no CadÚnico e 25,88% da população é vulnerável 
(4.582 pessoas). O índice de vulnerabilidade do município é 0,7666 e até 23 de maio 
2020 não havia nenhum caso confirmado.

3 OS QUILOMBOLAS E O CORONAVÍRUS

As políticas públicas, no que se refere ao acesso à saúde, não chegam à maioria 
dos quilombos e quando chegam, são precárias (CRISÓSTOMO, 2020, [S./p.]) 23.

O novo coronavírus, no momento em que se escreve, 23 de maio de 2020, já levou a 
óbito pelo menos 21.048 brasileiros, além dos 330.89 casos confirmados, apresentando 
um índice geral de 6,5% de letalidade.24 É importante observar que, nas comunidades 
vulneráveis, a taxa de letalidade é ainda maior.25

23   CRISÓSTOMO, Maryellen. Coronavírus chega aos quilombos e Conaq denuncia a falta de efetividade de ações preventivas do poder público nos 
quilombos. 2020. Disponível em: http://conaq.org.br/notícias/covid-19-chega-aos-quilombos/. Acesso em: 30 abr. 2020.

24   Dados disponíveis em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 23 maio 2020, às 10h39.

25   Dados disponíveis em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 30 abr. 2020.
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Entre os povos indígenas, segundo o Boletim Epidemiológico da Sesai,26 em 23 de maio 
de 2020 eram 220 casos suspeitos, 695 confirmados e 34 óbitos. Contudo, esses dados 
não consideram os indígenas em contexto urbano que, segundo o censo de 2010, con-
figuram 40% da população indígena no Brasil. Ou seja, são 695 indígenas confirmados 
e 34 moradores de aldeias e territórios indígenas mortos.

Dados da Associação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) indicam, em 23 de maio 
de 2020, 125 indígenas mortos, 987 indígenas infectados e 61 povos atingidos pela pan-
demia.27 O índice de letalidade do coronavírus nos indígenas é praticamente o dobro 
do percentual de letalidade em não indígenas: 12,6% x 6,4%.

Fonte: Apib (2020).

Quanto aos povos quilombolas, desprovidos de atenção à saúde específica, os pri-
meiros dados foram apresentados pela Conaq com informações de 15 e 16 de abril de 
2020, quando eram ao menos dois óbitos, sete casos confirmados e 29 situações em 
monitoramento/aguardando diagnóstico. Em menos de uma semana após a referida 
publicação, outros quatro quilombolas faleceram e, em 23 de abril de 2020, mais uma 
morte, outros três casos confirmados e uma internação em estado grave.28 Hoje, 23 de 
maio de 2020, um mês depois, são 26 óbitos. O último boletim epidemiológico da Co-
naq data de 18 de maio de 2020 e indica: 150 casos confirmados, 36 em monitoramen-
to, dois óbitos suspeitos sem confirmação de diagnóstico e 26 óbitos de quilombolas.29

26   Dados disponíveis em:  https://www.saude.gov.br/saude-indigena. Acesso em: 23 maio 2020, às 10h41.

27   Disponível em http://apib.info/. Acesso em: 23 maio 2020, às 10h56.

28   SOUZA, Marina Duarte. Comunidades quilombolas têm sete mortes pela covid-19 em apenas 12 dias, aponta Conaq. Brasil de fato, São Paulo, 23 abr. 
2020. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/04/23/comunidades-quilombolas-tem-sete-mortes-pela-covid-19-em-apenas-12-dias-aponta-
conaq. Acesso em: 30 abr. 2020.

29   COORDENAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLA – CONAQ. Covid-19: Região Norte concentra 16 
dos 26 óbitos entre quilombolas. Disponível em http://conaq.org.br/noticias/covid-19-regiao-norte-tem-16-obitos/. Acesso em: 23 maio 2020, às 11h02.
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Fonte: Conaq (2020).

Diante desses números, ainda é preciso considerar a significativa subnotificação 
dos casos,30 considerando que não há testagens em massa e assim a maior parte de as-
sintomáticos ou portadores de sintomas leves não entram nas estatísticas. Indícios da 
subnotificação são, entre outros, o aumento de casos de internação e morte por síndro-
mes respiratórias, aumento no número de mortes em geral, de enterros em cemitérios, 
de mortes em casa.

O coronavírus, por se tratar de uma doença nova, dificulta a projeção de cenários. 
Há lacunas quanto a epidemiologia e quadro clínico. Sabe-se, contudo, que a doença 
tem o espectro clínico amplo, variando de assintomáticos a pacientes que vão a óbito, 
sendo a maior taxa de letalidade em idosos e portadores de doenças crônicas. É sabido 
também que a taxa de transmissão é alta, como são também as taxas de internação 
e a necessidade de UTIs, o que eleva, de modo diretamente proporcional, a taxa de 
mortalidade.

As medidas de isolamento social objetivam reduzir as curvas de contágio, conside-
rando que o sistema de saúde pode não dar conta de atender os casos graves, o que já 
é uma realidade em todos os estados brasileiros. A Covid-Calc, calculadora de pressão 
hospital, desenvolvida pela Universidade de Brasília (UnB) com apoio da Organização 
Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS) com o objetivo de projetar a pressão hospitalar 

30   Sobre isso, ver: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/analise-subnotificacao/. Acesso em: 23 maio 2020.
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conforme a quantidade de casos confirmados de Covid-19 pelo Brasil, por estado e mu-
nicípio,31 indica, para o Brasil e para Rondônia, respectivamente:

Brasil

Rondônia

Fonte: Covid-Calc (2020).

Ou seja, o colapso do sistema de saúde já está anunciado e doentes podem ir a 
óbito não somente pela Covid-19, mas pelos efeitos colaterais da doença acrescidos 
da incapacidade do sistema de saúde em dar-lhes assistência. Nota-se que, segundo 
tal metodologia, em 27 de junho 2020 haverá o pico da doença em Rondônia, mas os 
leitos de UTI já estariam lotados desde 3 de junho de 2020 e os leitos clínicos lotariam 
em 5 de junho de 2020.

31   Disponível em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/covid-calc-pressao-hospitalar-por-covid-19/. Acesso em: 23 maio 2020.



679

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

OS QUILOMBOS DE RONDÔNIA E A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE COMBATE À PANDEMIA

A vulnerabilidade é, portanto, da população em geral. Contudo, a população negra 
e quilombola, em especial, está ainda mais suscetível, considerando-se as “barreiras 
de acesso a diversos espaços e direitos para as pessoas negras, o que se reflete em suas 
condições de vida, moradia, trabalho, renda e acesso a serviços públicos” (BRASIL, 2011, 
p.12).32

Análise de dados indicam a sobremortalidade (causas gerais) de pretos em rela-
ção a brancos, estudos de esperança de vida ao nascer mostram que negros (pretos e 
pardos) morrem mais precocemente do que brancos (VOLOCHKO; BATISTA, 2009;33 
BEZERRA et al., 2014;34 NASCIMENTO et al., 2016).35

O Ministério da Saúde considera que mais de 46% do total da população de pes-
soas negras do Brasil vivem em condições desfavoráveis de saúde. A literatura 
evidencia que as desigualdades em saúde estão diretamente relacionadas à 
questão étnico-racial agravando-se em indivíduos de cor de pele preta, parda e 
indígena. (SANTOS; SANTOS, 2013, p. 70)36

As comunidades quilombolas, de modo geral, já vivem em condições desvantajo-
sas, o que se comprova comparando indicadores socioeconômicos desses grupos ao 
restante da população. A situação é mais frágil em comunidades cujos territórios ainda 
não foram titulados. Nesse âmbito, deve-se considerar a vulnerabilidade geográfica, 
sociodemográfica e sanitária dos quilombolas, que têm menores níveis de escolari-
dade formal, menores acessos a saneamento e saúde, maiores taxas de mortalidade 
infantil e desnutrição, por exemplo. São particularidades concernentes às disparidades 
de suas condições de saúde, do ponto de vista individual e coletivo (VIEIRA; MONTEI-
RO, 2013).37

32   BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O perfil da extrema pobreza no Brasil com base nos dados preliminares do universo 
do Censo 2010: Nota MDS, 2 de maio de 2011. Brasília: MDS, 2011.

33   VOLOCHKO, Anna; BATISTA, Luís Eduardo (ed.). Saúde nos Quilombos. São Paulo: GTAE – SESSP, 2009. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/
resources/instituto-de-saude/homepage/temas-saude-coletiva/pdfs/temas09.pdf. Acesso em: 2 maio 2020.

34   BEZERRA V. M. et al. Inquérito de saúde em comunidades de quilombolas de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil (Projeto CONQUISTA): aspectos 
metodológicos e análise crítica. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v19n6/1413-8123-csc-19-06-01835.pdf. Acesso em: 16 maio 2020.

35   NASCIMENTO, Francisco Sousa et al.  Estado sociodemográfico e condição de saúde de crianças remanescentes de quilombo. ReonFacema, v. 2, n. 4, p. 
279-284, out./dez. 2016.

36   SANTOS J. E; SANTOS, G. C. S. Narrativas dos profissionais da atenção primária sobre a política nacional de saúde integral da população negra. Saúde em 
debate, v. 37, n. 99, p. 563-570, out./dez. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n99/a03v 37n99.pdf. Acesso em: 3 maio 2020.

37   Sobre isso, ver: VIEIRA, A. B. D.; MONTEIRO, P. S. Comunidade quilombola: análise do problema persistente do acesso à saúde, sob o enfoque da Bioética 
de Intervenção. Saúde em debate, v. 37, n. 99, p. 610-618, out./dez. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v37n99/a08v 37n99.pdf. Acesso em: 
3 maio 2020.
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Estudos sobre a Saúde Quilombola indicam a prevalência de casos de anemia fal-
ciforme, assim como obesidade e hipertensão nesses grupos (MINGRONI-NETTO, AU-
RICCHIO; VICENTE, 2009).38 Cardoso, Melo e Freitas (2018)39 analisam as produções 
científicas sobre saúde quilombola, a partir de coleta na Bases de Dados Medline/Pub-
Med e Lilacs e na biblioteca virtual SciELO entre 2004 e 2015, destacando 27 produções 
científicas brasileiras que evidenciam as vulnerabilidades dos quilombolas às condi-
ções de saúde, como a dificuldade de acesso a bens e serviços e a predominância de 
doenças crônicas, entre outros fatores.

A acentuada vulnerabilidade social das comunidades remanescentes de quilom-
bos dificulta o enfrentamento do processo epidêmico. No que diz respeito às terras in-
dígenas, estudo do Instituto Socioambiental (ISA) e da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) indicou que as condições de acesso às TIs e o contexto socioeconômico 
têm pesos decisivos na maior exposição ao novo coronavírus, sendo um motor para sua 
expansão.40

O mesmo cenário se aplica aos territórios quilombolas, onde há insegurança ali-
mentar (MONEGO et al., 201041), é limitado o acesso a serviços públicos (NASCIMEN-
TO et al., 2016),42 o que favorece o espalhamento rápido do vírus e aumenta as probabi-
lidades de que os eventuais contaminados apresentem manifestações clínicas graves, 
que demandariam assistência hospitalar de maior complexidade, a necessidade de 
respiradores e UTI. Sendo assim, potencializa-se um cenário com maior número de 
óbitos.

Diante da suscetibilidade geral, da alta e rápida transmissão, do já precário acesso 
à saúde, as comunidades quilombolas guaporeanas já sentem a pandemia de forma 
mais severa, ainda que o vírus não tenha adentrado nas comunidades. Considerando 
a realidade empírica dos noves Quilombos de Rondônia e a questão quilombola em 

38   Sobre isso, ver MINGRONI-NETTO, Regina Célia; AURICCHIO, Maria Teresa B. M.; VICENTE, João Pedro. Importância da pesquisa do traço falciforme e 
da anemia falciforme nos remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira-SP. In: VOLOCHKO, Anna; BATISTA, Luís Eduardo (ed.). Saúde nos Quilombos. 
São Paulo: GTAE – SESSP, 2009. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/temas-saude-coletiva/pdfs/temas09.
pdf. Acesso em: 2 maio 2020. 

39   CARDOSO, Clarissiane Serafim; MELO, Letícia Oliveira de; FREITAS, Daniel Antunes. Condições de saúde em comunidades quilombolas. Revista de 
enfermagem UFPE on line, Recife, v. 12, n. 4, p. 1037-1045, abr. 2018. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/
viewFile/110258/28665. Acesso em: 3 maio 2020.

40  INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Vulnerabilidade social é motor da pandemia de Covid-19 em Terras Indígenas, mostra estudo. Disponível em: https://
www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/vulnerabilidade-social-e-motor-da-pandemia-de-covid-19-em-terras-indigenas-mostra-estudo. 
Acesso em: 30 abr. 2020.

41  MONEGO, Estelamaris Tronco et al. (In)segurança alimentar de comunidades quilombolas do Tocantins. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, 
v. 17, n. 1, p. 37-47, 2010. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8634798/2717. Acesso em: 10 maio 2020, às 21h24.

42   NASCIMENTO, op. cit.  
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geral, verifica-se um conjunto de fatores adversos potencialmente relacionado à vulne-
rabilidade à Covid-19, somado aos efeitos perniciosos das comorbidades que tornam 
essas pessoas ainda mais vulneráveis a apresentarem complicações caso sejam infec-
tadas.

4 OS QUILOMBOS EM RONDÔNIA

As comunidades remanescentes quilombolas que vivem no contexto amazôni-
co, embora possuam algumas características semelhantes às comunidades qui-
lombolas de outras regiões do País, possuem algumas características próprias. 
(BATISTA; ROCHA, 2019, p. 2)43

São nove as comunidades remanescentes de quilombo do estado de Rondônia, to-
das localizadas às margens do rio Guaporé (exceto a Comunidade de Jesus, que aden-
trou por um afluente deste e se instalou às margens do rio São Miguel). Todas mantêm 
entre si relações de afinidade e parentesco, que movimentam redes e formam uma ter-
ritorialidade específica marcada pela contiguidade: um território quilombola continuum 
(FERREIRA, 2020).44

Tudo indica que a partir do processo de abandono da região do vale do Guaporé 
muitos dos quilombolas que se refugiaram em afluentes do Guaporé, como do 
Riozinho e de São Miguel, vieram para as margens deste rio principal, sendo que 
não havia mais perigo de serem recapturados, estabelecendo-se como agricul-
tores e extrativistas. Assim, desde Vila Bela da Santíssima Trindade até o Forte 
Príncipe da Beira, temos a constituição de vários povoados negros como Laran-
jeiras, Rolim de Moura do Guaporé, Tarumã, Pedras Negras, Santo Antônio do 
Guaporé, Santa Fé e Forte Príncipe da Beira. A partir da falência deste sistema, 
a população afrodescendente construiu novas formas de viver e de saber. Assim 
a região do Guaporé que passou a ser conhecida como um território de pretos” 
(CRUZ, 2010, p. 61)45

43   BATISTA, Eraldo; ROCHA, Katia. Sentidos e Práticas em Saúde Mental em Comunidades Quilombolas no Estado de Rondônia. Psicologia: Ciência e 
Profissão, Brasília, v. 39 (n. spe), 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932019000500306&tlng=pt. Acesso 
em: 23 maio 2020.

44   FERREIRA, Rebeca Campos. Forte Quilombolas do Forte: judicialização e resolução de conflitos no Quilombo do Forte Príncipe da Beira/RO. 2020. no 
prelo.

45   CRUZ, Tereza. Mulheres da Floresta do Vale do Guaporé e suas interações. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 16, n. 3, set./dez. 2010.
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A conceitualização de território quilombola continuum não será desenvolvida no pre-
sente estudo, mas resta a referenciação de que as comunidades quilombolas em ter-
ritório rondoniense podem ser tomadas enquanto um contínuo: o Território Negro do 
Guaporé, constituído a partir de semelhantes processos de territorialização oriundos 
de levas migratórias de escravizados e libertos de Vila Bela da Santíssima Trindade/
MT, de 1730 até as primeiras décadas do século XX (TEIXEIRA, 2004;46 CRUZ, 2010;47 
FARIAS JR., 2014;48 TEIXEIRA; XAVIER, 2015;49 LIMA; SOUZA, 201550). Tal “aquilomba-
mento do Vale do Guaporé permitiu o espraiamento territorial e a formação de peque-
nos povoados” (FARIAS JR., 2011, p. 36).51

Sigamos então ao Guaporé para nos aproximarmos de cada uma dessas comuni-
dades, desse “território de negros” (TEIXEIRA, 2004, p. 7,52 conforme mapa a seguir 
(CRUZ, 2012).53 No mapa, observa-se a ausência da menção ao Quilombo de Santa 
Cruz, pois no momento que a autora desenvolvia sua pesquisa, este grupo não tinha 
obtido a certidão de autorreconhecimento. A comunidade foi incluída no mapa por 
esta signatária.

46   TEIXEIRA, Marco Antônio Domingues. Campesinato negro de Santo Antônio do Guaporé. Identidade e sustentabilidade. Tese (Doutorado em 
Desenvolvimento Sustentável) – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2004.

47  CRUZ, op. cit.

48     FARIAS JÚNIOR, Emmanuel de Almeida. Territórios quilombolas em linhas de fronteira: quilombolas do Forte Príncipe da Beira. Ciência e Cultura, São 
Paulo, v. 65, n. 1, 2014.

49    TEIXEIRA, Marco Antonio Domingues; XAVIER, Delson Fernando. Santo Antonio do Guaporé: direitos humanos, conflitos e resistência socioambiental. 
Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 351-371, 2018.

50   LIMA, Uilian; SOUZA, Maria Enisia. O Quilombola Guaporeano – identidade, trabalho e religiosidade. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 28., 
Florianópolis, 2015. Anais [...] Florianópolis: ANPUH, 2015.

51    FARIAS JR., Emmanuel de Almeida. Negros do Guaporé: O sistema escravista e as territorialidades específicas. Ruris, v. 5, n. 2, set. 2011.

52  TEIXEIRA, op. cit.

53    CRUZ, Tereza. Um estudo comparado das relações ambientais de mulheres da floresta do Vale do Guaporé (Brasil) e do Mayombe (Angola). Tese 
(Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.
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Fonte: Cruz (2012).

4.1 QUILOMBO DE SANTA CRUZ (PIMENTEIRAS)

Localizado no município de Pimenteiras do Oeste/RO. Certidão de autorreco-
nhecimento expedida em 2015, embora o processo na FCP tramite desde 2007 
(01420.001480/2007-22). A comunidade foi compulsoriamente desterritorializada da 
área de Santa Cruz na década de 1980 e, em 2010, constituiu associação para represen-
tar o grupo quilombola e lutar pelo retorno ao território tradicional, ainda não titulado, 
contando com cerca de 150 associados quilombolas (SANTIAGO, 2019).54

A região foi ocupada por negros oriundos de quilombos de Vila Bela da Santís-
sima Trindade, em Mato Grosso, fugitivos que se abrigaram às margens do rio 
Guaporé, dando origem à comunidade quilombola que viria a ser a cidade de 
Pimenteiras” (LEOCÁDIA, 2018, [S./p.])55

O processo de ocupação do espaço, onde hoje localiza o município de Pimen-
teiras do Oeste-RO, originou-se da fuga de escravos procedentes de Vila Bela da 
Santíssima Trindade do Estado do Mato Grosso. Os escravos fugindo de Vila Bela 
dirigiam-se para o Norte, seguindo o curso do Rio Guaporé. Embora haja refe-
rências quanto a este processo que teria iniciado no século XVII e XVIII, que nos 
parece certas é que a fundação do quilombo ocorreu durante o primeiro Ciclo da 
Borracha, entre 1877 a 1914. A área da Fazenda Santa Cruz constituiu uma expres-

54   SANTIAGO, Giglisne Moraes. Povos e Comunidades Tradicionais Remanescentes de Quilombolas no Estado de Rondônia. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Bacharel em Serviço Social) – Faculdade da Amazônia, Vilhena/RO, 2019.

55   LEOCADIA, Glenda Isllossy. A luta pelo direito de reexistir. Disponível em: https://livro-reportagem.com.br/a-luta-pelo-direito-de-reexistir/. Acesso 
em: 16 maio 2020.
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são dessa realidade e tornou-se o germe do povo e, hoje município. (SANTIAGO, 
2019, p. 39).

Imagem do café da manhã realizado pela Associação Quilombola após o recebimento da certidão de autorreconhecimento pela Fundação Cultural Palma-

res.56

Fogão de lenha e Seu Hermelindo, quilombola de Santa Cruz (PINHEIRO, 2014)57

56  Disponível em: https://www.hojerondonia.com/pimenteiras-quilombolas-da-comunidade-santa-cruz-corbela-comemora-primeiro-ano-de-fundacao/.  
Acesso em: 16 maio 2020.

57   PINHEIRO, Zairo Carlos. O Imaginário nas Espacialidade: Quilombolas do Vale do Guaporé/RO. Tese (Dissertação em Geografia) – Pós-Graduação de 
Geografia, Setor Ciências da terra, Universidade Federal do Paraná Curitiba, 2014.
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4.2 QUILOMBO DAS LARANJEIRAS

Localizado no município de Pimenteiras do Oeste/RO. A Certidão de autorreconhe-
cimento foi expedida em 2006 pela FCP (Processo 01420.002078/2005-01, certidão re-
gistrada no Livro de Cadastro Geral nº 005, registro 442, folha 50). Ainda não titulado, 
o processo administrativo está em curso no Incra/RO desde 2008 (54300.001014/2008-
51). RTID concluído, indicando como área quilombola a ser titulada aproximadamente 
15.500 hectares, sendo 1.917 ha de campo natural, 230 ha de terra alagável no período 
do inverno regional, 2.123 ha divididos em três ilhas fluviais (CRUZ, 2012, p. 75).

Vivem na comunidade cinco famílias, e há diversas outras residindo na cidade. Se-
gundo Cruz, “os quilombolas estão imprensados entre a Fazenda Laranjeiras e o Parque 
Estadual Corumbiara” (2012, p. 68). O Parque Estadual de Corumbiara foi implantado 
em 199058 e se sobrepõe a parte do território tradicionalmente ocupado pela Comuni-
dade de Laranjeiras. Além das pressões territoriais, há as dificuldades impostas pela 
distância. Acesso apenas fluvial.

Segundo o relatório do Incra (2016), entre todas as comunidades quilombolas de 
Rondônia, Laranjeiras é uma das mais isoladas geograficamente, e esse isolamento 
contribui para o precário acesso aos serviços básicos de saúde, à educação, energia elé-
trica, ao abastecimento de água, aos meios de transporte e de comunicação. Devido a 
tal realidade, existe grande emigração dos remanescentes para a cidade de Pimentei-
ras do Oeste (ALVARENGA; BIRRER, 2016, p. 34).59

58  Decreto de Criação nº 4.576, de 23 de março de 1990.

59    ALVARENGA, Fernanda; BIRRER, Stephanie. A produção de povos e comunidades tradicionais baseada em recursos da biodiversidade: capacidades e 
oportunidades de fortalecimento. In: PACHECO, Wesley. Povos e comunidades tradicionais nas cadeias produtivas da sociobiodiversidade: oportunidades 
para negócios sustentáveis na região Centro-Sul de Rondônia. Porto Velho: Ecam, 2016.
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Dona Maria Nazaré Gomes da Silva, Comunidade Laranjeiras Rondônia, Brasil (CRUZ, 2012, p. 69).

Comunidade quilombola, foto da Pastoral Fluvial.60

60  Disponível em: http://pastoralfluvial.blogspot.com/feeds/posts/default?start-index=26. Acesso em: 16 maio 2020.
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4.3 QUILOMBO DE ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ

Localizado no município de Alta Floresta do Oeste/RO. Certidão da FCP emitida em 
2006 (01420.002954/2005-91), não titulada, processo em curso no Incra desde 2017 
(54000.021082/2017-10). Acesso apenas fluvial.

As habitações concentram-se numa ilha de cerca de 1.500 hectares, às margens da 
foz do rio Mequéns, unindo-se ao rio Guaporé (CRUZ, 2012), área que concentra signi-
ficativo número de turistas em períodos de temporadas de pesca.

Hoje Porto Rolim possui cerca de 600 habitantes com 94 famílias na maioria jo-
vens e crianças, uma comunidade indígena (Sakurabiat), algumas famílias mais 
antigas como a Zaballa, a Quintão, a Faudin, a Braga e a Magipo. Possui 03 igre-
jas (uma católica e duas evangélicas), uma escola (com ensino fundamental e 
médio), um posto de saúde (com 02 auxiliares de enfermagem e 02 agente de 
saúde), um ginásio de esportes, um posto da polícia ambiental em parceira com 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Rondônia (SEDAM) – com 08 poli-
ciais, uma associação Ecológica Comunitária de Conservadores do Rio Guaporé e 
seus Afluentes (ECOMEG), um posto da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvo-
pastoril do Estado de Rondônia (IDARON), uma usina de energia, antena de te-
lecomunicação da Embratel, cinco pousadas, 02 barcos de turismo, 35 voadeiras, 
um campo de futebol e pequenos comércios. (CRUZ, 2012, p. 78)
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Reuniões no Quilombo de Rolim de Moura do Guaporé, 2014 e 2018, respectivamente, acervo da autora (FERREIRA, 2014/2018).

4.4 QUILOMBO DO TARUMÃ

Localizado próximo ao Quilombo de Rolim de Moura, no município de Alta Floresta 
do Oeste/RO, às margens do rio Guaporé, onde vivem, atualmente, três famílias des-
cendentes de escravizados libertos com a Lei Áurea, provenientes de Vila Bela da San-
tíssima Trindade. Acesso apenas fluvial.

A pequena comunidade de Tarumã, próxima de Rolim de Moura do Guaporé, foi 
fundada em 1907 por Bernardino Nery da Trindade, seu cunhado Marcelino Gonçalves 
e outro companheiro deles, provenientes de Vila Bela da Santíssima Trindade. (CRUZ, 
2012, p. 82) Moradia da família de Dino Santiago – Tarumã, Rondônia, Brasil (CRUZ, 
2012, p. 84).

Acervo da autora (FERREIRA, 2018).
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4.5 QUILOMBO DE PEDRAS NEGRAS

Localizado no município de São Francisco do Guaporé/RO, certificado em 2005 pela 
FCP (01420.001295/2005-76), processo de titulação em curso no Incra também desde 
2005, RTID publicado no DOU em 2011, indicando como área quilombola a ser reco-
nhecida, 43.911,1000 hectares, até o momento não titulados. Desde 1995, o território 
quilombola foi declarado como Resex de Pedras Negras, com área de 124.409 hecta-
res.61 Vivem 30 famílias, cerca de 150 pessoas na comunidade. Acesso apenas fluvial.

 

Acervo pessoal da autora signatária (FERREIRA, 2015).

4.6 QUILOMBO DE SANTO ANTÔNIO DO GUAPORÉ

Localizado no município de São Francisco do Guaporé/RO, certificado em 2004 
pela FCP (01420.000359/2003-50), com processo administrativo em curso no Incra/RO 
desde 2005 (54300.000746/2005-81), certidão ainda não titulada. Composto por dez 
famílias, cerca de 60 pessoas, que vivem na área de confluência dos rios São Miguel e 
Guaporé (TEIXEIRA; XAVIER, 2018). Acesso apenas fluvial.

Na década de 1980, o território tradicionalmente ocupado pela comunidade foi 
abarcado por uma unidade de conservação de proteção integral, a Rebio Guaporé, que 
não permite a presença humana, iniciando uma série de conflitos.

As proibições impostas pelo IBAMA em decorrência da unidade de conservação 
ambiental que entende a natureza como intocada modificaram drasticamente 
os modos de vida dos moradores de Santo Antônio que exploravam racional-

61   Decreto nº 6.954, de 14 de julho de 1995.
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mente os recursos ambientais dentro dos seus modos de vida. Muitos ficaram 
tão desgostosos que se viram obrigados a mudar para a cidade. Os que perma-
necem vivem com muitas restrições impostas pelo IBAMA (CRUZ, 2012, p. 97)

As pressões impostas pela criação da REBIO do Guaporé levaram a posiciona-
mentos de conflito e de confronto entre a comunidade e os representantes do 
IBAMA. A situação de tensão tomou proporções agudas a partir da segunda 
metade da década de 1980. No início dos anos 2000 o IBAMA promoveu ação 
judicial CONTRA OS MORADORES DE Santo Antônio, afim de assegurar a desin-
trusão da área da REBIO (TEIXEIRA; XAVIER, 2018, p. 03)

Residência de Benedito da Silva (CRUZ, 2012, p. 100).

Reunião com a comunidade, acervo da autora (FERREIRA, 2018).

4.7 QUILOMBO DE JESUS

Localizado município de São Miguel do Guaporé/RO, certificação pela FCP em 2006 
(54300.002174/2005-74) e titulada em 2010 pelo Incra-RO (01420.000556/2006-11), o 
RTID foi publicado em 2007, indicando a área de 5.627,3058 hectares que foi a primeira 
a ser regularizada como quilombola em Rondônia. Dessa área, somente 10% localiza-
-se em terra firme, o restante é composto por florestas inundadas. Vivem cerca de 50 
pessoas.

Constitui-se na mais afastada comunidade de remanescentes quilombolas ron-
doniense em relação ao Vale do Guaporé. Localizada a 108 km do Município de 
São Miguel do Guaporé, os antepassados da família têm suas origens ligadas aos 
negros de Vila Bela da Santíssima Trindade (BATISTA; ROCHA, 2019, p. 24)
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Apesar da titulação, a comunidade sofre pressões da extração ilegal de madeira e 
da expansão agropecuária. Antes da titulação, a comunidade já havia sido expropriada 
de sua área de terra firme, hoje latifúndio. “Por este expediente sua família permane-
ceu em áreas alagadiças, perdendo as terras firmes, os castanhais” (CRUZ, 2012, p. 120).

Comunidade de Jesus e seu Jesus Gomes de Oliveira, rio São Miguel, Rondônia, Brasil (CRUZ, 2012, p. 115-116).

4.8 QUILOMBO DE SANTA FÉ

Localizado no município de Costa Marques/RO. Certidão de autorreconhecimento 
emitida em 2007 pela FCP (01420.002941/2006-01), titulada pelo Incra-RO em 2017 
(54300.001012/2008-61) com área de 1.452,9224 hectares, onde vivem 41 famílias. O 
RTID publicado em 2009 indicava área de 1.509,9588 ha a ser demarcada, das quais 
pouco mais da metade eram áreas de terra firme, mas constituídas por vegetação nati-
va e solo que dificulta práticas agrícolas.

É próxima à sede do município, cerca de 10 km por via terrestre, estrada de chão 
que se torna intransitável nos períodos chuvosos. Residem pouco mais de 10 famílias, 
cerca de 40 pessoas, além das demais famílias associadas e quilombolas que residem 
na cidade, mas mantêm roçados na comunidade (CRUZ, 2012).
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Reunião com a comunidade quilombola de Santa Fé, 2015, acervo da autora (FERREIRA, 2015).

4.9 QUILOMBO DO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Localizado no município de Costa Marques/RO. Certidão de autorreconhecimento 
emitida em 2005 pela FCP (01420.001406/2005-44, registrada no Livro de Cadastro 
Geral nº 003, Registro º 252, f. 58). Não titulada.

O processo de titulação está em curso desde 2008 no Incra (54300.001013/2008-14) 
e o território ainda não foi titulado sobretudo por questões relacionadas ao conflito 
com o Exército Brasileiro que mantém no local um pelotão de fronteira e impedia, até 
pouco tempo atrás, a entrada da equipe do Incra para elaboração do RTID. Distante 30 
km do município por via terrestre, vivem na comunidade cerca de 400 pessoas.

Nesse sentido, os quilombolas do Forte Príncipe da Beira vivem uma situação 
semelhante à dos moradores de Santo Antônio do Guaporé que também sofrem 
uma fiscalização rigorosa do IBAMA no território ocupado por eles tradicional-
mente, alterando os seus costumes. (CRUZ, 2012, p. 111).
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Imagens de reuniões com a comunidade, 2015 e 2018, acervo pessoal (FERREIRA, 2015/2018).

5 QUESITOS E ENCAMINHAMENTOS

a) Haveria especificidades socioculturais, econômicas e epidemiológicas dessas 
comunidades quilombolas a se levar em consideração diante dos riscos representa-
dos pela pandemia de Covid-19?

Todas as nove comunidades quilombolas rondonienses apresentam fatores que as 
colocam em situação de vulnerabilidade majorada diante do novo coronavírus.

São comunidades rurais, afastadas, localizadas em municípios com pouca infraes-
trutura, além das questões de restrição de acesso a serviços básicos, moradia, educa-
ção e, sobretudo, de acesso à saúde. Apenas duas comunidades são tituladas (Jesus e 
Santa Fé), a maior parte não tem seu território regularizado. Tanto uma situação quan-
to a outra não impede que pressões econômicas ou de outros tipos incidam nas comu-
nidades, prejudicando o cotidiano dos grupos e potencializando fragilidades no atual 
contexto.

A sobreposição territorial com unidades de conservação, a especulação imobiliária, 
as pressões de madeireiros e grileiros, invasores e caçadores, bem como as restrições 
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impostas pelo Exército Brasileiro ou pelo ICMBio são todos elementos potencializado-
res da pandemia nessas comunidades que enfrentam restrições para realização das 
roças tradicionais, o que impacta a segurança alimentar.

Desse contexto socioambiental e territorial no qual estão inseridas essas comu-
nidades, decorrem também entraves para a garantia dos serviços de saneamento e 
saúde. As limitações afetam as áreas de moradia, fazendo com que as residências, em 
geral, sejam bastante próximas umas das outras.

Além disso, há diversas especificidades sociais, culturais, econômicas e epidemio-
lógicas a serem consideradas na medida em que elevam sobremaneira a vulnerabi-
lidade das comunidades quilombolas do estado de Rondônia diante da pandemia 
da Covid-19. São condições de vida e saúde que representam fatores agravantes aos 
quilombolas. Serão elencadas em tópicos apenas por questões metodológicas pois, na 
realidade, não podem ser pensadas separadamente.

ESPECIFICIDADES SOCIODEMOGRÁFICAS

É preciso considerar que são um conjunto de pessoas com modos de vida comuni-
tários, o que tem potencial de propagar o contágio. As comunidades não têm realizado 
atividades coletivas ou assembleias desde o início da pandemia. Destaca-se que pos-
suem o hábito de compartilhamento de utensílios, e nas moradias coabitam idosos e 
crianças.

Guardadas exceções quanto às moradias mais afastadas, todas as áreas quilombo-
las têm alta densidade populacional. As casas são próximas, de alvenaria, pau a pique 
e de madeira, têm poucos cômodos, e nelas vivem famílias extensas, coabitam idosos 
e crianças. Essa realidade representa limitações estruturais para garantir o isolamento 
adequado em caso de contaminação.

O isolamento é a medida de contenção da pandemia, mas não é possível fazê-la 
plenamente nas comunidades quilombolas em análise. São muitas crianças e é signi-
ficativa a parcela de quilombolas com mais de 60 anos em todas as comunidades, em 
verificado adensamento populacional.
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QUESTÕES EPIDEMIOLÓGICAS

As comunidades têm elevado o número de hipertensos, diabéticos e asmáticos, 
bem como quadros de anemia falciforme. O que é comum também no quadro da saú-
de quilombola em todo o território nacional,

Os estudos mostram que as comunidades quilombolas vêm demonstrando uma 
transição epidemiológica, evidenciando maior prevalência de doenças crônico-
-degenerativas, como hipertensão e diabetes, contudo ainda apresentam altas 
taxas de doenças infecciosas, mortalidade infantil e desvios nutricionais. No que 
se refere a utilização dos serviços de saúde destinados à população quilombo-
la revela-se que quase todas as particularidades da atenção primária não estão 
adequadamente presentes na assistência à saúde.  (CARDOSO et al., 2018, p. 2)

Diversos estudos sugerem que a hipertensão tem maior incidência em populações 
negras que em outros grupos populacionais (COOPER; ROTIMI; WARD 1999;62 LA-
GUARDIA, 200563), conjugada a menor acesso à saúde, maior incidência de doenças 
infecciosas, maior risco de agravos quanto à saúde bucal, piores autopercepções de 
saúde, maiores índices de mortalidade infantil e menores expectativas de vida (CHOR; 
LIMA, 2005; KASSOUF, 2005; MELLO; ANTUNES, WALDMAN, 2005; MATIJASEVICH et 
al., 2008; MOURA et al., 2014; BIDINOTTO et al., 201464).

QUANTO AO ACESSO À ÁGUA E AO SANEAMENTO

As comunidades quilombolas apresentam acesso precário ao saneamento e à água 
potável. A água consumida é oriunda das captações de nascentes e/ou de poços. Isso 
já era um problema de saúde que se mostrava no elevado índice de parasitoses intes-
tinais, hepatite e outras doenças de veiculação hídrica nesses grupos, principalmente 

62   COOPER, Richard S.; ROTIMI, Charles N.; WARD, Ryk. The puzzle of hypertension in African-Americans. Scientific American, v. 280, n. 2, p. 56-63, 1999.

63  LAGUARDIA, Josué. Raça, genética & hipertensão: nova genética ou velha eugenia? Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, maio/
ago. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702005000200008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt.

64   KASSOUF, A. L. Acesso aos serviços de saúde nas áreas urbana e rural do Brasil. Rev Econ e Sociol Rural, v. 43, n. 1, p. 29-44, 2005. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Saúde Brasil 2008: 20 anos de Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, SVS 2009. 416 p. MELLO, T. R. C.; ANTUNES, 
J. L. F., WALDMAN, E. A. Áreas rurais: polos de concentração de agravos à saúde bucal? Arq Med, v. 19, n. 1-2, p. 67-74, 2005. MOURA, C. et al. Autoavaliação 
da saúde bucal e fatores associados entre adultos em áreas de assentamento rural, Estado de Pernambuco, Brasil. Cad Saúde Pública, v. 30, n. 3, p. 611-622, 
2014. MATIJASEVICH, A. et al. Widening ethnic disparities in infant mortality in southern Brazil: Comparison of 3 birth cohorts. Am J Public Health, v. 98, 
n. 4, p. 692-698, 2008. CHOR, D.; LIMA, C. R. D. A. Aspectos epidemiológicos das desigualdades raciais em saúde no Brasil. Cad Saúde Pública, v. 21, n. 5, p. 
1586-1594, 2005. BIDINOTTO, Augusto Bacelo et al. Autopercepção de saúde bucal em comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul: um estudo transversal 
exploratório. Rev Bras Epidemiol, v. 20, n. 1, p. 91-101, 2017.
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com relação às crianças (NASCIMENTO et al., 2016; OLIVEIRA, 2014;65 RANGEL, 201466). 
Algumas poucas casas têm fossas, a maior parte despeja o esgoto nos rios. Não há co-
leta de lixo, o que resulta em acúmulo. Essa realidade se reproduz em outras comuni-
dades quilombolas brasileiras.67

Estudos realizados em comunidades quilombolas mostram subutilização de servi-
ços de saúde e dificuldade de acesso, com apenas 57,1% da população utilizando ser-
viços de saúde, menor frequência de uso de medicamentos (41,9%, em comparação a 
uma frequência de 49% na população brasileira) e condições ambientais e sanitárias 
deficientes. (BIDINOTTO et al., 2017, p. 15)68

QUANTO AO ACESSO À SAÚDE

Dos quilombos em análise, apenas dois têm "postos de saúde". Todos possuem 
agentes de saúde, mas isso não garante segurança aos quilombolas, sobretudo em 
tempos de pandemia. Não se tem infraestrutura necessária para que as equipes de 
saúde da família realizem os atendimentos, que são feitos em locais improvisados - ca-
sas, igrejas, salões - sem as condições adequadas, seja de higiene, seja de privacidade. 
Ademais, até o momento, não houve vacinação total contra a gripe, que é uma das me-
didas do Ministério da Saúde para evitar internações.

Especificamente no caso das populações quilombolas, a carência de serviços de 
saúde e a condição histórica de exclusão social constituem importantes fatores 
condicionantes de vulnerabilidade, favorecendo a instalação de diversos agra-
vos à saúde. (SILVA, 2015, p. 36)69

65   OLIVEIRA, S. K. M. et al. Saúde materno-infantil em comunidades quilombolas no norte de Minas Gerais. Cad. Saúde Colet., Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, p. 
307-313, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cadsc/v22n3/1414-462X-cadsc-22-03-0307.pdf.

66   RANGEL, D. L. O. et al. Perfil parasitológico de moradores de uma comunidade quilombola. Acta Paul Enferm., v. 27, n. 6, p. 513-519, 2014. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ape/v27n6/1982-0194-ape-027-006-0513.pdf.

67   Sobre isso, ver: GOMES, K. de O.; REIS, E. A.; GUIMARÃES, M. D.; CHERCHIGLIA, M. L. Utilização de serviços de saúde por população quilombola do 
Sudoeste da Bahia, Brasil. Cad Saúde Pública, v. 29, n. 9, p. 1829-1842, 2013. MEDEIROS, D. S.; MOURA, C. S.; GUIMARÃES, M. D.; ACURCIO, F. A. Utilização de 
medicamentos pela população quilombola: inquérito no Sudoeste da Bahia. Rev Saúde Pública, v. 47, n. 5, p. 905-1013, 2013. SILVA Jan. Sanitary and health 
conditions at Caiana dos Crioulos, a quilombo community in the State of Paraíba. Saúde e Soc, v. 16, n. 2, p. 111-124, 2007.

68   BIDINOTTO, op. cit.

69   SILVA, Marcos Henrique. Assistência à Saúde em comunidades quilombolas: revisão sistemática. Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade 
Federal da Bahia. Salvador, novembro de 2015.



697

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

OS QUILOMBOS DE RONDÔNIA E A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE COMBATE À PANDEMIA

QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS E DE RENDA

Atualmente, algumas famílias ainda mantêm – a duras penas – pequenas roças, 
criação de galinhas, e pescam. No entanto, essas atividades não garantem o sustento 
integral, e significativa parcela dos quilombolas ocupa subempregos e trabalhos in-
formais, serviços gerais e, concomitantemente, desenvolve atividades relacionadas ao 
turismo. Em maior ou menor grau, essas comunidades estão privadas de seus meios de 
subsistência e de renda durante a pandemia.

No que diz respeito às práticas tradicionais de subsistência, estas não ocorrem em 
virtude das restrições ambientais ou dos conflitos territoriais. Ou há pouco espaço para 
realização de cultivos ou essa prática é criminalizada, tornando-os impossibilitados de 
exercer suas tradicionais técnicas de coivara, o pousio e a rotação das áreas.

Antes mesmo do novo coronavírus, a ecologia nativa já havia sido severamente im-
pactada, com as diversas restrições ao território tradicional que enfraquecem a medici-
na tradicional, as formas de manejo, ações socioambientais e de alimentação. As novas 
gerações, por exemplo, não sabem das técnicas tradicionais de agricultura que eram 
aprendidas e transmitidas, principalmente, pela prática e pela oralidade.

Aos impactos da especulação imobiliária, das pressões econômicas e da criação de 
unidades de conservação nas áreas tradicionalmente ocupadas agregam-se os impac-
tos da pandemia atual, potencializando a degradação da qualidade de vida e descarac-
terizando o modo de vida de seus moradores nos aspectos socioeconômicos, sobretu-
do aqueles ligados à pesca artesanal e à agricultura de subsistência.

Especificamente nas comunidades cujos territórios tradicionais foram englobados 
pelas UCs, as restrições impostas pelos parques inviabilizaram a agricultura, a caça, a 
coleta e a pesca, bem como provocaram o êxodo de muitos moradores.

***

b) Seria possível elencar medidas emergenciais ou um plano de contingência 
para mitigar os efeitos da Covid-19 para essas comunidades quilombolas?

É possível elencar medidas emergenciais e é necessária a elaboração de um Pla-
no de Contingência nas comunidades quilombolas de Rondônia envolvendo, princi-
palmente, a garantia à alimentação, o acesso à água potável, a produtos de higiene e 
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aos serviços de saúde, a proteção territorial, entre outras peculiaridades pontuadas a 
seguir.

DAS EQUIPES DE SAÚDE

É preciso que seja assegurada a presença de equipes de saúde nos territórios 
quilombolas e garantidos os cuidados da atenção primária à saúde, com necessária 
presença de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, além dos agentes comu-
nitários de saúde, que são os únicos profissionais da saúde nos quilombos. Com isso, 
evitar-se-ia o deslocamento dos quilombolas à cidade em busca de atendimento.

A presença de equipes de saúde é fundamental para orientar ações preventivas e, 
sobretudo, para rapidamente poder testar casos suspeitos e promover medidas neces-
sária antes que haja contágio na comunidade. Nesse sentido, é preciso também que 
sejam disponibilizados equipamentos de proteção individual e kits para testagem rá-
pida. Todas as comunidades quilombolas residem em locais remotos, o que demanda 
maior agilidade nas respostas e garantia de deslocamento até unidades de internação, 
se for o caso.

DA VACINAÇÃO

Ainda não houve a vacinação integral das comunidades contra a gripe, e é funda-
mental que os quilombolas, assim como os indígenas, sejam considerados nos grupos 
prioritários para imunização contra H1N1, H3N2 e Influenza B, não apenas os idosos, 
mas toda a comunidade. É sabido que essa vacina não protege o organismo do novo 
coronavírus, porém é uma forma de prevenir e de reduzir a demanda no sistema por 
pacientes com sintomas respiratórios, bem como de diminuir a ocorrência de casos 
graves que podem levar a hospitalização e a óbito.

DAS BRIGADAS DE SAÚDE

Foram recebidas sugestões para formação de brigadas de saúde nos territórios tra-
dicionais, compostas por grupos quilombolas, assegurando-lhes pagamentos/ajudas 
de custo e equipamentos de proteção individual. Seriam equipes para orientação às 
famílias, organização das questões básicas de contenção e para monitoramento.



699

 ~
VOLTAR AO SUMÁRIO

OS QUILOMBOS DE RONDÔNIA E A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE COMBATE À PANDEMIA

DO ISOLAMENTO/QUARENTENA ASSISTIDO

Em casos suspeitos e confirmados, a recomendação é o isolamento/quarentena. 
Mas é preciso considerar o desafio de garantir o exercício dessa orientação nas comu-
nidades quilombolas. Essa é uma das principais preocupações das lideranças: “e se o 
vírus chegar?”. As respostas foram, em geral, “se alguém se contaminar, não temos lu-
gar para ela se isolar”.

Conforme foi apresentado anteriormente neste estudo, as moradias são próximas 
umas das outras, e nelas há um número elevado de moradores (e entre estes, as idades 
variam), há poucos cômodos, em algumas o banheiro é fora da residência. Ou seja, não 
há possibilidade manter algum morador isolado dos demais caso seja contaminado.

Nesse sentido, sugere-se a locação ou cessão de espaços adequados para que os 
quilombolas possam ser isolados em casos suspeitos ou confirmados, preferencial-
mente na própria comunidade ou ainda no centro dos municípios. Uma unidade de 
apoio que serva para a quarentena assistida aos quilombolas dos vários territórios que 
estejam com Covid-19 e sem a necessidade de internação.

Se a quarentena assistida puder ser realizada na própria comunidade, nos espaços 
de centros comunitários e/ou igrejas e/ou locais, é fundamental a presença de equi-
pe de saúde em tempo integral para monitoramento desses eventuais casos em iso-
lamento, garantindo que sejam mantidas as medidas de prevenção da transmissão e 
observando sinais de alerta para possíveis complicações que necessitem de remoção 
imediata do paciente para unidade de referência hospitalar.

Em suma, sugere-se que, diante de casos suspeitos ou confirmados, seja avaliado o 
caso concreto, considerando-se as especificidades étnicas, culturais e modos de vida, se 
o ambiente domiciliar é adequado e se serão seguidas as medidas de precaução reco-
mendadas, havendo desde já a possibilidade de realização de quarentena/isolamento 
de modo “assistido”, ou seja, fora do ambiente doméstico, garantida a devida estrutura.

DOS MEDICAMENTOS

No que diz respeito aos remédios, é adequado que as equipes de saúde e os agen-
tes comunitários identifiquem os casos de pacientes que fazem uso de medicação con-
tínua, garantindo a renovação dos receituários pelo maior período possível, além do 
planejamento para que não fiquem sem medicamentos. Ademais, é preciso garantir às 
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comunidades abastecimento e distribuição de medicações e insumos numa “farmácia” 
local que possa atender a todos os moradores, evitando que se desloquem às cidades. 
Nessa “farmácia” devem ser disponibilizados os medicamentos previstos nos protoco-
los (dipirona, paracetamol etc.) e os insumos para enfrentamento da pandemia (equi-
pamentos de proteção individual e testes rápidos).

DO ACESSO À ÁGUA

A água, nessas comunidades, é captada diretamente das cachoeiras e dos rios e de 
alguns poucos poços artesianos. Em contato com as lideranças, sugere-se que sejam 
tomadas medidas para garantia do acesso imediato à água para uso doméstico e po-
tável nas comunidades quilombolas, seja por abastecimento por carros-pipas, seja por 
abertura de poços artesianos, implantação de caixas d’água ou outras medidas ade-
quadas a cada um dos contextos, a se definir em planos de contingência com a partici-
pação das comunidades.

DOS MATERIAIS DE HIGIENE

Quanto à higiene, demandam-se medidas de higienização nas áreas comuns das 
comunidades, bem como urgência no oferecimento de máscaras, álcool em gel 70%, 
além de kits de limpeza às famílias, com produtos básicos como sabão, álcool, desinfe-
tantes, água sanitária, entre outros. Considerando-se que as costureiras quilombolas já 
vêm produzindo e distribuindo máscaras caseiras na comunidade, sugere-se a dispo-
nibilização de matérias-primas (tecido, elásticos etc.) a fim de que possam aumentar 
a produção.

DAS VEDAÇÕES AO TURISMO

Especificamente quanto ao turismo, é necessária a adoção de providências median-
te interlocução com as Secretarias Municipais de Turismo e com outros órgãos compe-
tentes para que seja garantida a suspensão das atividades de turismo nos territórios 
tradicionais, já suspensas por determinação das comunidades. Destaca-se a reclama-
ção realizada pelas comunidades quilombolas de Rolim de Moura, Tarumã e Pedras 
Negras, de que turistas são levados pela Instituição Vida Nativa, que mantém irregu-
larmente pousadas nesses territórios.
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DA PROTEÇÃO AO TERRITÓRIO

Sobre questões territoriais, destaca-se relevância especial. No atual contexto de 
pandemia, titulação e segurança territorial são medidas de saúde pública. São neces-
sárias medidas de restrição de acesso a todos os territórios quilombolas, independen-
temente do estágio do processo de titulação. Embora as comunidades tenham contro-
lado o acesso e instalado barreiras sanitárias, é preciso infraestrutura para garantir o 
isolamento, incluindo policiamento com rondas regulares da PM.

É importante envolver o Incra nessas medidas e, nas comunidades sobrepostas às 
UCs, envolver os órgãos gestores dessas unidades, com destaque ao ICMBio (caso dos 
quilombos de Santo Antônio, Jesus e Laranjeiras). No caso do quilombo do Forte Prínci-
pe, pode-se buscar o apoio do Exército Brasileiro. Destaca-se a referência a turistas, em 
especial nas comunidades quilombolas de Rolim de Moura, Tarumã e Pedras Negras, 
levados pela Instituição Vida Nativa, que mantém irregularmente pousadas nesses ter-
ritórios.

São necessárias ações de fiscalização nos territórios, aplicação de multas e apreen-
sões, além da remoção de invasores, com destaque a caçadores, pescadores e turistas. 
Enfim, ainda há o fluxo constante de pessoas não quilombolas nessas áreas, debili-
tando sobremaneira a eficácia das políticas sanitárias e de isolamento social tomadas 
pelas comunidades.

DA ISENÇÃO DE PAGAMENTOS DE CONTAS

Quanto às questões econômicas, sugere-se a isenção dos impostos e de pagamento 
de contas por todo o ano de 2020, de modo a garantir que as pessoas possam se man-
ter e se reestruturar após a pandemia: de energia elétrica, água, IPTU, telefonia, inter-
net, no que couber. Em acréscimo, sugere-se o fornecimento de cestas de alimentação 
e de higiene, bem como o fornecimento de botijões de gás de cozinha.

DOS INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Verificou-se que há produção agrícola familiar quilombola, que pode ser estimula-
da e ampliada, bem como garantida a compra. Assim, haveria incentivos à produção, à 
segurança alimentar e à renda localmente, assegurando o escoamento e a distribuição 
a outras comunidades. Poderiam ser avaliadas com as lideranças as potencialidades 
das produções locais, garantindo-se a aquisição destas. 
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Destacou-se que a ausência da titulação e de documentação prejudica a obtenção 
de financiamentos. É preciso articular medidas nesse sentido e a distribuição de se-
mentes, mudas, insumos, equipamentos visando proporcionar e ampliar a produção 
de alimentos. Há demandas pela reativação do Pronaf e de outras linhas governamen-
tais de financiamento para a agricultura familiar, além de incentivos e apoio à agricul-
tura de subsistência e à criação de pequenos animais.

Em sentido próximo, sugere-se também articulação para manutenção do paga-
mento do Seguro Defeso e extensão das políticas da reforma agrária para todas as co-
munidades quilombolas. Há necessidade de articulação com os gestores das UCs sobre 
a liberação das roças, facilitando os procedimentos aos quilombolas a fim de evitar 
autuações, ou que sejam criminalizados e/ou que tenham de quebrar o isolamento em 
busca de autorizações ou informações.

DA SEGURANÇA ALIMENTAR

Questões relacionadas à garantia da segurança alimentar serão tratadas em que-
sito específico, mas vale mencionar a necessidade de fornecimento regular de cestas 
básicas a todas as famílias das comunidades quilombolas enquanto durar a pandemia.

DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Esse tema também será trabalhado em item específico. Grosso modo, são necessá-
rias ações que garantam o repasse financeiro mensal às famílias beneficiárias dos pro-
gramas sociais. Seria ainda mais adequado se fosse proporcionado o alcance do valor 
referente ao salário mínimo para todos os beneficiários. Além disso, é preciso viabilizar 
outras formas de prestação de serviços de atendimento bancário para pagamento de 
benefícios, justamente para evitar um dos motivos que fazem os quilombolas sair das 
comunidades e ir ao centro urbano.

DOS ACESSOS

Faz-se absolutamente necessária a manutenção das estradas, no caso das comuni-
dades que têm acesso terrestre, e garantia desse transporte – as comunidades de Santa 
Cruz, Jesus, Santa Fé e Forte Príncipe. No caso das que têm acesso apenas pelo rio, é 
imprescindível a disponibilização de voadeiras e combustível em cada uma delas, para 
emergências – quilombos de Laranjeiras, Rolim de Moura, Tarumã, Pedras Negras, 
Santo Antônio do Guaporé.
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DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

É preciso prover instalação de internet e outros meios de comunicação para que 
todas as comunidades possam utilizar não só em caso de emergência, mas também 
para o acesso à informação às formas de prevenção.

DO PLANO DE CONTINGÊNCIA QUILOMBOLA (MUNICIPAL E/OU ESTADUAL)

Em suma, no curto prazo, como medida de urgência é preciso articular a garantia 
da alimentação adequada, de kits de higiene e acesso à saúde. Essas são medidas fun-
damentais também para evitar o deslocamento dos quilombolas ao centro dos muni-
cípios. O fornecimento de itens que permitam a produção de máscaras caseiras reutili-
záveis também é uma possibilidade.

Sugere-se que o MPF avalie a possibilidade de solicitar à Justiça Federal que o fundo 
de recebimento de multas ou penas alternativas possa ser revertido em aquisição de 
cestas básicas e kits de higiene para as populações tradicionais enquanto perdurar o 
período da pandemia. Além disso, sugere-se a criação de um Comitê, com a participa-
ção do MPF e das Secretarias Municipais de Saúde, de Assistência Social e do Turismo, 
para elaboração de ações pontuadas neste parecer.

Quanto à Secretaria Municipal de Saúde, é preciso garantir a presença das equi-
pes de saúde nas comunidades e que essas equipes estejam orientadas com relação 
às singularidades das famílias quilombolas, recomendando a necessidade de alertas 
em caso de sintomas, registrando dados dos acometidos, como nomes e comunidade, 
enviando comunicados oficiais também à Conaq e à FCC, pois esses dados contribuirão 
no monitoramento do quadro de saúde. É preciso que os profissionais da saúde sejam 
orientados e permaneçam em alerta no acompanhamento dos quilombolas diagnos-
ticados com Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Para o estabelecimento de medidas de proteção às comunidades quilombolas, se-
ria adequado se fosse construído, em âmbito municipal e/ou estadual, um Plano de 
Contingenciamento, de forma a garantir atenção à saúde diferenciada às populações 
quilombolas com base na diversidade sociocultural e nas particularidades epidemio-
lógicas, focando na oferta dos serviços de atenção primária e na garantia de integrali-
dade da assistência.
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O Plano de Contingência para os Quilombos pode ser elaborado nos moldes do pla-
no nacional referente à população indígena.70 É adequado prever os níveis de resposta 
de acordo com o cenário, tal como o plano indígena é composto por três níveis de res-
posta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública, garantindo a avaliação 
periódica do risco, das situações e dos casos, para assegurar que o nível de resposta seja 
ativado rapidamente e as medidas correspondentes sejam adotadas.

As medidas são apresentadas dentro dos seguintes eixos: vigilância; suporte labo-
ratorial; medidas de controle de infecção; assistência; assistência farmacêutica; vigi-
lância sanitária, o que também se aplicaria ao contexto das comunidades remanescen-
tes de quilombos. Seguindo a proposta do plano indígena, a atuação das equipes de 
saúde é direcionada de acordo com os diferentes cenários da pandemia, a saber:

CENÁRIO 1: Ausência de transmissão da COVID-19 na aldeia. recomenda-se 
vigilância ativa diária da SG e SRAG em todos os domicílios. Se for detectado 
um paciente com sintomas respiratórios, deve-se realizar o manejo do caso e 
indicar o isolamento por 14 dias, tanto para o paciente quanto para os contatos 
próximos. Nessa situação, a EMSI deverá realizar monitoramento permanente 
do caso. […] Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e apresentarem 
sintomas, a recomendação é que os mesmos não devam entrar nas aldeias. Eles 
devem permanecer, preferencialmente, fora da aldeia, até que a suspeita da do-
ença seja descartada por exame ou se conclua, por alta médica, o isolamento 
de 14 dias. Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e não apresentarem 
sintomas, a recomendação é que os mesmos devam permanecer em isolamento 
domiciliar por 7 dias.

CENÁRIO 2: Transmissão local da COVID-19 na aldeia. recomenda-se isola-
mento imediato do caso importado e do novo caso confirmado, bem como de 
todos os moradores assintomáticos do domicílio. Os casos devem manter dis-
tância dos demais moradores da aldeia. Recomenda-se, se possível, o uso de 
máscara para evitar a transmissão. Reforça-se a necessidade de intensificação 
das medidas de proteção individual, como etiqueta respiratória, distanciamen-
to de pelo menos 2 metros e higienização das mãos. A EMSI deve manter a vigi-
lância ativa e busca de casos de SG e SRAG na aldeia.

70   BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19). Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública – COE-COVID-19. Brasília, fev. 2020. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/
plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf. Acesso em: 3 maio 2020.
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CENÁRIO 3: Transmissão comunitária da COVID-19 na aldeia. Recomenda-
-se isolamento imediato do caso confirmado, bem como de todos os morado-
res assintomáticos do domicílio. Os casos devem manter distância dos demais 
moradores da aldeia. Recomenda-se, se possível, o uso de máscara para evitar 
a transmissão. Reforça-se a necessidade de intensificação das medidas de pro-
teção individual, como etiqueta respiratória, distanciamento de pelo menos 2 
metros e higienização das mãos. (BRASIL, MS, 2020, p. 9-19)

Sugere-se a adequação dos planos de contingência municipais e estaduais eventu-
almente já existentes para que incluam expressamente as comunidades quilombolas, 
destacando três questões a serem consideradas: a vulnerabilidade epidemiológica, a 
atenção diferenciada à saúde, inerente à atuação em contexto intercultural, e a influên-
cia de aspectos socioculturais no fluxo de referência no Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, fundamental a articulação com Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde, a fim de garantir a inclusão dos quilombos nos planos emergenciais de esta-
dos e municípios, sem excluir a necessidade da elaboração de um plano específico para 
as comunidades quilombolas, que deve ser também implementado.

***

c) Lideranças, agentes de saúde, agentes sanitários e demais representantes 
quilombolas devem ou podem participar da elaboração e execução dessas ações?

Os membros da comunidade devem, obrigatoriamente, participar da elaboração 
e da execução dessas ações. É fundamental que os diagnósticos e as ações sejam par-
ticipativos. As sugestões trazidas no item anterior, inclusive, tiveram colaboração dos 
quilombolas entrevistados.

Além disso, as lideranças já têm contribuído em suas comunidades para combater 
o coronavírus, conforme será posto no quesito a seguir. A Conaq também tem trans-
mitido informações relacionadas às práticas de higiene, como o cuidado na limpeza 
das mãos com água e sabão e, se possível, álcool em gel, além da manutenção do iso-
lamento social, evitando a circulação para as áreas urbanas, o contato pessoal, e a sus-
pensão dos rituais religiosos e atividades em grupo, e os quilombolas estão alinhados 
a essas informações.
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A articulação com lideranças é essencial para garantir a efetividade das medidas. 
Isso porque novas práticas podem conflitar com hábitos culturais. São medidas que 
contrastam com a vida nas comunidades, com famílias extensas, compartilhando o 
mesmo espaço, em intenso intercâmbio geracional. Por exemplo, isolar um idoso ou 
impedir que ele tenha contato com os netos pode ser entendido como ausência de 
cuidado etc. Enfim, todas as medidas profiláticas podem ser equivocadamente inter-
pretadas se não forem esclarecidas com base no diálogo intercultural. Daí ser funda-
mental a participação das comunidades nesses planos e ações.

Outro ponto a ser destacado e que torna imprescindível a participação das comuni-
dades nos planos de ação é a necessidade de compreensão das representações simbó-
licas sobre cura, com práticas de cuidado que respeitem as tradições, por exemplo com 
o uso de chás e ervas. É nesse sentido que se destaca a relevância de compreender as 
diferentes explicações sobre o processo saúde/doença, ver o fenômeno que não é, para 
esses grupos, exclusivamente biológico – há também explicações do plano cosmoló-
gico, religioso, espiritual, cultural – e compreendê-las torna as medidas de prevenção 
mais adequadas e eficazes.

As práticas de cuidado tradicionais das comunidades quilombolas são saberes 
transmitidos por gerações, são constituintes e constituídos nas/pelas relações socio-
culturais e devem estar contempladas nas ações de saúde. Destacam-se as práticas re-
ligiosas  e o uso de ervas “impera uma cultura de saber e poder entre os remanescentes 
de modos diferenciados, reproduzindo costumes e crenças que se fazem presentes há 
anos na população negra”. (TEIXEIRA; PINTO, 2013, p. 152)71

***

d) Quais ações e medidas que essas comunidades quilombolas estão tomando 
para prevenção e enfrentamento da pandemia de Covid-19?

As comunidades têm, por si, empenhado ações. Entre as medidas estão o isola-
mento em casa, a proibição da circulação de pessoas de fora nas comunidades e a pro-
dução e distribuição de máscaras. No entanto, conforme já mencionado anteriormen-
te, o isolamento é, por vezes, prejudicado pela presença de turistas ou de invasores, 
ocasionando a necessidade de proteção territorial.

71   TEIXEIRA, R. S.; PINTO, A. S. Metáforas na fala de remanescentes de quilombos do Vale do Guaporé: Um estudo semântico-lexical. Revista de Estudos 
de Literatura, Cultura e Alteridade-Igarapé, v. 2, n. 1, p. 137-162, 2013.
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As comunidades “se fecharam” para o turismo, fecharam seus comércios. Para man-
ter o isolamento social, instalaram barreiras improvisadas nas estradas principais de 
acessos aos territórios, onde revezam grupos quilombolas de vigilância. No entanto, 
conforme já posto e reiterado nas palavras das lideranças, foram relatados alguns casos 
de conflitos, o que aumenta a violência e o preconceito.

Além disso, essas barreiras continuam sendo uma solução precária, pois impedem 
a entrada daqueles que seguem de carro e pelas estradas principais, apenas. É impos-
sível realizar o controle total do território, pois restam brechas para invasões por trilhas, 
em todos os quilombos, e há possibilidade de se chegar em embarcações.

Todas as comunidades e associações estão mobilizadas para proteger e informar 
seus membros. Seus planos de contenção são executados a duras penas, com conflitos 
para retiradas de pessoas que não fazem parte das comunidades, agravando a violên-
cia. Seguem articulados por conta própria, orientando também que as pessoas utili-
zem as plantas medicinais para evitar a ida à cidade, por exemplo. De forma geral, as 
famílias quilombolas estão cumprindo a quarentena e fez-se evidente a organização e 
o fortalecimento dessas comunidades e da rede que mantêm entre si.

***

e) Avalie as medidas necessárias para o abastecimento alimentar, tendo em vis-
ta a ausência de fluxo de pessoas e a dinâmica de circulação de alimentos por parte 
dos grupos afetados.

O isolamento e as restrições ao deslocamento às cidades evitam riscos de exposição 
e contágio, mas também já têm gerado prejuízos à segurança alimentar. Embora se 
observe em todos os quilombos a agricultura familiar, o manejo sustentável/agroflo-
resta, a produção da farinha de mandioca etc., a maior fonte de renda é relacionada ao 
turismo e ao comércio. Com a paralisação das atividades turísticas, houve impactos na 
renda, usada principalmente para aquisição de alimentos, já que a agricultura familiar 
não basta para garantir a subsistência das famílias. É preciso considerar também a pa-
ralisação das escolas, que forneciam alimentação.

Nesse quadro, são necessárias ações para garantir o apoio emergencial visando à 
segurança alimentar dos povos quilombolas de Rondônia. Até o momento, as comuni-
dades têm contado com a solidariedade de organizações da sociedade civil e de movi-
mentos sociais, bem como com o CRAS, que já lhes enviaram cestas de alimentos. No 
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entanto, todas as comunidades indicam que diversas famílias podem passar fome caso 
não lhes sejam enviados alimentos novamente.

Todas as comunidades manifestam vontade e interesse de realizar suas práticas 
tradicionais de agricultura, mas é preciso incentivo (doação de mudas, sementes, in-
sumos etc.) além da articulação com o exército, os parques e unidades de conservação 
para facilitação dos procedimentos de abertura de roças. Entretanto, essa produção 
ocorreria a médio/longo prazo, de modo que ainda se faz necessário o fornecimento 
de cestas básicas, concomitantemente aos incentivos à agricultura familiar.

***

e.1 Como ocorre habitualmente acesso ao CadÚnico?

Significativa parcela dos quilombolas está cadastrada no CadÚnico, mas há alguns 
pontos a se considerar no que diz respeito a dificuldades para o cadastramento e o re-
cebimento de benefícios.

 ʞ Quanto ao cadastramento:

Não são adequados ao contexto das comunidades quilombolas os procedimentos 
de cadastramento via aplicativo para acesso à renda básica, por exemplo. Sem acesso, 
muitos quilombolas já se deslocaram ao centro do município somente em busca de 
informações. É preciso garantir o acesso à internet nas comunidades e estabelecer me-
canismos remotos para abertura de novos cadastros, atualização, reativação ou desblo-
queio do cadastro no Programa Bolsa Família. Atualmente esses serviços só podem ser 
realizados de maneira presencial nos CRAS no centro dos municípios.  

Também se sugere a designação de uma equipe da assistência social da Prefeitu-
ra (respeitando os protocolos de quarentena para ingresso no território quilombola) 
a fim de realizar o trabalho de campo nas comunidades, visando à atualização dos ca-
dastros, à realização de novos cadastros, ao desbloqueio de cadastros suspensos, no 
que couber. Em todos os casos, houve relatos de pessoas que não contam com nenhu-
ma assistência social e se enquadram no perfil de beneficiário e famílias que indicaram 
não conseguir receber o benefício devido à falta de atualização das informações por 
parte dos CRAS, daí o necessário envolvimento dos municípios.
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 ʞ Quanto ao recebimento:

Para receber os benefícios, é preciso se deslocar até a cidade. Seria adequado pen-
sar meios de garantir de pagamento em localidades mais próximas, ou o pagamento 
descentralizado dos benefícios. Há possibilidade de articular ações especiais de paga-
mento por meio de equipes volantes, por óbvio observando-se o protocolo e os devidos 
cuidados para que não haja transmissão da Covid-19, de modo a evitar o deslocamento 
para o centro das cidades e também proporcionar opções de saque em mais de uma 
agência no mesmo município e/ou a instalação de uma estrutura logística em algum 
ponto mais próximo às comunidades para descentralizar o pagamento.

Sugere-se ainda a ampliação do prazo do saque de benefícios previdenciários, a fim 
de que se evitem movimentação para a cidade e aglomerações para acessar os bene-
fícios assistenciais, seja o Bolsa Família, seja o Auxílio Emergencial, ou ainda, os bene-
fícios de Seguridade e Assistência Social vinculados ao INSS. O período de validade da 
parcela do Auxílio Emergencial – noventa dias – não é adequado à realidade dessas 
comunidades rurais com acesso dificultado aos centros municipais, o que deve, inclu-
sive, ser evitado em tempos de pandemia do coronavírus.

***

f) Estão sendo implementadas as medidas do Plano de Contingência Nacional 
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Covid-19) pelas Secretarias de Saúde 
da região onde se localizam essas comunidades quilombolas?

Não há nenhum plano ou medida específica aos quilombolas até o momento, em 
nenhuma das esferas da administração. A sensação das comunidades entrevistadas é 
de abandono.72 O que se agrava com o fato de não terem recebido informações qualifi-
cadas ou específicas por parte das instituições e autarquias.

Todas as comunidades indicaram a ausência de informações e orientações específi-
cas por parte de agentes da saúde que, de modo agravante, não têm comparecido aos 
territórios quilombolas. Acrescentam-se a isso dificuldades de comunicação, falta de 
acesso à energia elétrica em algumas residências, ausência de sinal de telefone celular 

72   Também a Frente em Defesa dos Territórios Quilombolas já havia posto que: “Não há, até a presente data, qualquer planejamento, orientação ou 
garantias apontadas pelas autoridades que considere a especificidade destas comunidades. Não há pronunciamentos da Fundação Cultural Palmares, Incra, 
Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, tampouco, dos órgãos do Estado e do Município de como estão considerando as necessidades de saúde e 
direitos destes povos”. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/03/24/em-meio-a-pandemia-quilombolas-do-rs-denunciam-abandono-das-
comunidades. Acesso em: 2 maio 2020.
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e internet, bem como dificuldades de acesso e transporte aos quilombos, todos em 
área rural e a maior parte com acesso apenas fluvial.

É preciso, pois, elaborar e implementar estratégias para evitar o deslocamento dos 
quilombolas à cidade, o que vem ocorrendo principalmente para aquisição de alimen-
tos e/ou recebimento de benefícios sociais. Não basta, contudo, transpor as medidas 
recomendadas para os não quilombolas, pois grupos quilombolas têm especificidades 
e vulnerabilidades que os colocam entre os grupos de especial risco. Daí a necessidade 
de um PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE, com ações que impeçam a chegada do 
coronavírus aos territórios quilombolas, já abordadas neste parecer e retomadas, sin-
teticamente, nas considerações finais.

***

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A população quilombola tem colocado suas demandas expondo seu grau de ex-
clusão aos bens sociais. As carências expostas compõem um amplo leque - ques-
tão fundiária, habitacional, saneamento, previdência, geração de renda, agricul-
tura familiar, transporte, comunicação, educação, cultura e saúde. As demandas 
que se relacionam especificamente com a saúde compreendem: melhor acesso 
ao sistema de saúde; aumento da frequência das visitas de equipes de saúde da 
família as comunidades; maior resolutividade dos serviços de saúde disponíveis, 
principalmente com relação ao serviço dos ACS; necessidade de transporte co-
letivo para os ACS; melhor saneamento básico; melhores condições de moradia; 
maior aporte para questões de saúde reprodutiva e da mulher (principalmente 
no que refere a prevenção de doenças); menor tempo de espera para atendi-
mento nos serviços; atendimento domiciliar para idosos; reforma/ construção 
de unidades básicas de saúde; meios de comunicação rápidos entre a comuni-
dade e os serviços de emergência; ampliação das equipes de saúde e; partici-
pação de representantes das comunidades nos conselhos municipais de saúde. 
(VOLOCHKO; BATISTA, 2009, p. 19873)

73   VOLOCHKO, Anna; BATISTA, Luís Eduardo (ed.). Saúde nos Quilombos. São Paulo: GTAE – SESSP, 2009. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/
resources/instituto-de-saude/homepage/temas-saude-coletiva/pdfs/temas09.pdf. Acesso em: 2 maio 2020.
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Neste parecer foram trazidos, ainda que de modo coletivo, os agravantes para pos-
sível deflagração de um surto no interior das nove comunidades quilombolas do esta-
do de Rondônia, destacando a situação de vulnerabilidade social e econômica a que 
estão submetidas. Ainda que se tenha uma pseudoideia de "proteção" dessas comuni-
dades devido à distância que estão do centro urbano, há outros fatores que devem ser 
considerados,  pois se o vírus adentrar nos territórios, a disseminação tende a ser muito 
rápida.

Todas as comunidades apresentam alta densidade populacional, assim como con-
dições de moradia e de saneamento que tornam as medidas de prevenção mais difíceis 
e mais urgentes as ações para prevenção e assistência às famílias. Diante da potencia-
lidade de contágio e transmissão, as medidas requerem celeridade nas respostas e na 
execução.

As dificuldades de implementação de medidas individuais de prevenção diante das 
práticas e realidades locais tornam os quilombolas ainda mais vulneráveis à infecção 
pelo novo coronavírus, como contato próximo, convívio domiciliar e compartilhamen-
to de utensílios e objetos de uso pessoal. Somados a isso, o acesso ao saneamento é 
precário/inexistente e há carência de insumos necessários, há dificuldades logísticas 
de acesso e de comunicação aos territórios, o que configura oportunidades de contágio 
exponencial da doença nessas comunidades.

Restaram demonstradas as dificuldades na adoção de medidas de prevenção à Co-
vid-19 na medida em que essas comunidades não têm acesso aos recursos materiais 
para aplicação, tais como água encanada, sabão, álcool em gel, luvas e outros materiais 
de higiene. Há também as barreiras de ordem informacional, operacional e logística 
para recebimento dos auxílios emergenciais, seja pela desinformação, pelas inconve-
niências e impossibilidades de acesso à tecnologia, seja pela dificuldade de se dirigir 
às agências para o saque dos valores. A tudo isso, soma-se a insegurança alimentar, que 
já é uma realidade.

Não se pode olvidar que o coronavírus vem agravar o quadro de ausência de polí-
ticas públicas nas comunidades quilombolas. A realidade desses grupos, em todo o 
Brasil, é de insegurança territorial e fragilidades socioeconômicas, demográficas e epi-
demiológicas. Recomenda-se, portanto:

A articulação com as Prefeituras Municipais de PIMENTEIRAS DO OESTE, ALTA 
FLORESTA DO OESTE, SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, SERINGUEIRAS, SÃO FRANCISCO 
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DO GUAPORÉ E COSTA MARQUES, para incluir as comunidades remanescentes de qui-
lombos no Plano Emergencial dos Municípios e assegurar, com urgência, a segurança 
alimentar e ações de higienização nas localidades, além da vacinação de todas as famí-
lias contra a influenza, e não somente dos idosos.

As equipes de saúde devem estar presentes nos territórios quilombolas, periodi-
camente, visitando as famílias com a equipe de atenção primária de referência e, com 
celeridade, identificar casos suspeitos e rastrear as pessoas que fazem parte do grupo 
de risco.

Com a assistência social do município, é preciso articular e promover o cadastra-
mento de todos os quilombolas no Cadastro Único, habilitando-se aqueles que pre-
encherem os requisitos para recebimento do Bolsa Família, do Benefício de Prestação 
Continuada e dos demais programas governamentais que prevejam o Auxílio Emer-
gencial.

As comunidades remanescentes de quilombos de Rondônia devem ser tomadas 
todas enquanto grupo vulnerável, dadas as desvantagens reconhecidas nas condições 
sociais e de saúde. São necessárias ações na prestação emergencial de serviços volta-
dos à permanência das famílias nos territórios quilombolas, com o fornecimento da 
alimentação adequada, facilitação ao saque dos benefícios assistenciais, apoio à pro-
dução e à agricultura familiar, garantia de meios de acesso à internet e comunicação, 
assegurando-se também a proteção territorial, para coibir a entrada de turistas ou in-
vasores.

Com as sugestões postas principalmente na resposta aos quesitos b, d e e.1, suge-
re-se que sejam tomadas medidas emergenciais e iniciada a elaboração de plano de 
contingência para mitigar os efeitos da Covid-19 nas Comunidades Quilombolas de 
Rondônia, a princípio em âmbito municipal, sem prejuízos de discussões com a Secre-
taria Estadual de Saúde.

Nesse sentido, recomenda-se a Criação de um Comitê, composto por MPF, comuni-
dades, Incra, Prefeituras etc., que deverá elaborar o plano de contingenciamento com 
estratégias que considerem a vulnerabilidade das comunidades tradicionais presentes 
no município e as sugestões deste parecer, planejando, coordenando e controlando 
as medidas de prevenção e enfrentamento do contágio da Covid-19. Destaca-se a im-
prescindibilidade da participação das lideranças quilombolas, conjugando quaisquer 
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ações ao uso de linguagem acessível e buscando identificar e eliminar barreiras que 
possam prejudicar a comunicação de informações.

Que esse comitê ou que o MPF, em contato com a Prefeitura, articule estratégias 
para garantia do acesso à água, à energia elétrica e à alimentação, à internet, a equi-
pes de saúde e à cesta básica, incluindo itens de limpeza e higiene enquanto durar a 
pandemia. Nesse sentido, indica-se a possibilidade de o MPF solicitar à Justiça Federal 
autorização para que o fundo de recebimento de multas ou penas alternativas possa 
ser revertido em aquisição de cestas básicas para populações tradicionais da região.

Em suma, recomenda-se a articulação de estratégias logísticas para superação das 
dificuldades territoriais de acesso, conjugadas às medidas especiais, de garantia da ali-
mentação adequada, do acesso à água, a produtos de higiene e a serviços de saúde, 
assegurando a presença de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e agentes co-
munitários de saúde) nos quatro territórios quilombolas.

Reitera-se a urgência dessas medidas, pois ainda não há casos de Covid-19 nesses 
territórios. É preciso padronizar ações para a detecção precoce, testando imediatamen-
te os casos suspeitos, já encaminhando para isolamento/quarentena em locais ade-
quados. Diante de casos suspeitos ou confirmados, são necessárias ações rápidas que 
investiguem e registrem os contatos que esse quilombola teve, já adotando medidas 
de testagem e encaminhamento, se necessário, desses contatantes.

Para isso, é fundamental que existam equipes e insumos laboratoriais para diag-
nóstico da Covid-19 quando houver casos suspeitos. A não realização de testes aumen-
ta o risco de contágio exponencial nas comunidades. Se o novo coronavírus adentrar 
nos territórios quilombolas, o cenário pode ser devastador, contaminando alto número 
de pessoas em pouco tempo em virtude da alta transmissibilidade conjugada com as 
diversas vulnerabilidades e as dificuldades de controlar a transmissão nessas comuni-
dades.

É preciso, pois, detectar precocemente e, de forma muito célere, garantir o moni-
toramento, a antecipação e a agilidade diante do primeiro caso. Noutras palavras: de-
tectar imediatamente a entrada do vírus nas comunidades e já empenhar os meios 
de isolamento, seguindo a sugestão aqui posta quanto à “quarentena assistida”, em 
espaços no próprio território ou na região central do município que possa atender a 
todas as comunidades. Isso em conjunto com a garantia da alimentação adequada e 
em quantidade suficiente para a população, propiciando o fortalecimento da saúde e o 
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direcionamento de ações emergenciais, estabelecendo também medidas preventivas 
para assegurar o maior isolamento nas comunidades.

Sugere-se a continuidade do acompanhamento pericial, na medida em que as 
ações devem se adequar também a cada etapa de enfrentamento da pandemia. A sig-
natária pode manter contato com as lideranças quilombolas para construção conjunta 
das ações de prevenção e cuidados diante do novo coronavírus, num diálogo intercul-
tural, adaptando as recomendações de acordo aos contextos empíricos. Com análises 
mais aprofundadas, serão possíveis outras estimativas que podem contribuir para dire-
cionar ações de enfrentamento, basta que as unidades do MPF façam a demanda pelo 
Sistema Pericial.

Quanto ao Incra/RO, sugere-se contato para que sejam tomadas providências no 
sentido da instalação de placas em todos os territórios quilombolas, indicando a etapa 
do processo de reconhecimento e as restrições de acesso. No caso das comunidades 
que têm acesso terrestre, estas demandam a instalação de uma porteira, bem como 
controle de acesso/barreira sanitária. E, por fim, ainda quanto ao Incra, que tome pro-
vidências para aplicação imediata dos créditos da Política Nacional de Reforma Agrária 
nas comunidades quilombolas, conforme plano de ação a ser construído em conjunto 
com as comunidades, recomendada assessoria pericial antropológica.

***

Os dados aqui trazidos evidenciam a complexidade das situações vivenciadas pe-
las comunidades quilombolas de Rondônia: SANTA CRUZ, LARANJEIRAS, ROLIM DE 
MOURA, TARUMÃ, PEDRAS NEGRAS, JESUS, SANTO ANTÔNIO, SANTA FÉ e FORTE 
PRÍNCIPE DA BEIRA. Questões já delicadas antes da pandemia, mas que agora majo-
ram os riscos desses grupos diante do novo coronavírus.

A realidade dessas comunidades inclui tensões e conflitos fundiários, falta de reco-
nhecimento territorial (apenas os Quilombos de Jesus e Santa Fé são titulados), pres-
sões de órgãos ambientais, do Exército, da especulação imobiliária, do turismo e/ou de 
outros interesses econômicos, além da ausência/precariedade no acesso aos serviços 
de saúde, saneamento e direitos básicos. Nesse âmbito, deve ser pensado o Plano de 
Ação, considerando as peculiaridades de cada comunidade e garantindo a participação 
das lideranças, abarcando suas principais demandas e acompanhando o cenário epi-
demiológico do novo coronavírus.
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É importante dar prosseguimento ao trabalho pericial. Que as informações aqui 
apresentadas possam ser complementadas de acordo com as determinações mu-
nicipais e o cenário epidemiológico local. Que a perita signatária possa seguir com o 
acompanhamento dos casos trazidos e da efetividade das medidas para prevenção e 
enfrentamento da Covid-19.

É importante o trabalho contínuo para permitir a elaboração de diagnósticos mais 
aprofundados sobre cada uma das realidades empíricas, bem como os resultados das 
ações adotadas, enquanto perdurar a pandemia, considerando-se que, além dos nove 
territórios quilombolas localizados no estado de Rondônia, existem dezenas de terras 
indígenas e comunidades ribeirinhas e beiradeiras, todos especialmente vulneráveis 
ao novo coronavírus e que necessitam, igualmente, de planos de contingências e ações 
emergenciais específicas ao contexto sociocultural e epidemiológico.

Por último, ressalta-se a preocupação com a recente abertura de estabelecimen-
tos comerciais na região, o que além de ser um atrativo aos quilombolas para irem ao 
centro, aumenta a circulação das pessoas nas ruas e eleva os riscos de contaminação. 
O relaxamento das restrições sobre o funcionamento das atividades não essenciais 
aumenta a circulação de pessoas, fato que favorece a possibilidade de contágio e sua 
rápida disseminação.
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