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A Pandemia da Covid-19 na Vida dos Povos
Indígenas: Uma Reflexão Autoetnográfica,
a partir dos Ritos Sagrados do povo
Tuyuka-Utapinõponã
Eliomar Osias Rezende Sarmento1
Resumo: Este artigo visa apresentar elementos reflexivos, a partir de uma perspectiva autoetnográfica a experiência do povo Tuyuka- Utapinõponã em tempo da
pandemia da Covid-19. A motivação da pesquisa, surge da inquietação acadêmica.
O objetivo geral do nosso artigo é identificar os desafios e superações da Pandemia
da Covid-19 na vida do povo Tuyuka- Utapinõponã, residentes da comunidade
São Pedro-Am. A metodologia escolhida para esta pesquisa foi a investigação autoetnográfica. Diante da vulnerabilidade e do risco e da expansão da pandemia,
as famílias da comunidade São Pedro povo Tuyuka, recorreram muitas das vezes
ao conhecimento tradicional e sagrado do povo, seja para cura da doença e da
proteção das famílias, a partir do bahsese (benzimentos sagrado). A pesquisa possibilitou identificar o rito sagradocomo elemento fundamental na proteção contra
Covid-19. Portanto, como pesquisador e acadêmico reitero o propósito de enriquecer aprofundar o conhecimento tradicional do povo indígena.
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Introdução
O presente artigo, tem por objetivo apresentar elementos reflexivos
sobre a experiência do povo Tuyuka- Utapinõponã da comunidade São Pedro do Alto Rio Tiquié, em tempo da pandemia de Covid-19.Tendo em
vista, o impacto social, cultural e econômica, uma vez que,a pandemia afetoue continua afetando os hábitos de convivência e de sua perspectiva do
Bem Viver.
Acentuar as causas da Pandemia do novo coronavírus, dentro do
contexto indígena do grupo étnico Tuyuka- Utapinõponã, significa mergulhar em um mundo desconhecido, onde para compreender o conjunto
de adversidade das causas explorada, postula do pesquisador a empatia e
sensibilidade, para que haja flexibilidade e coerência na produção do arti1. Acadêmico de Bacharel em Filosofia pelo Claretiano-Centro Universitário – Pólo Manaus (Am). Acadêmico do 3º período do curso de bacharel em Teologia pelo Instituto
de Teologia Pastoral e Ensino Superior do Amazonas-ITEPES – Manaus (Am). E-mail:
sarmentoeliomar6@gmail.com

go. Por outro lado, perscrutar o medo e o constrangimento causado pela
pandemia, implica o desiquilíbrio na convivência do povo Tuyuka, sobretudo, na convivência harmônica do Bem Viver.Nesse sentido,torna-se conveniente identificar as superaçõesdo povo Tuyuka, numa perspectiva ousada em tempo da Covid-19, recorrendo em remédio caseiros, benzimentos
e cerimônia sagrada numa postura atenta da proteção e cura da doença.
O trabalho trata-se de uma descriçãoautoetnográficacomo metodologia, em questão cria possibilidade de descrever desafios em contexto da
Pandemia de coronavírus,retratando a minha experiência particular, enquanto indígena. Santos (2007, p. 220) no seu artigo apresenta que “a autoetnografia é um método que pode ser usado na investigação e na escrita, já
que tem como proposta descrever e analisar sistematicamente a experiência pessoal, a fim de compreender a experiência cultural”.
A partir, de uma leiturahistórica os povos indígenas são mais vulneráveis a pandemia e epidemias em função de condições sociais, econômicas e de saúde, o que amplifica o potencial de disseminação de doenças. A
comunidade São Pedro do Alto Rio Tiquié, está inserido diante dessa conjuntura, com condições problemáticas e particulares, principalmente na
dificuldade de acesso aos serviços de saúde, seja pela distância geográfica,
como pela indisponibilidade ou insuficiência de equipes de saúde.
Visando a coesão da estrutura do texto, o artigo será delineado quatro tópicos conectivos: 1) Contextualização da comunidade São PedroAlto Rio Tiquié; 2) Principais aspectos entre, desafios e superações; 3) Importância dos rito sagrados em tempos de pandemia no contexto do povo
Tuyuka- Utapinõponã; 4) Considerações finais.

Contexto da comunidade São Pedro- Alto Rio Tiquié
A comunidade São Pedro (Mõpoea), habitada pelo povo Tuyuka
Utãpinopona localiza-se no alto rio Tiquié, pertencente a Município de São
Gabriel da Cachoeira – AM, na área de fronteira do Brasil com a Colômbia.
A denominação “Tuyuka provém da língua Nheengatu ou língua geral para
descrever um tipo de barro ou argila. O nome Utãpinoponã (Filhos-da-Cobra-de Pedra) é sagrado. Sua tradução é: Utã, pedra; Pino, cobra. Pona, filhos. Utãpino, Cobra de Pedra é o ser divino que cria o ser humano Tuyuka”
(REZENDE, 2005. P. 46).
Sobre o rio Tiquié, Cabalzar (2005, p. 34) descreve:
O alto Tiquié tem aproximadamente 96 km de extensão. Entre Pari-Cachoeira e Fronteira Brasil-Colômbia são 43 quilômetros; daí
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até as cabeceiras do rio são mais 53 quilômetros. Pari acima, como
também chamam o alto Tiquié, é um trecho com três cachoeiras
intransponíveis em qualquer estação do ano, além de várias corredeiras e muitas rochas salientes pontilhando o canal do rio. Não
existem lagos no alto Tiquié, com exceção de pequenas enseadas rasas com abundante vegetação aquática), sobretudo entre Caruru e a
comunidade de São Pedro, e a montante da Fronteira.
Figura 1- Bahsawi Tuyuka da Comunidade São Pedro

Fonte: acervo do autor, 2020.

Figura 2: Dentro da Bahsawi Tuyuka

Fonte: acervo do autor, 2020.

De maneira geral, o povo Tuyuka- Utãpinoponã do Alto Rio Tiquié,
possuem valores culturais próprios, cada grupo étnico possui conhecimenVukápanavo: Revista Terena, nº 03, Out/Nov, 2020.
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to tradicional ligada ao seu ancestral, segundo a sua história da mitologia
sagrada. Os ritos e danças são os elementos que interligam na conexão com
os seres divinos e a cosmologia.
Figura 3: Caruru Cachoeira - Alto rio Tiquié

Fonte: acervo do autor, 2020

Figura 4: Alto rio Tiquié- São Pedro.

Fonte: acervo do autor, 2020.
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Desafios e superações em tempo da pandemia de Covid-19
Principais desafios em tempos da pandemia
Para onde fugiremos do vírus da Covid-19? Essa foi uma das perguntas sem resposta do povo Tuyuka da comunidade São Pedro. De fato,
quando surgiu o primeiro caso na região do Alto Rio Tiquié, o constrangimento e medo tomaram conta, na vivência do dia a dia entre famílias, pois
a convivência comunitária é o ponto forte da comunidade.
• A saúde precária, foi o principal aspectos desafiador, quando se trata
dos obstáculos durante o pico alto da pandemia, principalmente no
que diz a: falta de profissionais de saúde, remédios, equipamentos de
teste rápido e casa para recuperação.
• O segundo aspecto, foi a falta de palestras ou divulgação de conscientização da gravidade da pandemia, visto que, a comunidade fica
distante da unidade básica de saúde e só se chega através do transporte fluvial, passando por cachoeiras perigosas.
• O terceiro aspecto foi a falta de conscientização e de postura atenta,
por parte de algumas famílias e até mesmo da comunidade em alguns casos comunitários.
• O quarto fator desafiante foi a ausência de políticas públicas efetivas,
sobre a distribuição de alimentos nos tempos da Pandemia, uma vez
que os indígenas sobrevivem de caça, pesca e agricultura familiar.
Figura 5: criança Tuyuka- São Pedro

Fonte: acervo do autor, 2020.
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Figura 6: Comunidade Tuyuka- São Pedro

Fonte: acervo do autor, 2020

O medo e o constrangimento do contágio do coronavírus, implicou diretamente no desiquilíbrio do Bem Viver do povo Tuyuka, principalmente em relação à comunitariedade. Por outro lado, a pandemia tem
sido vivenciada como uma experiência fortemente emotiva,principalmente
na instabilidade psicológica dos jovens indígenas da comunidade, o maior
obstáculo foi entre os jovens, com o uso exagerado do alcoolismo. Antes da
pandemia tem sido vivenciado constantemente os ritos sagrados, e nisso
era consumido caxiri (Bebida tradicional- fermentada com cana de açúcar, tubérculos, macaxeira...), uma bebida tradicional fermentada, dentro
das cerimônias festivas, que duram até dois dias, dependendo das circunstâncias. No entanto, com e isolamento e distanciamento social, foram suspensas também as cerimônias tradicionais, principalmente o consumo de
caxiri, porém, na ausência da bebida tradicional, foi reinventado o consumo do álcool em gel, distribuído pela equipe de saúde na prevenção do
coronavírus, de forma geral,resulta no desencantamento com a vida, visto
que, aumentou- se os casos de depressão e ansiedade, inclusive, angústia.
Diante de tantos desafios culturais e sociais, e com avanço de sintomas entre as comunidades da região do alto Rio Negro, coube reflexão entre as lideranças indígenas,diante do cenário crítico: qual o papel do Estado
Brasileiro, diante do perigo iminente gerado pela pandemia do coronavírus? Como proteger as famílias das nossas comunidades? Nesse sentido, foi
pensado em criar estratégia para prevenir o contágio e combater o vírus,
segundo as orientações da equipe de saúde. Portanto, o isolamento social e
uso de mascaras, foram os planos mais eficazes encontrados para enfrentar
a pandemia, mesmo que desafio de subsistência fosse árduo missão.
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Superações em tempos da pandemia
Por outro lado, o medo transformou-se em esperança, pois, foi o
tempo oportuno de cuidar-se do próximo, demonstrando a sensibilidade e
empatia entre as famílias, de um lado deixando a hierarquia e as distinções
do lado, e por outro lado buscou-se uma unidade conjunta para enfrentar
o novocoronavírus. Seguidamente pontuarei alguns pontos que ajudam na
superação da pandemia:
• O conhecimento sagrado: pajelância (ritual de cura realizados pelos
caciques do povo Tuyuka) ou benzimentos dos caciques, foi fundamental para cura e prevenção da Covid-19.
• Remédio caseiros: alho, mastruz, raiz de saracura, remédios do mato
e outros remédios caseiros que só podem ser encontrados no mato
ou floresta, conhecimento particular do povo Tuyuka.
• Cerimônia Sagradas do povo Tuyuka: proteção comunitários através
da dança Capiwaya.

Importância do rito sagrado em tempos da pandemia
A experiência de rito sagrado em tempo da pandemia de Covid-19,
parte de uma experiência pessoal, por isso, uma reflexão autoetnográfica.
Membro do grupo étnico Tukano (dipeporã – Ye’pâ-mahsã ou Dahsea),
tenho minhas pertenças ao povo Tuyuka-Utapinõponã, por parte da minha mãe. A seguir, cuidadosamente narrarei, umas das experiências mais
sagradas repletos de mistérios de toda minha vida, em tempos de Pandemia: a sacralidade de proteção e tratamento da cura de doenças, feita
pelos Pajé (Yai), Cacique (Kumu), Cantor (Baya), através de cerimônia
sagrado.
O ritual de Dabucuri (cerimônia milenar sagrado do povo Tuyuka) e
dança da Capiwaya (dança sagrada) são ritual repleto de rituais, permeados
de minuciosos detalhes e muito bem organizados, executados com precisão. Segundo a Pereira:
“O Dabucuri é uma cerimônia milenar que ocorre há anos na região
do Alto Rio Negro. Durante a cerimônia ocorrem trocas de saberes e
conhecimentos que envolve cantos, música, dança, bebida, alimentos, histórias, ornamentos, ritos de passagens, momentos de aliança
política social e arranjos matrimoniais. Revitalização dos rituais,
re-elaboração dos objetos sagrados, danças, cuidados das plantas e
todo o modo de organização da cerimônia”. (PEREIRA, 2007, p. 4)
Vukápanavo: Revista Terena, nº 03, Out/Nov, 2020.
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Figura 7: Kahpi (Bebida alucinógena, benzida)

Fonte: acervo do autor, 2020

Figura 8: Yai e kumuã

Fonte: acervo do autor, 2020

Ao todo são vários dias de Ritual, desde a preparação do Ipadu, do
Caxiri, dos frutos que são oferecidos, do jejum, do vomitar água, até os
dois dias de reunião na maloca e, depois do fim da festa, ainda alguns dias
de jejum e dieta rigorosa. A cerimônia inicia-se com as pinturas corporais,
benzimentos, no primeiro todos os membros da comunidade se reúnem
(crianças, jovens adultos e sábios da comunidade).
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Diante do acontecimento, me perguntava interiormente: como é
possível celebrar tal cerimônia em tempos da Pandemia do coronavírus?
Mas só foi possível responder a presente indagação ao final do Ritual,
pois, quanto mais participava da cerimônia, mais eu adentrava em ciclo
misterioso sagrado, certamente sentia a presença ancestrais na medida da
disponibilidade do (Eu), individual, diante da comunidade e ancestralidade. Continuando a narrativa, após, a pré- cerimônia iniciou-se o Ritual de
Flautas Sagradas, Jurupari, que demorou até o final da tarde. O estrondo
das graves e alucinantes flautas, provoca-o sensações que de outro modo
não seriam possíveis. No final da tarde, ainda durante o ritual de Jurupari
tomamos o Kahpi, bebida alucinógena, benzida e preparada cuidadosa e
especificamente para aquele momento. No início da noite as mulheres e
crianças entraram então na festa, que durou intensa e vibrante até a tarde
do outro dia, domingo. Uma experiência tão rica e profunda, leva-o a conexão com ancestralidades do povo Tuyuka, uma verdadeira vivencia transcendental a partir de uma cerimônia.
Figura 9: Dançantes da Capiwaya

Fonte: Acervo do autor, 2020.

Trazendo à tona para minha reflexão autoetnográfica, o ritual sagrado do povo Tuyuka, não é apenas simples festa indígena, mas sim, uma experiência transcendental que envolve a conexão com os ancestrais. A figura
do Pajé (Yai), Cacique (Kumū), Baya (Cantor), formam os tripés sábios do
povo, são os principais interlocutores de poderes misteriosos, que partir de
Vukápanavo: Revista Terena, nº 03, Out/Nov, 2020.
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benzimentos, em conexão com ancestrais protegem invisivelmente a comunidade, e de todos tipos de doenças. A experiência, de fato, só pode ser
compreendida numa perspectiva cultural do povo Tuyuka, pois, envolve a
crença do (Eu) individual de cada membro da comunidade. Nesse sentido,
ao final da cerimônia pude compreender que Ritos e de importância em
tempo da Pandemia, a partir, dos elementos presentes na cerimônia como a:
cuia de ipadu, cigarro, Ka’api, tabaco tradicional, fundamentais na proteção
da comunidade principalmente do coronavírus, repletos de benzimentos.
Figura 10: Baya (cantor)

Fonte: acervo do autor, 2020.

Para fundamentar, a sacralidade da cerimônia sagrado apresento
algumas citações sobre o rito sagrado sobre a dança Capiwaya. O rito Capiwaya para os Tuyuka é uma festa tradicional, histórica e sagrada, no sentido de “um acontecimento que leva o corpo-espírito a uma experiência de
sagrado e profano” (SILVA, 2014, p. 73). Sobre a Kapiwaya Rezende (2007,
p. 92, grifos do autor) apresenta da seguinte maneira:
Os Tuyuka denominam os cantos de danças de basamo. São músicas
cantadas e dançadas, relacionando-se aos mitos de origem, ao ciclo
da vida humana e da natureza. Cada dança e canto corresponde a
um acontecimento da vida, relembra o passado, celebra o presente
e prepara o futuro. Quem canta e dança está educando as pessoas
para os valores Tuyuka, pois são fundamentos para a vida. Há variedade de cantos e danças para cada época do ano ou evento. As
cerimônias de cantos de danças exigem uma preparação espiritual e
material das pessoas. Os cantos e danças tradicionais são sagrados
e os indivíduos que participam precisam estar bem preparados. Em
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meio a estes cantos/danças cerimoniais, nos intervalos, acontecem
os cantos e músicas de divertimento: su (caracol), ñamãkoã (osso de
veado), ñama dupoa (flauta de cabeça de veado), kuware (casco de
jabuti), weruweruhihikoa (flauta de osso de anta), perurige (flauta
de pã), tõrõriwu (flauta de taboca), seruruhirõ (flauta de pã pequena). (REZENDE, 2007, p. 92)

Ele reúne os membros da comunidade e convida os seus peñarimahsã (cunhados) de outras comunidades para realizar po’ose (oferta) de frutas
silvestres. A dança de Capiwaya começa mais ou menos, às 10:00 e avança
até às 09:00 do dia seguinte. A Capiwaya acontece na bahsariwi’i (casa de
ritual), conhecida mais como maloca, correlacionada a modos próprios de
relacionamentos com a vida, o mundo, o sagrado; de interação com a natureza, a água, o tempo, o espaço, os trovões, as pedras, os lagos e as montanhas; realizam cantos e danças de proteção da vida e apaziguamento de
seres agressores à vida quem vêm dos ares, da água, da floresta. Capiwaya
orienta a vida de cada membro indígena no cuidado da relação com ancestral e natureza da vida, influindo à vida comunitária e coletiva, construção
do diálogo e princípios de valores de consciência corresponsável com a natureza concebendo o Bem Viver harmônica.
Figura 11: Dança da Capiwaya - Comunidade São Pedro

Fonte: acervo do autor, 2020.

Para o membro Tuyuka cada palavras, as falas, o silêncio, as pinturas, as cores, os cantos e as danças manifestam o respeito ao todo envolvente, nesse sentido contribuem na construção dos princípios de valores do cuidado e da corresponsabilidade com a natureza conhecimento
milenar do povo Tuyuka conduz a uma experiência de vida em perfeito
Vukápanavo: Revista Terena, nº 03, Out/Nov, 2020.
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equilíbrio com a natureza envolvendo mistérios sagrados e do significado
harmoniosa da relação entre homem e o cosmo. o Rito Capiwaya é fonte
harmônica fundamental do Viver Bem, de fato busca a consonância e
equilíbrio entre homem e natureza. Para Cruz (2015, p. 15), o bem viver
dos povos indígenas se refere “a manter uma vida saudável baseada nos
conhecimentos do povo referentes à sua forma de viver e cuidar do ambiente”.Desde aí vê-se que sabedoria de princípios do povo Tuyuka contribui na valorização do conhecimento particular, tanto na prevenção de
muitos tipos de doenças, no entanto, foi perceptível o uso de remédios
tradicionais pelo povo Tuyuka no combate contra a Covid-19, apesar de
turbulência que a pandemia vêm causando na relação do homem com a
natureza, dentro do povo Tuyuka cria-se cada vez mais a consciência de
sensibilidade no cuidado, a partir de atitudes de respeito coletivo e de
uma cultura educativa.
Considerações finais
A pesquisa apresentada buscou refletir, a experiência do povo
Tuyuka-Utapinõponã da comunidade São Pedro do Alto Rio Tiquié em
tempo da pandemia de Covid-19. Nessa lógica, foi relatadaos desafios no
âmbito social e cultural e econômica, acentuando o constrangimento e
medo como desafios psicológicos causado pela expansão do coronavírus.
Diante da vulnerabilidade e do risco e da expansão da pandemia, as
famílias da comunidade São Pedro povo Tuyuka, recorreram muitas das
vezes ao conhecimento tradicional e sagrado do povo, seja para cura da
doença e da proteção das famílias, a partir do bahsese (benzimentos sagrado). Por outro lado, muitas famílias seguiram a orientação da equipe
de a saúde principalmente em relação ao isolamentos social. No que diz
, as cerimônias sagradas de cura e proteção das doenças, o povo Tuyuka
cuidadosamente tiveram a oportunidade de realizar as cerimônias, mesmo
sabendo dos risco de contaminação, no entanto os ritos de sagrados tiveram sua eficácia, quando se trata da prevenção da pandemia na vida prática
do povo Tuyuka.
Portanto, conhecimento milenar do povo Tuyuka, em tempo de
Pandemia nos ajuda a compreender numa visão integrada importância da
natureza na relação com o homem na geração da harmonia do bem viver,
remédios caseiros, isolamento, compaixão, cerimônia sagrada, possibilita
conexão com ancestralidade, como pesquisador e acadêmico reitero o propósito de enriquecer o conhecimento, no que diz respeito à dignidade de
vida e no conhecimento tradicional do povo indígena.
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Abstract: This article aims to present reflective elements, from an autoetnographic
perspective the experience of the Tuyuka-Utapinõponã people in time of the pandemic of the covid -19. The motivation for research arises from academic unrest.
The general objective of our article is to identify the challenges and overcoming of
the Covid-19 Pandemic in the lives of the Tuyuka-Utapinõponã people, residents
of the São Pedro-Am community. The methodology chosen for this research was
the autoetnographic investigation. Faced with the vulnerability and the risk and
the expansion of the pandemic, the families of the São Pedro Tuyuka community,
often resorted to the traditional and sacred knowledge of the people, either to cure
the disease and protect families, based on Bahá’íese (blessings sacred). The research
made it possible to identify the sacred rite as a fundamental element in the protection against Covid-19. Therefore, as a researcher and scholar, I reiterate the purpose of enriching to deepen the traditional knowledge of the indigenous people.
Keywords: Pandemic; Tuyuka; Mystery; Sacred Rites.
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