
O passo do jabuti 
Está difícil, né? A gente sabe. Para todo lado que se olha parecem pipocar mil 

notícias ruins e, justo quando achávamos que estaria passando, o Brasil entra 

no pior momento da pandemia. Às vezes dá vontade de correr para as 

montanhas. Mas, espera. Dá uma parada rápida no home office, respira fundo, 

coloca uma música boa e vem que esse texto é sobre renovar as energias e 

fazer uma reflexão. 

Você sabia que temos um exemplo super positivo de organização, 

planejamento e estratégia contra o coronavírus? Isso mesmo, aqui no Brasil! 

Difícil de acreditar, né? Mas não é fakenews. No interior do Mato Grosso, o 

povo Kuikuro se organizou para fazer isolamento com auxílio de médicos 

durante o último ano e agora eles estão finalmente sendo vacinados. A 

comunidade tem 600 pessoas, todas sobreviveram à pandemia e agora estão 

imunizadas. 

Você pode até falar: “Ai, gotas, o que eu tenho a ver com um povo indígena do 

interior do Mato Grosso?”. Por isso, te convidamos a olhar mais de perto. Você 

conhece os Kuikuro? Então nos permita contar um pouquinho sobre eles. 

Pesquisas arqueológicas encontraram registros de que este povo vive desde 

os anos 950 DC na região que hoje se chama Mato Grosso. A jornada dos 

Kuikuro vem de longe. Ao longo desses séculos, eles enfrentaram muitos 

problemas e a Covid-19 não é o primeiro vírus a cruzar o caminho deles. 

Mil anos depois dos primeiros registros, nos anos de 1950, os Kuikuro 

enfrentaram uma epidemia de sarampo que dizimou metade de sua população. 

Foi tão catastrófico que eles precisaram abandonar uma aldeia. Seu nome era 

Lahatuá ótomo, e até hoje alguns anciãos ainda lembram deste triste capítulo 

em sua história. Mas, como prometido, esse texto é para falar de coisa boa. 

Isso tudo é para explicar que os Kuikuro sobreviveram ao sarampo. Sabe 

como? Com organização, coordenação, trabalho em equipe e… acreditando na 

ciência. 

Na década de 1960 foram feitas campanhas de vacinação e o povo não 

apenas sobreviveu, como se fortaleceu e cresceu. Eles começaram a reocupar 

seus territórios tradicionais, que de fato nunca tinham sido abandonados, já 

que eram continuamente visitados e utilizados por conterem importância 

histórica e espiritual. E, já nos anos 1980, o crescimento populacional permitiu 

o surgimento de novas aldeias. 



Quarenta anos depois, um novo vírus aparece. Mas agora os Kuikuro já têm 

todo o conhecimento que os anciãos traziam da experiência de Lahatuá ótomo. 

Em comum acordo entre todos, eles se isolaram e construíram uma casa para 

manter o distanciamento daqueles que apresentassem os sintomas. Também 

fizeram contato com especialistas em saúde indígena, compraram alimentos, 

álcool em gel, máscaras, cilindros de oxigênio e remédios para febre. Feito o 

estoque, eles se fecharam em suas aldeias até a chegada da vacina. Ela 

chegou este mês. Os Kuikuro receberam a segunda dose da vacina e a 

liderança Yanama Kuikuro deu o recado no Jornal Nacional: “O povo kuikuro 

não acredita em fake news. Acreditamos na ciência e tomamos a vacina”. E o 

técnico de enfermagem da aldeia, Kauti Kuikuro, explicou o segredo do 

sucesso: “Graças a nossa organização ninguém saiu para cidade, ninguém 

precisou fazer oxigênio, ninguém foi a óbito também”. 

Ser Kuikuro — ou Kayapó, ou Guajajara, ou quilombola — passa por um 

conceito muito importante: a vida em comunidade, em busca do bem comum. 

Viver numa comunidade tradicional envolve essa noção de que as decisões 

são pelo bem do todo e que todos têm sua parcela de contribuição. Talvez seja 

difícil para uma pessoa que vive na grande cidade absorver completamente 

essa ideia, ainda mais quando estamos distantes fisicamente uns dos outros. 

Mas esse é um ensinamento muito importante que as comunidades tradicionais 

passam: para alcançar o bem comum é preciso um esforço conjunto e 

coordenado de todos. 

E é porque tanto indígenas quanto quilombolas entendem que é preciso o todo, 

que eles foram ao Supremo Tribunal Federal no ano passado. Não adianta 

apenas as aldeias e os quilombos fazerem sua parte, os governos precisam 

fazer a parte deles também. E assim, as lideranças nacionais dessas duas 

comunidades foram ao Supremo para cobrar do governo federal um plano, o 

que gerou uma ação para indígenas e outra para quilombolas. Ora, os 

caciques conseguiram traçar e executar um plano em suas aldeias. Por que um 

presidente – e toda a equipe de inteligência que ele dispõe – não conseguiria? 

Esse tipo de ação que foi aberta se chama Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF). O nome é complexo e o processo também. 

Preceitos fundamentais são questões intrinsecamente conectadas aos valores 

mais profundos da sociedade, são como os alicerces da Constituição. Mexer 

em alicerces é algo muito difícil, delicado, que deve ser feito com paciência e 

atenção para que as coisas não desmoronem. Mas vamos combinar que, para 

quem veio lá de 950 dC e já enfrentou outras pandemias, a visão de tempo não 

é a mesma do imediatismo cibernético da maioria das pessoas. 



“A gente é igual ao passo do jabuti: observando, vendo nossa estratégia para 

poder avançar”, diz a liderança Munduruku Alessandra Korap, primeira mulher 

brasileira a receber o prêmio Robert F. Kennedy de Direitos Humanos, no ano 

passado, quando também recebeu o Taz Panter Preis, premiação alemã para 

defensores do meio ambiente. 

Veja como realmente parecemos falar línguas diferentes num mesmo país: no 

dialeto do Congresso Nacional, jabuti é quando um parlamentar tenta inserir 

no texto de um projeto de lei um trecho completamente alheio, desconfigurando 

a lei. Mas nos idiomas milenares dos povos indígenas, jabuti significa 

persistência, e muitas vezes esse animal é retratado na espiritualidade como 

símbolo de astúcia, sabedoria. Se fosse uma entidade das religiões de matriz 

africana, muito respeitadas nos quilombos, ele seria um preto velho. Como 

canta o ponto: “Preto velho pisa no caminho devagar. Olha que o caminho tem 

espinho”. 

Frente a situações muito difíceis, o pânico, a ansiedade e o medo têm o poder 

de nos paralisar momentaneamente. Ficamos chocados e queremos correr 

para as montanhas. Mas aqueles que há séculos mantêm a longa caminhada 

sabem o verdadeiro remédio: perseverança. É um pé depois do outro. É o 

passo do jabuti. 

#PovosTradicionais #Indígenas #Quilombolas #Fakenews #Covid19 

#Coronavírus 
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