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Resumo: O cenário atual enfrentado pelo os povos indígenas no Brasil se caminha 
numa terra adoecida, de difícil entendimento, compreensão e cura. E mesmo neste 
contexto se tira a força espiritual de cada povo para sobreviver nesse processo de 
enfrentamento ao covi-19, resistindo e dialogando com os territórios. Diante da 
ausência de uma política pública estruturada de estado voltada especificamente 
para as comunidades indígenas, temos nossas forças ancestrais de resistências. O 
fato de ser ditos povos da resistência trouxe uma nova realidade para o contexto 
da vivência indígena, o qual nos referimos a questão da prevenção no formato oci-
dental, como por exemplo, o uso de máscaras dentro das comunidades indígenas, 
tanto na convivência coletiva e individual. O que trouxe temor e sentimento de 
fragilidade dentro dos territórios indígenas, portanto, o nosso diálogo para esse 
trabalho perpassa a luta pela sobrevivência, a ausência do estado nas comunidades 
indígenas, força espiritual de enfrentamento a pandemia e uso das medicinas indí-
genas para o tratamento do Covid-19.
Palavras-Chave: Indígenas, Covid-19, Medicina Indígena.

Introdução

No ano que se completa 31 anos de acesso aos direitos reconhecidos 
na constituição federal, os povos indígenas, caminham em direção ao ge-
nocídio que pode dizimar comunidades indígenas inteiras com o apareci-
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mento da nova doença não indígena (Covid-19), e onde os direitos huma-
nos dos povos originários sofrem várias violências e violações.

O presente trabalho apresentado é sobre uma reflexão a partir de 
um olhar singular de quatro estudantes indígenas de diferentes povos 
e regiões. “Ocupar esse lugar (universidade) é trazer outra ciência para 
o tronco do debate epistemológico e reafirmar o compromisso de não 
ser a última doutoranda indígena, além de questionar por que, em ple-
no século 21, somente agora estão chegando as primeiras mulheres nas 
universidades” (NUNES, 2020). Isso nos motiva a apresentamos questões 
de conflitos e sentimentos como medos, angústias, perdas e indignações, 
mas acima de tudo sentimento de luta e resistência frente ao atual con-
texto que vivenciamos devido a essa nova doença que chega nas comu-
nidades e nos povos indígenas de todas as regiões do Brasil. Reunimos 
reflexões acerca do impacto da pandemia sobre os povos indígenas, de-
sejamos reunir análises teóricas, etnográficas e auto etnográficas a fim 
de retratar questões específicas que abarcam a vida dos povos indígenas 
diante de uma crise repentina que assola os nossos territórios, os serviços 
de saúde, o sistema educacional, a saúde física, mental, a economia com 
seus modos de produção e consumo, a convivência familiar, as relações e 
condições de trabalho, as relações afetivas, a liberdade, o deslocamento e, 
em especial, os modos de vida.

Contextualizando o processo histórico de contaminação e genocídio 
de povos indígenas, apresentamos as narrativas de contatos em tempos di-
fíceis e duro de pandemia do Covid-19 que está gerando mortes dos povos 
indígena no Brasil, nos desafia a fazer várias reflexões e memórias sobre as 
violações de direitos dos povos indígenas, enquanto intelectuais e pesqui-
sadores indígenas. 

Trazendo o processo de memória de lutas, contatos e contaminações 
de povos indígenas, queremos começar dizendo que ao se perder um pa-
rente indígena, um familiar, se perde parte dos nossos territórios para essa 
nova doença, parte de uma história que se apaga e parte do nosso futuro 
deixa de ser contado e escrito. Pois, território é vida, território é memória.

Contextualização e processos históricos dos povos indígenas no 
enfrentamento à doenças infecciosas

Em uma perspectiva histórica nós enquanto nações indígenas temos 
memórias de epidemias que chegaram a devastar muitos povos indígenas, 
no entanto, permanece um elemento comum que o vírus Sars-CoV-2, ge-
rador da Covid-19, tem voltado, nos últimos meses. Com maior vulnerabi-
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lidade a doenças os povos indígenas temem um novo genocídio biológico 
novamente vindo dos corpos não-indígenas. 

Segundo o antropólogo Gersem dos Santos Luciano, lembra que his-
toricamente as epidemias foram responsáveis por causar reduções drásticas 
de populações indígenas no Brasil; “Gripes simples quase dizimaram al-
deias inteiras”, conta. Uma delas, por exemplo, deixou a população Kain-
gang, que viviam em territórios no estado de São Paulo, à beira da extinção, 
logo após os primeiros contatos com brancos, entre 1812 e 1813, conforme 
dados encontrados no Instituto Socioambiental (ISA). Do povo Baniwa e 
nascido na aldeia yaquirana, no Alto Rio Negro, no Amazonas, Luciano 
explica que contribui para isso o fato de os povos indígenas viverem em 
casas comunitárias. 

No caso dos Xaponos ou dos Yanomamis, por exemplo, uma mes-
ma habitação, chamada de maloca toototobi, chega a abrigar 300 
pessoas simultaneamente. Como o vírus Sars-CoV-2 tem poder de 
transmissão maior do que o causador da gripe comum, ele pode 
ser potencialmente mais perigoso nesses contextos comunitários. 
(QUEIROZ, 2020)

Historicamente os povos indígenas são e estão mais expostos a po-
breza, desemprego, desnutrição e doenças transmissíveis e não transmissí-
veis, tornando-os mais vulneráveis aos vírus como o Covid-19 e seus graves 
resultados, essa realidade de indígenas com a imunidade baixa já vem des-
de a época das grandes navegações, Desde a colonização do continente em 
1492 os indígenas enfrentam o problema da disseminação de doenças por 
parte de vetores ambulantes que não têm noção das mazelas que carregam 
em seus corpos. Um fato que não é muito conhecido é este, o primeiro 
genocídio deu-se por uma guerra biológica silenciosa e fatal, mas que os 
indígenas percebiam. A propagação de doenças já era conhecida antes, já 
tínhamos os nossos métodos de controle como os banhos, ritos medicinais 
e isolamento, trazendo para os tempos atuais nessa mesma perspectivas 
de genocídio por meio de uma pandemia mais uma vez vindo dos corpos 
não-indígenas em pleno século XXI, embora o Covid-19 seja um risco para 
todos os povos indígenas em contexto mundial o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Gebreyes, alertou que “a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) está profundamente preocupado com o impacto do novo Corona-
vírus nas nações indígenas das Américas, que continua sendo o atual epi-
centro da pandemia” (G1, 2020). Segundo a OMS, a região das Américas 
registra mais de 2 mil mortes de indígenas no momento e mais de 70 mil 
casos de infecções até o dia 6 de julho 2020.

Na terra dos Yanomamis, em uma região dominada pelo garimpo 
e desmatamento, ocorreu a primeira morte por Covid-19 notificada pela 
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Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), em 10 de abril 2020 um 
jovem de 15 anos que estava fazendo tratamento contra malária. “Mais de 
20 mil garimpeiros estão instalados ilegalmente em território Yanomami. 
No passado recente, esse tipo de invasão propagou grandes surtos epidê-
micos”, informa Tiago Moreira, antropólogo e pesquisador do Programa 
de Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental (ISA) 
e coordenador da plataforma Covid-19 e os Povos Indígenas, que acompa-
nha diariamente o avanço dos casos em áreas rurais, com base em boletins 
das secretarias estaduais e municipais da Saúde. Até 22 de abril, foram con-
firmados 42 casos de Covid-19 entre indígenas que vivem em territórios 
assistidos pela Sesai (QUEIROZ, 2020).

Com inúmeros relatos de doenças trazidas por não-indígenas, os po-
vos indígenas se veem mais uma vez diante de uma pandemia, desta vez 
causada pelo Covid-19, que ameaça todos os povos e expõe a fragilidade e 
a negligência na qual o estado é o principal protagonista. Os povos indíge-
nas estão incluídos no grupo de alto risco em relação ao Covid-19, porém, 
a situação se agrava ainda mais para os que moram em suas aldeias pois 
estão passando por um impacto mais forte devido aos contatos com os ma-
deireiros, donos de grandes fazendas, garimpeiros, etc. Que é por exemplo 
o que está ocorrendo com os indígenas Yanomami pois cerca de 40% da 
população vivem em aldeias a menos de cinco quilômetros de uma zona 
de garimpo, aumentando ainda mais o risco de contágio da população que 
registrou a primeira morte de um indígena por Covid-19, um adolescente 
de apenas 15 anos.

Não bastasse a dor de perder o filho de 15 anos, os pais do jovem 
Yanomami morto no dia 09.04 em decorrência do novo coronavírus 
não poderão dizer adeus. Horas após o óbito, o corpo foi enterra-
do em Boa Vista (RR), onde ele estava internado, sem que a família 
fosse comunicada. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), 
vinculada ao Ministério da Saúde, alega ter seguido o protocolo do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu, em 30 de mar-
ço, procedimentos excepcionais para sepultamento e cremação de 
corpos durante a pandemia do novo coronavírus. (SOARES, 2020)

Entre nós povos indígenas encontra-se uma grande diversidade de 
rituais lutuosos com um papel muito importante nas mais diversas tradi-
ções indígenas, de recordar os que não estão mais em matéria. Os povos in-
dígenas conseguiram manter essa prática ancestral ao longo desse doloroso 
processo de sobrevivência com a sociedade não-indígena, a despedida dos 
mortos é entendida como um momento muito sagrado e forte devido a cos-
movisão dos povos originários. As autoridades e órgãos competentes não 
parecem se esforçar para criar medidas protetivas para os povos indígenas, 
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apesar das recomendações de instituições e ONGs para que o atendimento 
dos mesmos fossem reforçado. Existem aldeias que são de difícil acesso, em 
uma entrevista para o jornal EL PAÍS Dinaman Tuxá faz um relato muito 
forte sobre essa dificuldade: “São três horas de avião fretado para tirar um 
indígena de lá e levar ao hospital”. A situação dos povos indígenas em meio 
a pandemia não parece estar melhorando, ainda passam pela de dor de ve-
rem suas maiores bibliotecas de saberes ancestrais e medicinais, os anciões, 
perderem suas vidas e levarem consigo as histórias, costumes e tradições, 
acelerando ainda mais o processo de apagamento histórico de uma nação 
indígena.

Em A queda do céu (2015), o xamã e líder Yanomami Davi Kope-
nawa menciona a morte de sua mãe durante uma epidemia de sarampo 
originada por missionários do grupo Novas Tribos do Brasil.

Por causa deles, nunca pude chorar a minha mãe como faziam nos-
sos antigos. Isso é uma coisa muito ruim. Causou-me um sofrimen-
to muito profundo, e a raiva desta morte fica em mim desde então. 
Foi endurecendo com o tempo, e só terá fim quando eu mesmo aca-
bar. (KOPENAWA, 2015)

As grandes perdas de jovens e anciãos entre os povos indígenas estão 
acontecendo em um ritmo muito rápido sem tempo para o luto muitas ve-
zes, tem registro de um caso que aconteceu com um bebê de 45 dias de vida 
nascido no Parque Nacional do Xingu. Segundo os registros foi a primeira 
vítima que veio a óbito, que nasceu na reserva indígena do Mato Grosso 
que ocorreu devido ao Covid-19, mostrando infelizmente com isso que o 
avanço do coronavírus está em ritmo muito acelerado de contaminação 
em aldeias que estão em áreas protegidas da Amazônia Legal. No entanto 
não foi a única criança que veio a falecer pela doença. A pedido da Natio-
nal Geographic Brasil, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Abip) 
contabilizou 18 mortes de pessoas com até 19 anos. Destas, 13 eram bebês 
com pouco tempo de nascido. Com isso podemos representá que no total 
de óbitos entre os indígenas é de 4,6% até o dia 30 de junho de 2020. 

Dados apontam que a taxa de mortalidade entre jovens indígenas 
até os 19 anos por Covid-19 também seria bem maior que a da popula-
ção brasileira na mesma faixa etária – 7,5 contra 0,73 por 100 mil habitan-
tes, respectivamente. Esse dado veio através de cálculos que foram feitos 
a partir de informações populacionais da PNAD/IBGE e de falecimentos 
por Novo Coronavírus Contabilizados pelo Governo Federal e pela Apib. 
Desde que se iniciou a pandemia, essas associações que representam os 
povos indígenas do brasil sendo uma delas a Apib, vem alertando para um 
impacto muito forte e mais agressivo entre as nações indígenas por conta 
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da Covid-19 em especial aos anciãos, as crianças, jovens e adolescentes, que 
já sofrem diversas e históricas desigualdades. “As crianças indígenas vêm 
de um conjunto de profundas vulnerabilidades”, resume Ana Lúcia Pontes, 
médica-sanitarista da Ensp/Fiocruz, focada na saúde dessas populações.

(Re)Valorização das medicinas indígenas (benzimentos, 
curandeiros, pajés, remédios) no contexto de pandemia 
(Covid-19)

A sociedade indígena no Brasil passa por uma crise no atual mo-
mento em que toda a população mundial atravessa uma crise causada pela 
pandemia da Covid-19, que teve seu início oficial no final do ano de 2019 
na cidade de Wuhan província de Hubei na República Popular da China e 
posteriormente se alastrando com tamanha rapidez para os 05 continen-
tes do planeta vindo a fazer vítimas independente de status social, crença 
religiosa ou a quaisquer lugares que venham a ocupar na sociedade em 
seus moldes capitalistas, podemos perceber a ineficiência de alguns países 
mediante ao posicionamento controverso de seus respectivos líderes em 
relação a ações de prevenção e ao combate para esse novo inimigo em co-
mum e invisível.

No Brasil atualmente é enfrentada uma doença respiratória aguda 
que tem sintomas parecidos com a de uma gripe, porém em seu cerne car-
rega muito mais letalidade devido a seu fácil contágio e celeridade em com-
prometer todo o sistema respiratório como um todo em um curto período 
de tempo, é quando podemos observar também o retorno com mais força 
e intensidade por parte das populações originárias do Brasil, o uso de suas 
medicinas milenares contra esse mal que assola milhões mundo afora.

Entre os povos indígenas no Brasil o primeiro caso de óbito indígena 
vítima de Covid-19, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
– APIB (2020), ocorreu no dia 20 de março de 2020 de uma senhora per-
tencente ao povo Borari no município de Santarém no Pará. A Secretária 
Especial de Saúde Indígena – SESAI, órgão ligado ao Ministério da Saúde 
traz o número de 12.679 casos confirmados de indígenas e seguidos de 237 
óbitos em todo o país, no entanto a APIB traz um número maior de 17.824 
casos confirmados e 556 óbitos.

 Podemos observar a disparidade de números em relação aos casos 
confirmados e óbitos em ambas divulgações, no entanto como citado acima 
o papel controverso de líderes em relação ao combate da pandemia, vale a 
pena lembrar como o governo do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
vem se posicionando desde os primeiros casos da doença no Brasil, tra-
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tando a como uma ‘’gripezinha’’ a maior doença dos tempos de contem-
poraneidade , o mesmo vem retardando o máximo executar sanções à leis 
que provêm socorro financeiro imediato aos estados mais atingidos, entre 
outras podemos citar também a tentativa de controle da disseminação de 
informes em relação a doença através do atraso de boletins atuais e em seu 
reconhecimento da mesma que ocorrerá em fevereiro, até presente mês de 
julho de 2020 não temos a criação por parte do governo de um plano emer-
gencial voltado diretamente.

E para as populações indígenas no Brasil vale salientar também que 
o governo vetou diversas ações voltadas diretamente para atendimento e 
combate dos povos indígenas através da PL 14.021/2020, dentre elas está a 
distribuição de material explicativo e orientador produzido no idioma de 
cada povo falante de sua língua materna para explicar realmente a gravida-
de dessa doença. No entanto alguns povos como os Xavante do Mato-Gros-
so através da Namunkurá Associação Xavante-NAX, da aldeia Namunkurá 
situada na Terra Indígena São Marcos, M.T. teve a ação pioneira no mês de 
março de 2020 de elaborar a Cartilha Informativa sobre Covid 19 (2020) 
orientadora escrita nos dois idiomas A’uwe Mreme / Português, o a’uwe 
mreme voltado para seu próprio povo para assim poder levar mais clare-
za nas informações a pessoas que tem a língua portuguesa como segundo 
idioma e a parte escrita em português voltado para os profissionais da saú-
de não-indígenas para assim também poder orientar de maneira mais clara 
e eficiente a população Xavante e que posteriormente tal material foi socia-
lizado com o Distrito Sanitário de Saúde Indígena-DSEI-Xavante e com o 
Conselho Distrital de Saúde Indígena-CONDISI para assim ampliar para 
as outras Terras Indígenas Xavante tal material.

Por outro lado, podemos observar que agindo desta maneira o atual 
governo não transparece clareza e segurança em suas ações e muito menos 
transmite confiabilidade na divulgação dos números de indígenas que vie-
ram a ser contaminados, recuperados e os que infelizmente vieram a óbito.

A questão e a situação indígena do Brasil sempre estiveram em pauta 
no governo Bolsonaro, mesmo antes de sua posse em 01 de janeiro de 2019, 
em seu período de campanha os povos indígenas já eram alvos de seus 
ataques verbais em seus comícios, como por exemplo o posicionamento 
taxativo da não demarcação para novas Terras Indígenas (T.Is) foi apenas 
a ponta do iceberg durante sua campanha. Em seus primeiros dias como 
atual presidente do Brasil o mesmo veio a transferir através de uma Medida 
Provisória-MP (2019) a competência que cabia a Fundação Nacional do 
Índio – FUNAI, na demarcação de T.Is, competência essa vinculada direta-
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mente ao Ministério da Justiça e posteriormente transferida para o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Tal medida tinha intenção de inviabilizar qualquer tentativa de pos-
síveis novas demarcações e assim entregando de bandeja a situação das de-
marcações a bancada ruralista que esperava uma espécie de troca de favo-
res em consequência do apoio que lhe foi dado no período de campanha, 
mas com mobilização de diversos setores da sociedade civil, organizações 
não-governamentais, parlamentares, deputados e principalmente com atu-
ações e mobilizações de diversas lideranças indígenas em suas respectivas 
organizações nas 05 regiões do país conseguiram assim reverter a situação.

No entanto com a entrada da Covid-19 em território brasileiro no 
início do ano de 2020, os ataques por parte do governo aos povos indígenas 
se intensificaram em diversos setores como na própria Funai na nomeação 
de Ricardo Lopes Dias, um ex-missionário evangélico para coordenação de 
índios isolados e que o mesmo tem em seu currículo a promoção de evan-
gelizar indígenas brasileiros desde os anos de 1950, já na saúde podemos 
acompanhar de perto a ineficiência e morosidade ao qual a SESAI tem para 
criação e efetivação de ações de combate voltadas para o Covid-19 e se isso 
não bastasse ocorre ainda a distribuição por parte do governo da hidroxi-
cloroquina para indígenas de Roraima, tal medicamento já foi comprovado 
sua ineficácia para o tratamento da doença em outros países. Podemos citar 
também o não acompanhamento por parte da SESAI de indígenas que resi-
dem nos municípios e capitais do Brasil.

Na área do meio ambiente temos a situação do alto índice de des-
matamento seguido pela invasão dos garimpeiros nas T.Is comprometendo 
ainda mais a atual situação de vulnerabilidade desses povos que sofrem di-
retamente com essa proximidade com pessoas infectadas, na educação com 
a falta de acesso às informações relacionadas a pandemia, pontos de inter-
net nas aldeias e direitos sociais universais como o acesso à água potável, 
seguida da não distribuição de kits de higiene, essas últimas provenientes 
da PL 14.021/2020.

Esse cenário com o qual nos deparamos, é o retrato da atual situação 
do indígena brasileiro do século XXI, ao enfrentarmos diretamente mais 
essa doença trazida do mundo exterior e que nos deixa mais uma vez na 
posição de desassistidos por parte do atual governo, no entanto, são em 
situações como essa em que estamos atravessando pode nos proporcionar a 
oportunidade de exercer mais uma vez as nossas reais especificidades como 
povos detentores de um conhecimento ancestral em relação a cura de tais 
males através do conhecimento medicinal e milenar passado através das 
gerações.
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Através do reconhecimento de nossos saberes ancestrais medicinais 
por parte da sociedade não indígena foi que conseguimos a construção da 
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas – PNASP (2017) 
, a proposta dessa política foi aprovada através do Decreto nº 3.156 de 27 de 
agosto de 1999, que utiliza de condições de assistência à saúde dos povos in-
dígenas para a adoção de um modelo complementar de atendimento diferen-
ciado dos moldes da medicina eurocêntrica para um atendimento voltados 
para a promoção, valorização e recuperação da saúde do paciente indígena a 
ser tratado com seus costumes e especificidades através de tratamentos com 
ervas medicinais, benzimentos e a visita de curandeiros de acordo com o 
povo ao qual pertence. É a forma de podermos obter tratamento mesmo es-
tando em um ambiente hospitalar em contexto urbano e em alas dentro dos 
hospitais voltadas exclusivamente para o atendimento a povos indígenas.

Para citar um exemplo que ocorreu na cidade de Manaus-AM, no 
mês de abril de 2020 a prefeitura criou um hospital de campanha volta-
dos para atender pessoas que estão com casos confirmado de Covid-19, 
porém o mesmo terá uma ala específica para o atendimento exclusivo a 
povos indígenas daquela região com casos que forem diagnosticados com 
a confirmação da doença, tal ação visa evitar o colapso do sistema de saúde 
pela demanda de leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI. A criação 
do hospital de campanha serviu a intenção de desafogar o sistema de saúde 
na cidade de Manaus e após a diminuição e estabilidade de casos na região 
o próprio hospital fora desativado no dia 06/07/2020, mas ainda manterá a 
ala voltada para o atendimento de indígenas daquela região.

Por outro lado, se falarmos dos indígenas que moram longe dos gran-
des centros urbanos e até os que vivem em suas aldeias se encontram em 
situação completamente diferente em relação a acessibilidade ao Sistema 
Único de Saúde-SUS, devido a questão de logística para sair de suas aldeias 
ou pequenos municípios, seja via terrestre, fluvial ou até mesmo aérea. E 
essa situação os impõem a fazer uma escolha, caso estejam contaminados 
pela Covid-19, de se deslocar aos grandes centros e correrem o risco de não 
conseguirem uma vaga em uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
por conta do alto índice da população que também procura esse tipo de 
tratamento ou recorrer a suas práticas de cura tradicionais através de suas 
raízes, ervas, benzimentos e sessões com seu curandeiro.

A situação dos indígenas do século XXI quando se encontram com a 
Covid-19, é a de retornar para o cerne de sua cultura em relação a medicina 
tradicional e consequentemente de ficar em suas aldeias, evitando assim a 
possibilidade de uma possível viagem a cidade e claro, o contato físico com 
pessoas de fora, a maior proteção para é eles ficarem bem longe.
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No povo A’uwe Uptabi Xavante da região Centro-Oeste do país, Es-
tado do Mato-Grosso e na aldeia Namunkurá a Covid-19 infelizmente é 
uma realidade, como em outros povos indígenas no país, porém, houveram 
relatos de pessoas que foram diagnosticadas com a doença e não quiseram 
fazer o tratamento com a medicina ocidental, mas sim fizeram o tratamen-
to tradicional dentro da aldeia mesmo e através de rezas, raízes e a presença 
do “Dawati’wa”, pessoa que detém o poder de curar as enfermidades de 
outras pessoas através do toque (massagem) na cultura do povo Xavante. 
As pessoas que são consideradas Dawati’wa pela aldeia são as pessoas que 
mais sofreram no ritual de iniciação espiritual Xavante, chamado “Darini”, 
ritual que ocorre a cada 15 anos.

Não são muitas pessoas que conseguem obter tamanha força espiri-
tual a ponto de retirar as enfermidades de seus entes queridos, os anciões 
dizem que essa pessoa tem pouca fé na verdadeira força do Danhimite, o 
criador, porém a pessoa que fez o ritual dando tudo de si e às vezes chegan-
do ao ponto de desmaiar em um dos auges do rito, é agraciada com a essa 
força divina, força essa que faz até a medicina ocidental ficar sem respostas 
para algumas situações de complexas enfermidades. Hoje mais do que nun-
ca precisamos garantir o nosso direito ao território e tudo que se encontra 
em seu interior, sua medicina, espiritualidade, conservação, mitos, rituais e 
a todos os segredos que o compõem e fazermos parte, porque não estamos 
separados da natureza e sim fazemos parte de seu eterno elo. 

Ausência de políticas públicas nas comunidades indígenas 
“Plano Emergencial”

Passado um pouco mais de três décadas da conquista e garantia na 
carta Magna de 1988, referente a nós povos indígenas do Brasil, sobre os di-
reitos, reconhecimento e respeito aos nossos modo de vida nos territórios. 
A pandemia no cenário atual expõe um racismo institucional e estrutural 
com os povos indígenas, quanto ao processo de decisão do estado ficamos 
fora da política de atendimento essenciais básicos dentro das comunidades, 
o que é garantido a sociedade não indígenas, no caso de auxílios emergen-
ciais e demandas assistenciais, por exemplo. A invisibilização dos corpos 
territórios na mão do estado continuam sendo um descaso total, a conse-
quência disso é a continuação de perdas das nossas bibliotecas vivas, pois 
somos povos da oralidades, dessa forma, perdemos parte da nossa história 
que não será repassada para outras gerações.

O silêncio do estado é afirmação e confirmação de ódio contra o 
corpo território indígena, que se enfrenta com a ausência dessa política de 
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inclusão de indígenas, isso se escancara explicitamente nos dados oficiais 
de mortes dos povos indígenas. A falta de equipamentos e equipes em co-
munidades indígenas, faz com que o corpo do indígena não seja atendido 
a tempo para diagnósticos da nova doença, assim morrem em silêncio.“O 
território é cheio de ciência, o limite de uma terra está em nossa consciên-
cia” (XAKRIABÁ, 2014).

Há diversas formas de prática genocida com os povos indígenas, 
quando se trata de acesso à saúde, para esse debate destacamos a violên-
cia social com a ausência de entendimento sobre a diversidade dos povos 
indígenas que somam-se em mais de 800 mil pessoas existentes no brasil, 
sendo 305 povos diferentes e 274 línguas indígenas faladas, dito isso, os 
profissionais de saúde não sabem como se comportar diante do atendi-
mento quando o paciente é uma (um) indígena, gerando assim práticas de 
violência tanto por parte do estado, pelo desconhecimento e instituições 
por não formação, para com esses profissionais. Casos assim consideramos 
como falta de comprometimento do parte do ministério de saúde com o 
corpo indígenas, e mais uma vez esse ausência de conhecimento e reconhe-
cimento apaga corpo história de parente quando vem a óbito.

Diante disso a frente indígena de liderança nacional com um grupo 
de pesquisadores não indígenas que atuam em comunidades indígenas no 
Brasil, se reuniram e planejaram um plano de enfrentamento que foi apre-
sentado ao STF e defendido pelo um indígena advogado Dr. Luis Henrique 
Eloy – Terena, com a preocupação de resguardar outras vidas indígenas 
acessando tais auxílios que respeitem a diferença dos povos indígenas. Por 
isso o Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para Povos 
Indígenas Brasileiros foi elaborado pelas equipes técnicas da União, a partir 
do apoio técnico recebido, ao longo de cinco reuniões,do grupo de consul-
tores da FIOCRUZ e ABRASCO, e das 10 contribuições do representante 
do MPF, da DPU e do CNDH, além de lideranças indígenas e outros convi-
dados que participaram do GT.

Enfrentamento da pandemia pelos povos indígenas na 
contemporaneidade

Diferente de outras epidemias que causaram mortes e dizimação 
de povos indígenas no Brasil, como mencionadas ao longo desse texto de 
acordo com a reflexão de quatro indígenas, hoje o enfrentamento e luta 
pela sobrevivência dos povos indígenas é acompanhado de perto pelos pro-
fissionais de saúde, advogados e atual deputada indígena Joênia Wapicha-
na. Isso é reflexo da persistência para garantir acesso e principalmente a 
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manutenção dos direitos conquistados como assegurados na Constituição 
Federal de 1988. Em outras épocas não tínhamos a disponibilidade e pro-
fissionais indígenas formadas em áreas específicas como direito, medicina, 
antropologia, engenharia. 

O enfrentamento está dentro e fora do território pela vozes de povos 
indígenas espalhadas nas universidades, dando visibilidade a luta a sobre-
vivência ao novo vírus, que ao mesmo tempo é invisível, mas que enfrenta-
mos através da escrita e nossas vozes indígenas.

Em março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pan-
demia de Covid-19, doença respiratória causada por um novo tipo de coro-
navírus. A declaração de “pandemia” é um reconhecimento de que, no mo-
mento, existem surtos de Covid-19 em vários países, ou seja, no mundo todo. 

Com a declaração da pandemia as autoridades alertaram que o mé-
todo de prevenção mais eficaz seria o isolamento social das populações, e 
os cuidados redobrados de higienização, pois, como se sabe até o momen-
to não tem uma vacina para o novo coronavírus. De acordo com a OMS 
(2020), testes e pesquisas estão sendo feitos, mas ainda não há vacina nem 
medicamento específico para prevenir ou tratar a Covid-19. Sabe-se que 
o coronavírus é transmitido de pessoa para pessoa por meio de saliva ou 
gotículas respiratórias, que circulam quando alguém que está infectado es-
pirra, tosse ou fala. Essas gotículas também podem acabar em superfícies e 
objetos, nos quais o vírus também consegue sobreviver.

No Brasil o coronavírus chegou através de pessoas não indígenas que 
trouxeram a doença do outro lado do mundo se espalhando rapidamente 
por todo o território nacional e chegando aos povos indígenas, até os que 
se encontravam em regiões mais distantes das grandes capitais metropoli-
tanas, como os estados da região amazônica o Covid-19 chegou lá também. 
Nós povos indígenas estamos passando por um momento de fortalecimen-
to espiritual de resistência muito forte neste contexto de pandemia, pois, 
além do processo de resistência que enfrentamos a 520 anos neste período 
os ataques aos nossos direitos e invasões aos nossos territórios tradicionais 
se intensificaram. 

Com o Covid-19 se alastrando nos territórios indígenas, os casos au-
mentando diariamente, lideranças indígenas, nossos anciões, nossos avós, 
nossas crianças indígenas morrendo por negligência. Essa pandemia tor-
nou-se um verdadeiro genocídio e etnocídio dos povos indígenas do Brasil 
tendo em vista o descaso do governo brasileiro, descaso não somente com 
os povos indígenas, mas com os quilombolas, a população negra e de co-
munidades tradicionais. Ressalta-se que foi necessário a APIB entra com 
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uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o governo 
criasse um plano emergencial na proteção para os povos indígenas. 

Tendo em vista todo o processo de negligência por parte do governo 
as organizações indígenas e parceiros como as ONG’s trabalham em parce-
ria para arrecadar fundos e levar o básico para a subsistência da população 
indígena nas comunidades, evitando assim o deslocamento das aldeias para 
a cidade em busca de alimentos por exemplo, no entanto, não foi o bastante 
para evitar a proliferação do vírus paras as aldeias. 

Foram muitos desafios, muitas perdas importantes de parentes que 
para nós eram referência de luta em defesa dos direitos indígenas. Mas um 
fato importante que a pandemia ajudou foi (re)fortalecer o uso de plantas, 
ervas, raízes medicinais para o tratamento do Covid-19, muitos indígenas 
foram curados usando apenas os conhecimentos das nossas medicinas tra-
dicionais. Nesse processo de pandemia os conhecimentos dos povos origi-
nários foram compartilhados entre povos e se cruzaram de norte, nordeste, 
sudeste e sul do país ajudando na “cura” contra o coronavírus. 

O diálogo e a união dos povos indígenas é fundamental neste mo-
mento, aliás sempre foi, a luta por direitos e pela manutenção desses direito 
é coletiva. Por isso, em nome dessa coletividade que continuamos na luta 
até a última gota de “sangue”, pode-se dizer que o grito de guerra dos povos 
indígenas do Brasil é a coletividade, pois, durante séculos resistimos devido 
a nossa luta unificada em defesa dos nossos direitos. 

Considerações finais

A pandemia gerada pelo novo coronavírus veio para reforçar o que 
nós povos indígenas enfrentávamos e enfrentamos desde a colonização, no 
que se refere ao preconceito, racismo e discriminação por parte do estado 
brasileiro sempre. No entanto reforçamos que somos povos da resistência e 
lutamos por todos os povos existentes no Brasil. 

O processo de resistência dos povos indígenas ocorre diariamente 
desde que Cabral invadiu nossos territórios, em consequência vários povos 
foram dizimados, línguas indígenas foram extintas e assim nossos ances-
trais foram expostos a vários tipos de doenças. Bem como ocorre atual-
mente, pois, o coronavírus chegou nas comunidades indígenas através dos 
não indígenas. Os quais se aproveitam desse momento delicado para inva-
dir os nossos territórios.

Portanto deixamos a nossa forma de viver e sobreviver com a luta, 
neste contexto atual como indígenas estamos expondo ao estado brasileiro 
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e a sociedade não indígena como se luta pelos direitos, reconhecendo a 
nossas conquista e formas de resistência antes feita através de derramamen-
to de sangue usando o arco e flecha hoje usamos ferramentas tecnológicos 
dialogando a nossa ciência indígena, defendendo esse formato em todos 
os espaços onde atuamos e ocupamos, seja, nos espaços acadêmicos e em 
outros espaços de decisões políticas, a luta hoje se faz através da caneta e 
espiritualidade indígena principalmente, vivemos entre dois mundos nos 
nossos territórios e também na universidade. 
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Abstract: The actual context faced by indigenous people in Brasil leads towards in 
a sick land, from hard understanding and cure. In this context, each people take 
their spiritual strenght to survive on the process facing Covid-19, resisting and 
promoting dialogue with territories. Due the absense of structured public system 
specialized to indigenous communities, we have to search our strenght in our an-
cestours. The fact that we are known as “resistence people” brought a new reality 
for the indigenous context, for that we look up as a prevention model on ocidental 
shape, like for example, using masks inside indigenous communities, such as in-
dividual or in group. What brought fear and fragility inside indigenous territories, 
therefore, our dialogue for this article seeks the struggle for surviving, the State’s 
absense on indigenous communities, spiritual strenght for facing the pandemic 
and the use of indigenous medicines for Covid-19 treatment. 

Keyword: Indigenous, Covid-19, Indigenous Medicine.


