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Povos Indígenas Face ao Covid-19: 
Panorama Geral em Agosto de 2020

Irène Bellier1

(Traduzido por Ana Catarina Zema)

Introdução

Este artigo, escrito no calor do momento, visa apresentar em 8 pon-
tos a forma como a Covid-19 afeta os povos indígenas. Eles representam 
uma categoria social com características particulares que especificaremos 
no decorrer do texto. Mas nem todos são afetados da mesma forma. Uma 
abordagem transversal de suas situações revela características comuns com 
as situações vividas na Europa ou na França. Mas também mostram gran-
des diferenças que devem ser levadas em consideração quando se pensa na 
pandemia.

Após algumas considerações sobre a natureza dos dados que conse-
gui coletar sobre cerca de vinte países (1), veremos o que os números reve-
lam ou deixam de revelar (2) e o fluxo de informações para essas popula-
ções (3). Veremos qual o lugar da pandemia em uma história de epidemias 
vivenciadas que suscita temores e dá origem a interpretações deste novo 
vírus (4), uma memória que subjaz a vários níveis de compreensão (5). A 
partir da simples questão de saber o que fazer face à pandemia, vamos ana-
lisar as práticas que as comunidades adotaram nas circunstâncias atuais. 
Isto evidenciará a importância do território para estas populações (6) nes-
tes momentos de crise quando as relações com os outros e com o mundo 
exterior tendem a estar carregadas de um sentimento de risco agravado. 
Trata-se de saber o que fazer com as medidas de distanciamento físico re-
comendadas (7) quando as infraestruturas, especialmente as de higiene e 
de cuidados, não atendem aos padrões dos mundos urbanos. Surge a ques-
tão de saber como viver com a pandemia, para se alimentar, obter ajuda e 
curar-se, onde vemos que os conhecimentos tradicionais são invocados (8). 
Em conclusão, consideramos brevemente o tratamento da morte que inter-
vém nestas circunstâncias que perturbam o curso normal das existências e 
a ritualidade que mantém os indivíduos, suas famílias e a sociedade.

1. Antropóloga, Diretora de Pesquisa no CNRS e Vice-presidente do GITP. 
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Dados gerais sobre os povos aborígenes na pandemia

A pandemia da Covid-19 está se espalhando pelo mundo, com 195 
países afetados. A presença de povos indígenas é reconhecida em 90 paí-
ses. Eles representam, segundo as Nações Unidas, aproximadamente 400 
milhões de pessoas, distribuídas em 5000 línguas e culturas distintas, a de-
mografia de cada povo variando de algumas dezenas a vários milhões de 
pessoas2. Até o momento, não há dados consolidados em nível nacional ou 
regional, muito menos em nível internacional. Eles estão sendo coletados 
e este é um dos desafios deste artigo: se basear em dados altamente evo-
lutivos. As estatísticas oficiais da pandemia seguem uma lógica biológica, 
repartindo os números em 3 categorias: contaminados, falecidos, curados. 
Para os povos indígenas, os dados disponíveis são divididos entre “infec-
tados” e “mortos”, não porque não possam ser curados da Covid-19, mas 
porque suas situações não são conhecidas. Algumas plataformas, como, 
por exemplo, a plataforma da ONIC para a Colômbia,distribuem os dados 
(pessoas afetadas, casos confirmados, casos que aguardam confirmação, 
mortes) sem mencionar curas ou casos assintomáticos.

O problema que nos interessa aqui diz respeito a uma constatação. O 
coronavírus é uma novidade para todo o mundo, mas os povos indígenas 
estão expostos a um maior risco de contágio devido às condições socioeco-
nômicas que os colocam em situação de, mais ou menos, grande vulnera-
bilidade. Eles também têm a memória viva das epidemias que devastaram 
suas populações e das práticas que desenvolveram em tempos anteriores. O 
termo “genocídio” circula, particularmente na Amazônia, mas também a 
expressão “risco de extinção”, por exemplo, nas Ilhas Andamão.

As situações indígenas não são igualmente documentadas e as varia-
ções dependem da importância demográfica e do lugar que ocupam suas or-
ganizações na sociedade dominante: se elas existem no espaço público ou não 
e isso influencia a natureza das mensagens que circulam. Onde elas existem, 
os dados provêm de fontes estatais e não estatais. A aliança histórica3 entre 
organizações indígenas e as ONGs da sociedade civil ou de direitos humanos, 
associada ao uso de redes sociais, é produtora de dados e campanhas inter-

2. Consultar, States of the World Indigenous Peoples, New York, Nations Unies - DESA, 2009 
; Irène Bellier (dir.), 2013, Peuples autochtones dans le monde. Les enjeux de la recon-
naissance, Paris : L’Harmattan.

3. Ver Morin, Françoise, 2006, « Les Nations unies à l’épreuve des peuples autochtones », in 
Gros, Christian et Strigler, Marie-Claude, Être indien dans les Amériques, Paris, Éditions 
de l’Institut des Amériques, p. 43-54; Bellier Irène, Leslie Cloud et Laurent Lacroix , 2017, 
capítulo 4 “Un cadre global organisé et évolutif ”, in Les droits des peuples autochtones. 
Des Nations unies aux sociétés locales, Paris : L’Harmattan, p. 89-129.
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nacionais: o engajamento de Raoni, o mais famoso dos Metuktire (Kayapó), 
a petição lançada por Sebastião Salgado, assinada por várias centenas de 
milhares de pessoas, o pedido de um Fundo Comum de Urgência lançado 
pela COICA (Confederación de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca 
Amazonica) para enfrentar a pandemia na Amazônia, são exemplos muito 
recentes. Os órgãos da ONU estão coletando dados sintéticos que estabele-
cem uma linha de inteligibilidade entre as várias situações e alertam sobre 
pontos específicos, próprios da vulnerabilidade dos povos indígenas. Órgãos 
regionais como FILAC (Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas 
da América Latina e Caribe) ou CADHP (Comissão Africana de Direitos 
Humanos e dos Povos) fornecem dados que são modulados de acordo com 
o contexto histórico, político, jurídico e linguístico do continente. Organiza-
ções de apoio, líderes indígenas, antropólogos comunicam informações em 
primeira ou segunda mão, mais próximas do campo, evocando situações lo-
cais. A mídia impressa dedica artigos ao impacto da Covid sobre os povos 
indígenas, apresentando e citando interlocutores indígenas, em uma aborda-
gem marcada pelo contexto nacional. 

Este panorama atual é construído a partir de dados coletados em 
redes sociais e mídia online, em três idiomas: inglês, espanhol e francês. 
Abrange 24 países: Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos,França, Fi-
lipinas,Guatemala, Índia, Indonésia, México, Nova Zelândia, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Quênia, Venezuela, além da região ártica para 
os Inuit (Declaração da Conferência Circumpolar Inuit – ICC) e os Sami 
(Declaração do Conselho Ártico) e a região asiática (Declaração do Pacto 
dos Povos Indígenas Asiáticos – AIPP). Há muito mais dados para a região 
das Américas do que para a África, Ásia e Europa. Isto reflete a proporção 
mínima de questões indígenas na Europa, o primeiro continente abalado, 
em abril de 2020, pelo número de infecções e mortes, e, comparativamente, 
o lugar importante das questões indígenas nas Américas, o segundo hots-
pot da pandemia, com o Brasil se tornando, em maio, o foco principal da 
pandemia.

O que os números dizem ou não dizem...

Os números mudam diariamente, há uma falta de dados nacionais 
sobre o número de indígenas contaminados, mortos ou curados, mas várias 
plataformas foram criadas para monitorar a situação. Na América do Sul, a 
Filac lançou a Plataforma Indígena Regional de Lucha contra el COVID-19 
(indigenascovid19.red) e estima que 700 povos estão correndo sérios ris-
cos. No Brasil, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB está mo-
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nitorando (dados de 14 agosto4) o número de indígenas (669 mortos, 24942 
contaminados), o número de povos afetados identificados pelo nome (146) 
e os estados envolvidos (15). No México, o INPI (Instituto Nacional de 
Pueblos Indigenas) e a Secretaria de Gobierno coletam números que va-
riam entre eles. Na Nicarágua, o Observatorio Ciudadano monitora o que 
está acontecendo na região indígena.

Mencionamos isto a título de exemplo, sem listar os vários pontos de 
observação ou especificar os números, para indicar que existem lacunas de 
contagem, pois o envolvimento das organizações aborígines é necessário 
para melhorar o conhecimento. Na África, a pandemia está sendo monito-
rada pelo Centro Africano para Controle e Prevenção de Doenças (África 
CDC) que observa em abril uma maior prevalência no Norte da África e 
em julho no África do Sul, sem indicação sobre os povos indígena. Na Ásia, 
a ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) está documentando 
a pandemia regionalmente e fornecendo acesso aos dados do país coleta-
dos diariamente. A abordagem sub-regional não especifica as situações dos 
povos indígenas. Em ambos os continentes, os governos - que adotaram a 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas - consideram os 
povos indígenas como minorias nacionais (por exemplo, na China ou no 
Vietnã) ou minorias étnicas ou como grupos vulneráveis (por exemplo, na 
Índia ou na Namíbia). Os números de infecção e morte não são distribuí-
dos por critérios socioeconômicos, étnicos ou territoriais.

Com base nos dados que reuni extensivamente de 16 de maio de 
2020 até agosto de 2020, e em resumo, são apresentados dois cenários prin-
cipais: os povos indígenas urbanos (que permanecem na cidade ou retor-
nam à comunidade) ou os povos indígenas que vivem em comunidades não 
urbanas. Neste último caso, as situações variam de acordo com a distância 
(mais ou menos isolada) e a vizinhança, mas também de acordo com se o 
território é saudável ou degradado por operações extrativas e ameaçado 
por outros fatores de risco que veremos mais adiante. 

O Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos Indígenas tam-
bém aponta que “os povos indígenas que vivem em campos de refugiados 
ou pessoas deslocadas nos centros ou instituições de detenção, e migrantes 
em ambientes administrativos, correm maior risco de atrair doenças”. Não 
dispomos, portanto, de dados sobre estas situações, mas os diferentes qua-
dros de vida esclarecem a exposição dos indivíduos e dos povos indígenas 
ao risco da Covid-19 e à natureza das medidas adotadas para se protege-
rem. Parte dos problemas enfrentados pelos povos indígenas está ligada à 

4.  Disponível em: http://apib.info.
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sua condição de pobreza e marginalização, que também afeta outras popu-
lações em todo o mundo.

A extrema vulnerabilidade dos povos em isolamento voluntário face 
ao vírus e o risco de extinção são avançados para a Amazônia e as Ilhas 
Andaman. Saber que existem grupos isolados à proximidade de povos de 
recente em contato agrava a consciência do risco da entrada do vírus em 
tal ou tal comunidade: por exemplo, a nacionalidade Waorani adverte que, 
tendo sido contatados recentemente e tendo trabalhado ou não na indús-
tria petrolífera, seus membros não são imunes a todos os tipos de doenças, 
eles mesmos se tornam um fator de risco para os Tagaeri e Taromemane, 
que procuram permanecer em isolamento. A notícia do primeiro caso de-
tectado provoca imensos temores.

A questão da proteção do isolamento de certos grupos considera-
dos altamente vulneráveis também está em jogo na Índia, com 60 Gran-
des Andamãos, 124 Onge, 200 Sompen, 520 Jarawas e 60 Sentinelas que 
estão à beira da extinção. Isto levou ao fechamento de todos os acessos a 
seus territórios de vida, mas por quanto tempo? 75 “tribos repertoriadas” 
(scheduled tribes) foram classificadas como Grupos Tribais Particularmente 
Vulneráveis (Particularly Vulnerable Tribal Groups – PVTGs) na Índia, em 
18 estados e nas Ilhas Nicobar e Andamão: sua situação deveria ser moni-
torada mais de perto.

Existem várias situações nas Américas. No Norte, alguns dados 
chamam a atenção. Com, nos Estados Unidos, o exemplo do povo Navajo, 
cujo índice de contaminação com o coronavírus hoje excede o da cidade de 
Nova Iorque, mas que tem apenas 12 centros de saúde em mais de 72 000 
km2. No Arizona, o Departamento de Saúde revela que os Nativos Ameri-
canos, que constituem6% da população, representam 16% das mortes. No 
Novo México, os índios são responsáveis por 33% das mortes, sendo que 
eles representam 10% da população. Embora se saiba que não há predispo-
sição genética para morrer de Covid-19, um artigo do The Guardian relata 
dados distribuídos por 80% dos serviços de saúde dos EUA. Eles revelam 
grandes disparidades com relação aos negros e aos hispano-americanos, 
ligadas à sua precária situação socioeconômica: metade desses serviços não 
menciona os indígenas. 50% dos Nativos Americanos e do Alasca vivem 
em 10 estados, dos quais 4 (Texas, Flórida, Nova York e Michigan) os consi-
deram como “outros”: supostamente, porque seus números são baixos. Para 
Abigail Echo-Hawk, Pawnee, Diretora do Conselho de Administração dos 
Serviços de Saúde Indígenas na Cidade: “Somos uma pequena população 
por causa do genocídio. Não por outro motivo... Se você nos eliminar nos 
dados, nós não existimos. Nós não existimos para a alocação de recursos”.
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Os dados são abundantes para a América do Sul e Central e são 
alarmantes. Acompanhamos o avanço da contaminação por coronavírus 
de povo em povo, os comunicados indicam a identidade das mortes. As 
narrativas mencionam as medidas tomadas, ou não, para identificar o coro-
navírus, as condições de contaminação e o acesso ao serviço de saúde, que 
é geralmente deficiente.

No Brasil, os dados mostram o crescimento exponencial da contami-
nação no meio indígena. Os focos mais graves são identificados, por exem-
plo, na Amazônia, e histórias singulares são relatadas com alguma precisão. 
Por exemplo: Uma mulher Borari de 87 anos morreu em Santarém; uma 
mulher Palikur de 35 anos morreu e a suspeita de Covid chegou 20 dias de-
pois; um homem Mura de 55 anos morreu no hospital, sem outra doença; 
um adolescente Yanomami de 15 anos morreu no hospital de Roraima após 
20 dias de sofrimento, sem ter sido testado em nenhuma das quatro visitas 
que ele fez: desnutrido, com sintomas de malária, anêmico, sobreviveu ape-
nas 3 dias após ser hospitalizado; um homem Tikuna de 78 anos de idade 
morreu em Tabatinga, por suspeita de contaminação no hospital onde ele 
estava sendo seguido por problemas cardíacos; um homem Kokama de 44 
anos de idade morreu em Manaus contaminado por outro paciente que 
havia testado positivo e com quem ele havia compartilhado o quarto, seus 
sintomas foram identificados como anemia e relacionados com uma do-
ença autoimune; um homem Warao de 64 anos, refugiado desde 2014 em 
busca de sobrevivência (trabalho, comida) morreu; um tuxaua (autoridade) 
Satere Mawe de 67 anos foi infectado por seu filho que havia retornado 
da Bahia; um homem Baniwa de 46 anos agente de saúde do governo do 
estado foi infectado no trabalho; um homem Apuriña de 77 anos de idade, 
perto de Manaus, que estava mostrando sinais de asma, morreu na clínica 
local; etc. Em agosto, a APIB lança um alerta sobre a presença da Covid 
entre crianças Yanomami.

A diversidade dos povos envolvidos é motivo de preocupação, tendo 
em vista sua pequena demografia. Aos arredores de São Gabriel de Cacho-
eira, no estado do Amazonas, a 850 km de Manaus, em um território de 
110.000 km2, vivem 23 povos indígenas, com uma população estimada em 
2007 em 40.000 pessoas, 85% das quais são indígenas. Eles são ameaçados 
pelo movimento de pessoas e bens entre o interior da floresta e a cidade. As 
medidas de confinamento foram decretadas dia 10 de maio, após 54 casos 
declarados, 4 mortes e 186 pessoas em observação. E a pandemia continua 
a se espalhar.

Na Colômbia, a parte amazônica está sob tensão com uma média de 
90 infectados por 10.000 habitantes, registrando a maior taxa de infecção 
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per capita do país à frente de Bogotá. Em 11 de maio, houve 718 contami-
nações, com um crescimento de 200% por dia, 25 mortes na cidade de Le-
ticia composta por 70% de indígenas (Mirana, Tikina, Inga, Tariano de ya-
vare, Yukuna, Ocaina, Mokana Uwa, Yupkan pastos, Wayuuu, Yanacona); 
a OPIAC (Organização dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana) 
notou a morte de 6 pessoas indígenas e alerta sobre um risco que se esten-
de a 315.800 famílias nas fronteiras da Amazônia. A ONIC (Organização 
Nacional dos Povos Indígenas da Colômbia) adverte que 535.000 pessoas 
estão confinadas sem água, alimentos, máscaras ou gel.Dois meses depois, 
em agosto, a Amazônia colombiana conta com 2641 contaminados, 885 
entre povos indígenas: 105 mortos confirmados, 14 hospitalizados,o que é 
um sinal do difícil acesso aos cuidados hospitalares nesta região.

No Equador, a declaração de números mostra como são feitas as 
contagens e os pontos de exposição ao risco: Patricia Gualinga, Kichwa de 
Sarayacu, conta que 3.000 indígenas retornaram ao território amazônico 
para se proteger; a nacionalidade Waorani relata que seus 4.000 membros 
carecem de alimentos e remédios e que 150 famílias permanecem dentro 
dos recintos das empresas petrolíferas sem a possibilidade de colher os fru-
tos de suas hortas, pesca ou caça. O povo Shuar Arutam identificou a fonte 
de contaminação que chegou ali através do contato com pessoas que retor-
naram de uma reunião organizada por uma empresa mineira no Canadá.

Em outros lugares, na Austrália ou na África, informações mais ge-
rais estão disponíveis. Para a Austrália, notamos a porcentagem de abo-
rígines nas cidades (79%) e o número de comunidades mais isoladas no 
Território do Norte, onde vivem cerca de 76 comunidades aborígines e 500 
lares. Também preocupados com o risco de contaminação, os problemas 
não são experimentados da mesma forma. Nas áreas rurais, a proteção é 
obtida através do fechamento do acesso rodoviário pelo governo, tanto 
dentro como fora: por exemplo, os aborígines têm acesso restrito à cidade 
de Alice Spring para atendimento médico e compras de alimentos.

A circulação da informação para os povos indígenas sobre o 
coronavírus

A comunicação de informações aos povos indígenas tornou-se uma 
prioridade, visto que eles quase sempre vivem longe dos centros urbanos 
e afastados das sociedades majoritárias, com as quais nem sempre com-
partilham o idioma. Quando são admitidos no hospital, os indígenas têm 
dificuldade de explicar seus sintomas, de ser compreendidos pelas equipes 
de saúde que, também,estão descobrindo sobre o vírus e têm dificuldade de 
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aplicar as instruções de proteção, as medidas de distanciamento e as proibi-
ções de contato, até mesmo (ou especialmente) entre si.

As plataformas de monitoramento da doença às vezes incorporam 
links relativos aos povos indígenas, tais como, no Brasil, a Fundação Oswal-
do Cruz que criou um site dedicado ao Covid-19, incluindo links sobre o 
impacto nas populações indígenas. Um grupo de estudantes indígenas da 
Universidade Federal de Manaus está coletando informações e comparti-
lhando mensagens. Foi criado um grupo de facebook para a Amazônia, 
“Pueblos amazonicos en la pandemia de Covid-19”, que apresenta mensa-
gens de precaução em línguas indígenas.

Em vários países, foram desenvolvidos materiais de comunicação 
especificamente em línguas indígenas: no Equador, a Confeniaie distribui 
folhetos em Kichwa, Achuar, Wao Tededo, Aingae (Ai Kofan), Paikka (Sio-
na e Siekopai) e espanhol. Da mesma forma na Guatemala, México, Peru 
(em 32 idiomas), Bolívia (Aymara, Quechua, Guarani). Na Austrália, onde 
os povos indígenas nem sempre têm acesso a boas informações em termos 
compreensíveis e culturalmente apropriados, o Northern Land Council 
(NLC) produziu mensagens em 19 idiomas. No Sahel, as mensagens circu-
lam em Tamasheq através do sistema telefônico. Para chegar mais ampla-
mente às pessoas, Ahmed Ag Kaedi, cantor do grupo Amanar, gravou uma 
canção intitulada Coronavirus. As estações de rádio comunitárias transmi-
tem mensagens de prevenção. A Agência Nacional dos Indígenas Australia-
nos (uma agência do governo federal) desenvolveu materiais em vídeo em 
inglês e línguas aborígines, mobilizando respeitados líderes das Primeiras 
Nações,para acompanhar a crise sanitária nas comunidades aborígines e 
das Ilhas do Estreito de Torres, incluindo conselhos sobre exercícios físi-
cos durante os períodos de confinamento. Na Guiana Francesa, no litoral 
ou no interior, como na Nova Caledônia, na Grande Terre ou nos atóis da 
Lealdade, banners transmitiam mensagens às populações locais em língua 
vernácula.

As mensagens são divulgadas por todos os meios possíveis, através 
de assembleias, megafones nas cidades, rádio e telefone em áreas rurais, 
desérticas ou florestais e em redes sociais. Para Enoque Taurepang do CIR 
(Conselho Indígena de Roraima, Brasil): “Nossa estratégia é utilizar redes 
sociais e tudo o que for possível em termos de comunicação para manter 
nosso povo informado de tudo o que está acontecendo. Nós os advertimos 
e pedimos a eles que se protejam. Isso é tudo o que podemos fazer”. 

Mas a fratura digital diz respeito tanto aos povos indígenas quanto 
às populações economicamente frágeis, as redes (Internet, rádio e telefo-
ne) nem sempre são acessíveis ou estáveis, a eletricidade nem sempre está 
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disponível para recarregar baterias e representa um custo real. Como resul-
tado, há lacunas na cobertura de informações. Há também a necessidade 
de refletir sobre como um novo vocabulário está sendo introduzido, trans-
mitindo conceitos e práticas exógenas ao grupo cuja percepção do vírus e 
da epidemia, assim como a prescrição de comportamentos a serem obser-
vados, pode estar muito distante da linha dominante de comunicação da 
OMS ou dos departamentos nacionais de saúde pública.

A pandemia faz parte de uma memória e suscita temores

A memória dos efeitos devastadores das epidemias reaparece em 
tempos da Covid-19. Nos Estados Unidos, a memória dos povos dizimados 
pelas chamadas epidemias da gripe espanhola em 1918 e 1919 é vívida. E 
parece que a epidemia da gripe H1N1 em 2009 foi quatro vezes maior entre 
eles do que em qualquer outra minoria nos Estados Unidos. No Equador, 
90% da população indígena desapareceu nos séculos XVII e XVIII, devido 
a epidemias de varíola ou sarampo introduzidas pelos europeus, e o temor 
da volta da febre amarela, cólera, gripe e H1N1 continua vivo. Em todos 
os lugares, domina o medo de ver desaparecer os mais velhos, ou seja, a 
sabedoria, a memória, a autoridade do povo. Para o Grande Conselho Cos-
tumeiro da Guiana, “O contexto nos coloca diante do legado de uma ferida 
colonial e o trauma coletivo deixado pelas epidemias que dizimaram nos-
sos antepassados”.

No Brasil, o Instituto Socioambiental (ISA) elaborou uma narrativa 
que coloca em relação a chegada dos missionários, o agrupamento em “re-
dução” (assentamento, conhecido como “missão”), o desenvolvimento de 
doenças e o colapso demográfico da população indígena desde 1554, data 
da primeira missa, até os dias de hoje. Os vetores da epidemia têm sido 
sarampo, varíola, influenza e cólera. A contaminação aconteceu durante os 
(primeiros) contatos, especialmente aqueles acompanhados pela troca de 
artefatos, presentes envenenados vetores eficazes de contágio. Outros gran-
des momentos correspondem à chegada de epidemias no meio amazônico, 
tais como a construção de uma estrada, uma barragem ou qualquer grande 
projeto de infraestrutura cujos efeitos letais são conhecidos. A narrativa 
do ISA vincula as experiências históricas dos sujeitos indígenas e fornece 
quadros interpretativos claros. Em resumo, como disse Bruce Albert em 
março de 2020: “Ainda sabemos pouco sobre esta doença. Sabemos que 
as origens do novo vírus parecem estar ligadas à destruição do habitat e à 
comercialização de animais selvagens. Mas ainda não temos imunidade, 
drogas ou vacinas para detê-la. De certa forma, isto me lembra as histórias 
que os anciãos Yanomami me contaram sobre os tempos em que fugiam 
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para a floresta em pequenos grupos para se esconder do “espírito epidêmi-
co” canibal Xawarari”.

Esta memória alcança os mais vulneráveis das populações em risco: 
neste caso, os idosos e as crianças. Ela nos força a colocar a propagação do 
vírus em seu contexto, que pode ser lido em pelo menos dois níveis. No 
primeiro nível estão os momentos de contato, tais como reuniões políticas, 
religiosas ou familiares, a passagem de turistas ou mesmo o trabalho precá-
rio, escravo ou assalariado. A segunda é o contexto mais amplo das condi-
ções de vida indígenas, sob vários tipos de ameaças que limitam a possibili-
dade de escapar ilesos deste período. Neste quadro estão inscritos os efeitos 
da violência do desenvolvimento predatório (desmatamento, garimpo são 
citados em particular), os efeitos causados pela presença nas comunidades 
de agentes externos e ameaçadores (traficantes de drogas, guerrilheiros, 
militares) assim como as restrições induzidas pela condição de deslocados 
internos, que se sentem abandonados nas cidades onde desembarcaram.

A epidemia suscita todos os tipos de medos. O medo do contato, 
do desconhecido, do outro, da perda, se espalha de várias formas. Desde 
o início da epidemia até os dias atuais, as pessoas passam do desprezo por 
esta doença que não vemos, que não tocamos, que avança mascarada pelo 
sentimento de que pode nos alcançar e a todos os nossos entes queridos.

Na América Latina, a epidemia é referida como uma “arma bioló-
gica”, o ISA fala de “cataclismo biológico”, e o termo “genocídio” está cir-
culando mais ativamente, assim como “etnocídio”. No Equador, os avós 
Siekopai (Siona Secoya) lembram das epidemias de gripe, na esteira dos 
missionários, seringueiros e viajantes que os obrigaram a se refugiar longe 
na floresta: eram 40.000, hoje são cerca de 700. Ver os cadáveres alinhados 
ao longo das calçadas causou um choque. Com razão, em agosto 2020, FI-
LAC declara os Siekopai em risco de extinção. 

No Peru como na Índia, povos indígenas que vivem nas cidades ten-
taram retornar às suas comunidades quando o confinamento foi declarado. 
Isto causou muita tristeza entre os povos que tiveram que tomar a decisão 
de não receber seus familiares (de volta) e isolá-los da comunidade. Eles 
são suspeitos. Os Awajuns e os Wampis, em uma situação de retorno a casa, 
foram testados: um acordo de quarentena foi planejado em um hotel, mas 
nunca foi implementado. As comunidades do interior estão implorando a 
seus familiares que não retornem porque não têm recursos para protegê-los 
a todos. Como resultado, às vezes eles ficam presos fora de suas casas ou co-
munidades, sem qualquer meio de subsistência. “Temos bastante medo de 
quem vem de fora, mas entre nós não temos medo”, diz Sylvio Van der Pijl, 
o presidente do Grande Conselho Costumeiro e chefe da aldeia de Balaté 
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em Saint-Laurent-du-Maroni. Sobre o Maroni que marca a fronteira en-
tre a Guiana Francesa e o Suriname, os habitantes temem a contaminação 
quando passam pelos postos de comércio de ouro que circundam as aldeias 
onde ouro, bebidas frescas, arroz, gasolina ou serviços sexuais são ofereci-
dos tanto aos habitantes como aos trabalhadores.

O medo está relacionado ao quão perigoso o outro se torna. Ele se 
agrava diante das circunstâncias em que os indígenas são levados para fora 
de seus espaços relativamente protegidos e se expõem a situações em que 
eles mesmos se tornam perigosos. Na Amazônia, grupos de indígenas iso-
lados ou de recente contato, que de qualquer forma não são imunes, se 
expõem a riscos quando se aproximam de outros grupos com os quais têm 
uma relação de troca. Os riscos são multiplicados quando vão à cidade para 
receber assistência social (bolsa família), como aponta Manuela Carneiro 
da Cunha para o Brasil.

Na África, há um tipo diferente de medo, como assinalado no comu-
nicado do Comitê de Coordenação dos Povos Indígenas da África (IPA-
AC), que se opõe fortemente ao uso dos povos indígenas como cobaias na 
busca de tratamento. Isto foi denunciado pelo IPACC, seguindo a hipótese 
apresentada em abril por um médico francês para testar vacinas na África.

Diferentes níveis de interpretação esclarecem sobre a pandemia e 
a luta contra o vírus

A epidemia faz parte de um sistema de representações

Na América, de diferentes pontos de vista indígenas, a doença é 
percebida como um sinal de desordem, ligada à ruptura do equilíbrio en-
tre “natureza” e “cultura”. Uma aliança de organizações (o Movimento de 
Trabalhadores sem Teto, Confeniae, ONIC, Coordinación y Convergencia 
Nacional Maya Waqib’Ke, por exemplo) acredita que os povos indígenas 
estão na linha de frente da resistência às piores expressões de um sistema 
decadente: com a luta que eles levam, o sofrimento dos indivíduos está re-
lacionado ao sofrimento da mãe terra; a cura está na mudança das práticas 
agroindustriais predatórias. 

No Chile, as comunidades Mapuche compreendem a pandemia 
como o resultado de uma má relação entre as espécies dentro da grande 
casa que é o planeta. Acredita-se que seja o resultado de transgressões nos 
espaços sagrados que são o mar, as colinas, os lagos e os rios, perpetradas 
pela exploração desses territórios. Segundo os Maci Mapuche, esta pande-
mia foi precedida por sinais de alerta como o eclipse (conhecido como a 
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“morte do sol”, bay ta aht’ü la). Em consequência, eles praticam cerimônias 
de cura apropriadas.

Além da interpretação recorrente de um patógeno introduzido atra-
vés do contato com uma pessoa infectada, que faz parte da história dos 
contatos que chegam aos indivíduos, e através de suas mortes a de todo 
o povo e territórios, há outras interpretações do vírus, como a divulgada 
pelo Presidente da Nicarágua, ex-guerrilheiro da Frente Sandinista Daniel 
Ortega, para quem a pandemia é um “aviso de Deus”. Isto faz lembrar os 
propósitos dos evangelistas e outros fundamentalistas religiosos de várias 
denominações, cujas práticas coletivas são relatadas em muitas partes do 
mundo como a fonte da propagação do vírus. 

A epidemia é parte de um sistema sócio-político

As comunidades aborígines são caracterizadas por sua condição so-
cioeconômica precária e por sua distância dos serviços de saúde e educa-
ção. O comunicado do Fórum Permanente sobre Questões Indígenas des-
taca esta característica comum dos povos indígenas.

A pandemia do coronavírus (COVID-19) constitui uma grave ameaça 
à saúde dos povos indígenas em todo o mundo. As comunidades in-
dígenas já têm um acesso limitado aos serviços de saúde, taxas muito 
altas de doenças transmissíveis e não transmissíveis, falta de acesso a 
serviços essenciais, a saneamento básico e outras medidas preventi-
vas fundamentais, tais como água potável segura, sabão, desinfetante, 
etc. A maioria das instalações médicas comunitárias locais, onde elas 
existem, estão subequipadas e com falta de pessoal. Mesmo onde os 
povos indígenas têm acesso aos serviços de saúde, eles são confronta-
dos coma estigmatização e a discriminação. Um fator chave é garantir 
que esses serviços e instalações sejam fornecidos em línguas indígenas 
e de acordo com a situação específica dos povos indígenas.

Nestes contextos onde a marginalização social dos povos indígenas 
não precisa mais serdemostrada, a pandemia reforça estereótipos negati-
vos. Embora esses estereótipos sejam geralmente formulados contra comu-
nidades que defendem seus direitos e cujos líderes são criminalizados, eles 
agora se estendem a qualquer outro indivíduo com características “chine-
sas”. De acordo com a organização transnacional, Asian Indigenous Peo-
ples Pact (AIPP), na Índia, os povos indígenas que vivem em cidades e em 
diferentes partes do país são discriminados com base no rosto: chamados 
de “corona” “chinki” ou ainda “coronavirus” nos trens ou nas ruas, são proi-
bidos de entrar em edifícios, forçados a mudar dos seus locais de habitação, 
forçados a entrar em quarentena mesmo sem quaisquer sintomas: eles se 
tornam o vírus aos olhos da maioria.
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A epidemia é parte de um contexto de luta

Isto se reflete nos comunicados de organizações que apoiam os direi-
tos dos povos indígenas e se preocupam com os meios de realizar os direitos 
fundamentais que são o direito à vida, os direitos à terra e, obviamente, os 
direitos a um ambiente saudável e à saúde. As declarações dessas organiza-
ções que participam de diferentes maneiras do movimento indígena mundial 
e atuam em nível nacional e em suas comunidades, destacam a importância 
das situações locais de conflito para avaliar o impacto da Covid-19. Sobre este 
ponto, o comunicado de 2 de maio da Comissão Nacional dos Territórios 
Indígenas (CNTI) em Bogotá, alerta claramente a opinião pública.

O coronavírus representa uma ameaça adicional aos povos indíge-
nas em contextos de vulnerabilidade, e os conflitos armados aumen-
tam o risco de extinção física e cultural. Estamos diante de diferentes 
situações de violação dos direitos humanos no território nacional, 
o que nos levou a alertar sobre um possível etnocídio na Amazônia 
colombiana, em uma região frágil no que diz respeito aos seus siste-
mas de saúde, e [ao enfrentamento] dos grandes desafios humanitá-
rios diante da emergência.

O que os povos indígenas estão fazendo diante da pandemia?

A contagiosidade do vírus está sendo rastreada pelos povos indíge-
nas. São identificados as pessoas contaminadas e os momentos de contato 
e, com base nos resultados, são tomadas decisões de isolamento e de fecha-
mento das vilas. Diante das medidas de distanciamento físico recomen-
dadas pelas autoridades nacionais e traduzidas em vários idiomas locais, 
várias decisões envolvendo diferentes níveis de coletivos revelam uma ten-
são entre suas próprias formas de resolver as coisas e as limitações locais 
impostas. As medidas de confinamento e o fechamento dos acessos são, 
quase sempre, seguidas, mas entram em conflito com os modos habituais 
de vida e a porosidade das fronteiras. Além disso, as decisões indígenas às 
vezes são violadas por pessoas não indígenas que procuram a todo custo 
continuar suas atividades, mesmo as ilegais, nos territórios. Surgem tensões 
com as autoridades estatais, em quem os povos indígenas não confiam para 
protegê-los. Um caso em questão é o impasse nos Estados Unidos com os 
Sioux do rio Cheyenne que se recusam a acabar com os controles de acesso 
à reserva: o objetivo deles é rastrear a chegada do vírus se ele entrar, o aces-
so é negado às pessoas provenientes de áreas altamente contaminadas. Isto 
frustra o governo do estado que regulamenta o tráfego rodoviário. Mas a 
decisão de bloquear o acesso foi tomada pelos Sioux, dada a falta de recur-
sos médicos e a distância até os centros de saúde.
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O fechamento de territórios, quando possível, levanta três observa-
ções relativas à decisão, às autoridades que a tomam e a seu impacto no 
contexto de uma colonização ativa ou que avança insidiosamente. 

Fechamento dos acessos

No litoral da Guiana Francesa, os Lokono montaram uma barrei-
ra para evitar a entrada de estrangeiros. Esta reclusão parcial também foi 
proposta em duas outras localidades indígenas, próximas à cidade em luto, 
Cecilia, onde teve a primeira morte na Guiana Francesa. As famílias que 
não foram colocadas em quarentena forçada, continuam a sair de acordo 
com suas necessidades e obrigações, sob o olhar atento do responsável pela 
barreira, que anota em um caderno as idas e vindas de todos. Do outro lado 
desta região litoral, em Saint George de l’Oyapock, no território Wayampi, 
perto do estado brasileiro do Amapá, a circulação contínua de pessoas faz 
temer uma retomada da epidemia que até agora tem sido controlada na 
Guiana Francesa. A declaração de confinamento desde março de 2020 fez 
com que a população mergulhasse na pobreza e que fosse acrescida à de-
gradação da situação humanitária a crise sanitária, apesar das assistências 
fornecidas (junho 2020). Em outros lugares, como na Guatemala, os conse-
lhos municipais criaram cordões sanitários, assim como postos de controle 
de temperatura e de itinerários. No Chile, a vila de Tirua, na Araucania, 
de acordo com as organizações sociais e comunidades Mapuche, fechou 
“completa e definitivamente” o território da comunidade. No Equador, a 
comunidade Shuar de Pachicuta fechou seu acesso quando descobriu que 
uma única pessoa, identificada como portadora do vírus, contaminada na 
empresa mineira para a qual ela trabalhava, tinha estado em contato com 
80 pessoas e depois posta em quarentena; a nacionalidade Achuar blo-
queou o acesso de turistas a seu território; as duas organizações Conai e 
Confeniae decidiram manter a quarentena dos povos e nacionalidades com 
medidas de isolamento social, prevendo guardas comunitários, mas tam-
bém autorizando feiras locais, com medidas preventivas, para permitir a 
sobrevivência alimentar. Estas medidas foram seguidas pelos Waorani, Sio-
nas, Kichwa, Cofanes, Shuar, Achuar, Sapara, Andwa e Shiwiar. No México, 
as comunidades de Guerrero controlam o acesso ao território e pedem ao 
governo que respeite esses fechamentos e até mesmo os apoie. Os Wixa-
ritari colocaram em quarentena aqueles que retornavam às comunidades 
e suspenderam todas as festividades. No Peru, a organização de mulheres 
está exigindo o fechamento de vilas e na Bolívia, os Yuqui, Mosetén, Ayma-
ra, Monkoxi, Quechua proibiram o acesso a seus territórios.

Na Austrália também, Lajamanu, morada dos Warlpiri, bloqueou 
seus acessos no deserto. O fechamento da estrada isola muitas comuni-
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dades e, se a vida continua, mas a principal atividade que representava o 
Centro de Arte permanece paralisada.

Se apoiar nas estruturas costumeiras ou nas instituições próprias

Na Nova Caledônia, os Kanak se isolaram em suas comunidades, 
confiando em sua organização tradicional e, aparentemente, ouvindo os 
chefes costumeiros. Nas Filipinas, Vicky Tauli Corpuz, ex-relatora especial 
sobre os direitos dos povos indígenas, aponta para o retorno às práticas 
tradicionais em caso de epidemia e de fechamento de aldeias na região 
das montanhas. Na Tailândia, os Karen praticam o kroe yee, o fechamento 
da aldeia que se traduz em um compromisso espiritual de ação coletiva e 
cooperação. Em Sumatra, os Orang Rimba estão reativando a prática de 
besesandingon que consiste em se refugiar nas profundezas da floresta do 
Parque Nacional Bukit Duabelas: eles estão reativando uma prática antiga 
usada por todos aqueles que retornam de uma viagem para a cidade, em 
memória das epidemias trazidas por pessoas de fora da floresta. As pessoas 
doentes são confinadas a uma distância de 500 m da aldeia, por um período 
de quarentena cujo respeito é imperativo: a pessoa que esconde sua doença 
é punida, tendo que fornecer pedaços de tecido, cujo número aumenta se a 
contaminação levar à morte de outros. Na Bolívia, o município de Jesus de 
Machaca, que está construindo sua autonomia dentro do estado plurina-
cional, adotou suas próprias medidas preventivas, incluindo o fechamento 
de acessos, a compra de suprimentos, uma sala de isolamento e a abertura 
controlada do mercado local para permitir a sobrevivência das famílias. 
No México, Cheran que está implementando sua autonomia dentro de 
Michoacan, está fornecendo vários serviços à população para ajudá-la a 
superar a pandemia, incluindo o acesso a seu hospital, que infelizmente 
carece de medicamentos e respiradores. No Panamá, onde falta infraestru-
tura sanitária, o confinamento foi imposto a todos, em 12 de março, com 
uma alternância das saídas entre homens e mulheres, um tempo limitado 
de uma hora para compras e a eliminação das vendas de álcool. Isto criou 
sérios problemas para os pobres e nas comarcas (territórios autônomos dos 
Kuna ou Guna) em duas áreas onde vivem 500.000 ameríndios, ou seja, 
12% da população, como aponta Jean Foyer. O território de Gunayala, que 
registrou 131 casos e 3 mortes, foi fechado por decisão das autoridades de 
Guna, mas a epidemia continua a se espalhar por lá. No Peru, o Governo 
Autônomo Wampi desenvolveu um plano de emergência que inclui uma 
comissão especial para o diálogo com o governo, a vigilância das fronteiras 
territoriais, o fornecimento de cestas para famílias e para os jovens que fica-
ram retidos em Lima, além das medidas de isolamento voluntário.
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Recuperar os territórios, defendendo-os em situação de colonização

As decisões não são fáceis de tomar. No Equador, algumas das fa-
mílias de idosos e dos Secoya se mudaram para jusante na ausência de in-
formações claras por parte do governo, enquanto outras se mantiveram a 
montante. Aqueles que estão a jusante se sentem muito próximos da doen-
ça, querem se isolar completamente. Os territórios indígenas nem sempre 
são capazes de proporcionar um sustento prolongado para os aqueles que 
retornam, mas o desejo de recuperar uma autonomia está sendo reavivado 
pela pandemia e o território parece ser propício à proteção contra o vírus.

A perda de empregos precários está levando à retomada das ativi-
dades tradicionais, como na Venezuela, onde as comunidades retomaram 
suas práticas tradicionais de caça, pesca e coleta. Em outros lugares, estas 
práticas foram preservadas quando os ecossistemas estão saudáveis. Reen-
contrar o coração do território, quando isso é possível, é uma forma de 
lidar com a pandemia, como aconselha Davi Kopenawa, que encorajou os 
Yanomami a preparar farinha (farinha de mandioca) para 40 dias e refu-
giar-se na floresta. A floresta viva é uma fonte de proteção na Amazônia, na 
Nicarágua ou em Sumatra. Mas quando os territórios são degradados, as 
capacidades de subsistência alimentar são minadas e quando são invadidos 
por garimpeiros, como é o caso da Terra Indígena Yanomami com quase 
30.000 garimpeiros ilegais para 22.000 Yanomami, o risco que estes correm 
é comprovado e exige medidas reais de proteção.

Diante das decisões de se isolar e de fechar os territórios para limitar 
a propagação do vírus, o maior temor é que os dispositivos de controle ter-
ritorial e de refúgio em áreas isoladas sejam violados por agentes exteriores 
às comunidades, que continuam suas atividades, particularmente de mine-
ração (extração, desmatamento), pouco se importando com as barreiras e 
trabalhando em condições degradadas. No Brasil, as idas e vindas descon-
troladas de exploradores de minas ilegais, segundo as entidades indígenas 
ouvidas pela Agência Pública, constituem o grande desafio para os profis-
sionais da saúde e dos dirigentes que lutam para evitar qualquer contato 
com o vírus. Para Sonia Guajajara, coordenadora da Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB, uma das principais organizações indígenas do 
Brasil): “A melhor maneira de nos preservarmos agora é manter as comuni-
dades isoladas, aconselhando-as a não saírem ou receberem visitas. Temos 
uma experiência muito perversa de doenças contagiosas, que dizimaram 
grupos étnicos inteiros no passado. Todos estamos com medo”. 

A mesma situação de agravamento da violência, afetando os povos 
indígenas que dependem de seu território para viver e se proteger do ví-
rus acontece também nas Filipinas, na Colômbia e em Myanmar. Seria ne-
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cessário impedir a invasão dos territórios por garimpeiros, pessoas pobres 
em busca de sobrevivência, pouco protegidas em termos de saúde; evitar 
a circulação de veículos utilizados para o desmatamento e a extração de 
petróleo ou outros recursos da floresta. Limitar também a circulação dos 
evangelizadores de todas as denominações que trazem tantos riscos para 
as populações que eles aglomeram. O Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais do Brasil informa que as áreas desmatadas na Amazônia quase do-
braram em março, passando de 2.649 para 5.076 quilômetros quadrados 
[o equivalente a um departamento francês da metrópole]. Para a deputada 
Joenia Wapichana (do partido Rede-RRR), coordenadora da Frente Par-
lamentar Comum para a Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, “O au-
mento das invasões de ‘terras indígenas’ é uma preocupação adicional. Este 
período de crise sanitária não parou as invasões que têm como objetivo a 
exploração dos recursos naturais dentro das terras indígenas”. Enoque Tau-
repang (comunidade Araça, coordenador do Conselho Indígena de Rorai-
ma - CIR) também aponta: “Temos problemas com imigração, mineração 
ilegal e agora com a fuga de pessoas das cidades para as aldeias e áreas ru-
rais. Estamos trabalhando com os grupos de monitoramento para controlar 
nosso território. Mas estas pessoas, sozinhas, sem equipamento, não po-
dem fazer este trabalho porque também as expõe ao risco de contrair esta 
doença”. Ele acredita que os exploradores de minérios ilegais intensificaram 
as invasões desde o início da crise sanitária, seguros de que não sofrerão 
represálias. Também seria necessário bloquear a chegada dos missionários 
da Ethnos 360 (antiga Missão Novas Tribos) que, com o apoio do Presiden-
te Bolsonaro antes que a decisão provoque um protesto, queriam chegar a 
grupos isolados para evangelizá-los antes que estes morressem.

Em vários países, a situação criada pela Covid está sendo aprovei-
tada por interesses colonizadores que estão estabelecendo um regime de 
crescente violência. Na Nicarágua, pessoas dos povos Mayangna e Miskito 
foram mortos durante uma incursão surpresa de colonos e criadores de 
gado. Na Colômbia, além dos assassinatos regulares de líderes (13 assassi-
natos desde janeiro), o risco da Covid-19 acrescenta um perigo a mais de 
morrer. Vários fatores estão esgotando as populações: a exploração ilícita 
de minas; os deslocamentos forçados, os abusos da força pública, a presen-
ça de atores armados. O jornal El Espectador informa que entre os Awa, na 
fronteira com o Equador, que já sofrem de doenças respiratórias, a falta de 
água potável e as más condições sanitárias, os “Contadores” (uma estrutura 
do ELN, a Frente Oliver Sinisterra e a dissidência das FARC) controlam as 
estradas de acesso e ameaçam os guardas indígenas. Sob a ameaça de fren-
tes de colonização e armas de vários tipos, os povos indígenas tornam-se 
minoritários, invisíveis ou um excedente. Isto pode se tornar violento.
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No Canadá, o Conselho Internacional do Tratado Indígena (IITC) 
também denuncia o fato de que o governo está usando a pandemia para im-
pulsionar projetos de desenvolvimento sem garantir cláusulas ambientais ou 
obter consentimento prévio para um oleoduto de petróleo oriundo das areias 
betuminosas, que os povos indígenas contestam ao longo de todo seu trajeto. 
Situações similares existem em outros lugares, por exemplo, na Guiana, onde 
o desenvolvimento de um novo projeto de mina de ouro (conhecido como 
Espérance) eleva o opróbio de organizações indígenas e ambientais não en-
volvidas na decisão tomada sem consulta “no momento da covid-19”.

Como os aborígines lidam com as medidas de distanciamento físico?

Os indígenas explicam que seu modo de vida é contrário às medidas 
necessárias para limitar a contaminação, seja porque compartilham espa-
ços por vezes muito pequenos entre os membros da família, seja porque são 
“táteis”, seja porque lhes falta água, sabão e materiais de proteção que eles 
inventam o melhor que podem. Dependendo se estão em comunidades ou 
em cidades, as condições de moradia, higiene sanitária e acesso à água são 
mais ou menos problemáticas.

Para a região Ártica, Dalee Sambo, Presidente da Conferência Cir-
cumpolar Inuit (ICC), aponta que: 

Os Inuit entendem que a distância física e o isolamento social aju-
dam a controlar a pandemia, mas a família está no centro. Compar-
tilhar uma refeição, apoiar uns aos outros e estar fisicamente juntos 
é o que nos define enquanto cultura... Estamos acostumados a vi-
ver juntos como um grupo, o distanciamento social é um conceito 
alienígena. E temos a experiência do passado, com conselhos seme-
lhantes que resultaram em doenças devastadoras como tuberculose, 
poliomielite, sarampo. É por isso que temos que nos adaptar. 

Na Guiana Francesa, o distanciamento social parece impossível, 
como explica o chefe habitual Roger Labonté para Espérance 1, uma co-
muna em Saint-Georges de l’Oyapock, na fronteira com o Brasil: “Há pelo 
menos 15 a 20 pessoas por casa. Tenho feito pedidos com frequência, mas 
ainda não temos nenhum terreno disponível para nossa comunidade. Se 
o vírus chegar às aldeias, ele se espalhará rapidamente. A história está se 
repetindo em muitas comunidades”.

É difícil respeitar as barreiras e as recomendações de higiene quando 
as normas prevalecentes nas sociedades urbanas desenvolvidas são impos-
síveis de serem seguidas nos contextos indígenas. Na África, o IPACC relata 
que a falta de água potável assim como a falta de moradia digna com ins-
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talações sanitárias, representam um risco real para o desenvolvimento da 
Covid-19. Nos Estados Unidos, 30% das famílias Navajo não têm acesso à 
água corrente: eles têm que procurá-la a até quarenta quilômetros de suas 
casas. Jonathan Nez, o líder da Nação Navajo, declara: 

No centro da maior potência mundial, os Estados Unidos da Améri-
ca, nossos cidadãos não têm o luxo de abrir uma torneira para lavar 
as mãos com água e sabão. E quando comunidades indígenas vivem 
perto de um rio, a água pode estar tão poluída pela exploração in-
dustrial, principalmente a mineração, que é inadequada para a hi-
giene e a vida, em todos os sentidos da palavra, o que é amplamente 
denunciado no Equador.

Enquanto os dispositivos de confinamento são adotados pelas co-
munidades, enquanto o uso de máscaras se torna cada vez mais difundido, 
com todos os meios acessíveis sendo utilizados (máscaras feitas com folhas 
da floresta, mola no Panamá ou máscaras finamente bordadas na Guatema-
la), a vida social e cerimonial é interrompida.

Os Maoris foram convidados a suspender as cerimônias incluindo 
kawa, hongi e hariru e a parar com os gestos emocionais (abraços, beijos) 
na família. Os rituais, as várias cerimônias que têm uma função de coesão 
social estão agora suspensas e terão que ser reinventadas. É por isso que a 
adaptação necessária para controlar a pandemia em nível territorial, na-
cional e mundial deve ser concebida em consulta com os representantes 
indígenas, a fim de ser melhor pensada e mais eficaz. Como exemplo, mas 
isto se encontra em outros lugares, os Ngobe criticam o governo costarri-
quenho por não os consultar.

Como viver, se alimentar e se curar em tempos de pandemia?

O fechamento dos centros urbanos e a suspensão da vida econômi-
ca afetam os povos indígenas urbanos e o sistema econômico que liga os 
núcleos urbanizados às comunidades remotas. Em geral, os indígenas nas 
cidades geralmente trabalham em empregos mais ou menos precários, e a 
perda de uma renda diária tem sérias consequências. Mas os indígenas não 
urbanos também são afetados pela incapacidade de vender seus produtos 
nos mercados locais.

Por exemplo, na Índia, as “tribos programadas” (scheduled tribes) vi-
vem da venda de pequenos produtos florestais não madeireiros que estão 
atualmente em temporada, o que representa de 20 a 40% de sua renda anu-
al, da qual estão atualmente privadas. Os trabalhadores do chá em Assam, 
privados de renda desde 24 de março, lutam para conseguir uma refeição 
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por dia. Os Chakmas e Hajongs de Arunachal Pradesh (Nordeste da Índia), 
não recebem assistência para a Covid e estão sofrem por causa da fome 
sem qualquer ajuda alimentar ou renda. Desde então, a situação se agravou 
na Indía. A Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) 
também sublinha o fato de que as medidas estatais têm um impacto des-
proporcional sobre as vidas indígenas: o fechamento de mercados leva à 
uma perda de renda, as restrições impostas à mobilidade afetam os pastores 
nômades.

De forma transversal, observa-se que os povos indígenas são afeta-
dos pela perda de empregos precários ou mais estáveis nas cidades e pela 
perda de atividades geradoras de renda que lhes permitem comprar os bens 
necessários do quotidiano; eles têm poucas reservas alimentares ou mone-
tárias, nem meios econômicos e logísticos de armazenar alimentos, nem 
medidas de compensação por parte do Estado. Este momento da pande-
mia leva algumas pessoas a retomar as atividades primárias e agrícolas para 
compensar a perda de empregos e outras atividades geradoras de renda, 
quando isto é que possível. Mas, sobretudo, coloca muitas populações (in-
dígenas e não indígenas) em uma situação muito precária. Isso se traduz 
em uma demanda por maior apoio, por parte de governos, igrejas, socieda-
de civil e internacionalmente.

As lideranças indígenas do Canadá estão preocupadas com o fato 
de que as ajudas prometidas pelo governo federal para ajudar as Primei-
ras Nações, os Inuit e os Métis a lidar com as consequências da Covid-19 
podem não ser suficientes. As ajudas prometidas por vários governos nem 
sempre chegam, nem mesmo quando as condições sanitárias estão garanti-
das. Em alguns países, nem sequer sabem como ou a quem distribuí-las. Na 
Argentina, por exemplo, o Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI) 
ainda está planejando realizar um levantamento abrangente dos membros 
das diversas comunidades indígenas para proporcionar o acesso às ajudas 
de emergência. Como se pode imaginar que ainda seja necessário um le-
vantamento dos membros das comunidades indígenas 26 anos depois que 
o país reformou suas constituições (federal e provinciais) para incluir suas 
populações indígenas? 

Isto nos leva de volta ao ponto 1 deste artigo sobre a questão dos 
números e as ferramentas de conhecimento que o governo tem, ou não, à 
sua disposição para lidar com as situações de grupos vulneráveis. É por isso 
que os indígenas da Amazônia estão pedindo à OMS que crie um fundo 
de emergência. Na Argentina, um coletivo de cerca de 100 investigadores 
aceitou o desafio de apresentar um inventário da situação de 34 povos indí-
genas nesse período de crise sanitária, salientando mais uma vez e infeliz-
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mente os efeitos persistentes do racismo, da falta de consulta, da pobreza e 
da vulnerabilidade dos povos em questão. 

Se alimentar

A FAO alertou a comunidade internacional sobre o impacto da pan-
demia nos padrões de produção e consumo de alimentos dos povos indí-
genas. A questão alimentar não pode ser separada das questões sanitárias, 
sociais, econômicas e ambientais.

Na Índia, de acordo com o New Indian Express de 29 de março de 
2020, 200 Soliga (trabalhadores migrantes, coletores de café) se viram blo-
queados por causa do confinamento em uma vila em Kerala sem comida. 
Pelos mesmos motivos de confinamento em condições precárias, o gover-
no do Karnataka se preocupou em fornecer cestas alimentares às famílias 
tribais, mas as cestas foram insuficientes e a distribuição questionável. No 
Canadá, famílias foram colocadas em quarentena, sem qualquer meio de 
obter alimentos. A segurança alimentar está em questão.

Se a ideia é impedir que os indígenas se mudem para a cidade, para 
protegê-los do contágio, é preciso se organizar para fornecer alimentos den-
tro dos territórios. No Brasil, o governo garante que a distribuição seja feita 
por agentes da Funai, fora das comunidades e - a Ministra da Mulher, Família 
e Direitos Humanos anunciou em 13 de abril que o ministério distribuirá 
323.000 cestas de alimentos básicos para 161 famílias “indígenas e quilom-
bolas”. Além do fato de que estes números parecem fantasiosos, este tipo de 
contato suscita receios de uma grande propagação do vírus, como tem acon-
tecido historicamente. No Peru, segundo consta, os barcos da marinha vão, 
ao que parece, abastecer as comunidades de Loreto, mas também há receios 
de que as medidas de proteção não serão respeitadas durante as distribui-
ções. No Chile, a Conadi (órgão governamental responsável pela gestão das 
relações com as comunidades indígenas) está distribuindo ajuda alimentar. 
Além disso, os pescadores artesanais do território Mapuche Lafquenche ofe-
recem seus peixes aos membros do município de Tirua, como um gesto de 
solidariedade e para demonstrar sua capacidade de viver em autossuficiência.

Na Colômbia, a província de Cundinamarca lançou uma campanha 
de troca entre municípios, e estas práticas foram retomadas também na 
Guatemala, onde a seca e a fome se juntam ao Covid. No Equador, o go-
verno e as companhias petrolíferas fornecem alimentos e água potável às 
comunidades na rota do petróleo, mas em quantidades insuficientes. E os 
rios estão tão poluídos que a água distribuída é utilizada para se lavar. A 
nacionalidade Secoya informa que seus membros não podem mais caçar 
ou pescar por causa da contaminação dos rios por causa do petróleo. O Rio 
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Coca está morrendo devido a vazamentos de petróleo. Na Guiana, a água 
está contaminada por mercúrio, os recursos pesqueiros estão destruídos ou 
não podem ser consumidos. Em outros lugares, o desmatamento provocou 
a fuga da caça, e o problema alimentar pode vir do fato de que a terra não 
foi preparada para suportar a produção agrícola necessária para este perío-
do de autarquia. A situação infelizmente se agravou em junho.

A ajuda dificilmente chega aos povos indígenas do Panamá. Na Guia-
na Francesa, o fornecimento de alimentos deve continuar para os amerín-
dios e os Bushinenge do interior que sofrem com a interrupção das ativida-
des econômicas e de transporte. Como a Coletividade Territorial da Guiana 
Francesa aparentemente, calculou quantidades muito pequenas, nem todos 
foram atendidos e as barreiras não foram respeitadas para a distribuição. 
Em Sumatra, 718 pacotes de alimentos foram oferecidos pelos agentes do 
Parque Nacional aos Orang Rimba que praticam o besesandingo, distribuí-
dos pelos 13 chefes costumeiros.

Se curar

Os Sioux do rio Cheyenne fecharam seus territórios quando o vírus 
chegou porque o primeiro serviço de saúde se encontra a mais de 3 horas 
de distância, não há unidade de reanimação e oferece apenas 8 leitos hos-
pitalares para 12.000 pessoas. Para o Canadá, o jornal ecológico Reporterre 
indica que “Acima do paralelo 55, não há um verdadeiro hospital regional, 
apenas centros de saúde para cuidados de longo prazo e dispensários, como 
no Kuujjuaq: Os médicos vêm uma semana por mês nas comunidades e 
pronto”. Os aborígines australianos ressaltam que, devido ao racismo con-
tínuo, o acesso aos serviços de saúde é deficiente. Existem serviços de saú-
de na Austrália Ocidental ou Sudeste de Queensland para as comunidades 
aborígines urbanas que trabalham em coordenação com o governo na pre-
venção, mas eles devem recrutar pessoal para dar apoio, ajudar as pessoas a 
se isolarem, explicar as medidas de barreiras e de higiene para permitir um 
tratamento aceitável para as pessoas idosas e os sem-teto.

Em geral, os centros de saúde estão longe dos territórios aborígines: 
podem estar a várias horas de carro (se houver um veículo disponível), vá-
rias horas de avião (se o serviço aéreo for facilitado), várias horas de barco. 
Em qualquer caso, é preciso ter dinheiro para pagar a gasolina, se hospedar 
na cidade e pagar pelos tratamentos. Na Amazônia, os indígenas viajam 
com duas pessoas: um casal, um pai e um filho, etc... para não deixar a pes-
soa doente sozinha em um ambiente estrangeiro. É possível ter uma ideia 
do quão limitado, difícil e caro é o acesso aos centros de saúde. 
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Na região amazônica mais afetada pelo Covid no Brasil, o hospital 
de Manaus está a centenas de quilômetros de distância de muitas comuni-
dades; os leitos estão saturados, o que levou o prefeito da cidade a lançar 
um apelo internacional. É comum que nos centros de saúde faltem camas, 
medicamentos, alimentos, unidades apropriadas para o tratamento Covid 
e cuidados intensivos. Na Colômbia, o departamento de Letícia tem 68 lei-
tos para 79.000 pessoas, 4 leitos para atenção especial, mas nenhum para 
reanimação. No Equador, as organizações estão pedindo recursos para re-
alizar testes nas comunidades. No Peru, na região de Caballococha, perto 
da fronteira com o Brasil e a Colômbia, a comunidade Ticuna de 3.000 
pessoas dispõe de um único centro de saúde, com apenas um agente de 
saúde e nenhuma medicação. O departamento de Loreto, que inclui muitas 
comunidades indígenas, foi muito afetado pela pandemia e seus serviços 
de saúde não conseguem acompanhar o avanço da doença: já em circuns-
tâncias normais, os pacientes têm que trazer o que precisam para dormir, 
comer e comprar os medicamentos prescritos.

Como para os não-indígenas, os índices de comorbidade esclarecem 
as situações indígenas, mas eles não são idênticos de um continente para 
outro. Na Austrália, a prevalência de doenças crônicas (respiratórias, car-
diovasculares, mas também sobrepeso, diabetes, infecções renais, tracoma 
e reumatismo) é considerada como um fator agravante de risco importan-
te para os aborígines cuja expectativa de vida é menor do que a de não 
aborígines. 

O Canadá está monitorando a pandemia nas reservas das Primeiras 
Nações, incluindo contagem, aconselhamento e apoio, mas isso não impe-
diu que os líderes das Primeiras Nações declarassem estado de emergência, 
dadas as patologias endêmicas (excesso de peso, diabetes, doenças cardio-
vasculares) e a superlotação nas habitações. 

Além disso, a pandemia se desenvolve em áreas já afetadas por ou-
tras epidemias: em Bangladesh, a exposição à Covid-19 foi associada a uma 
epidemia de sarampo que atingiu fortemente os indígenas. Nas áreas tropi-
cais, a dengue, a malária e a tuberculose enfraquecem os organismos. 

A deficiência dos sistemas de saúde pública, a distância dos hospitais 
e a inadequação das políticas de saúde aos modos de vida indígenas são 
relatados como um problema tanto na América como na África. Isso gera 
críticas ao Estado, mas também faz com que as comunidades indígenas 
recuperem seus conhecimentos medicinais. Os conhecimentos tradicionais 
são acionados para a contribuição.

Na Guatemala, as comunidades Maias de Sololà, Nebaj, Comalapa uti-
lizam o temascal, a sauna tradicional com plantas medicinais para estimular 
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o sistema respiratório e imunológico. Nas regiões de Q’eqchi’ de Alta Verapaz, 
Ixil em Quiché, Tzutujil y Kaqchikel em Sololá, as pessoas bebem chás de er-
vas boas para prevenir e tratar as doenças do sistema digestivo, respiratório e 
nervoso. No México, estudantes rarámuris desenvolvem géis antibacterianos 
a partir de plantas. A Bolívia promove o uso de plantas antivirais, tais como 
alecrim, eucalipto, canela e camomila, e outras (que não consegui identificar, 
tais como wira wira, lampaya, ayrampu) como infusões ou fumigação ca-
seira. As plantas são conhecidas por suas propriedades para curar infecções 
respiratórias e expectorantes. Os Sateré Mawé no Brasil estão desenvolvendo 
uma farmacopeia cuja eficácia é elogiada pelos pacientes.

O governo da Costa Rica adotou um guia técnico para prevenir a 
Covid-19 nos territórios indígenas e considera que os conhecimentos mé-
dicos indígenas e ocidentais podem ser combinados. Por sua parte, o Ca-
nadá incentiva a busca por tratamentos nos conhecimentos indígenas, e a 
Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue fornece acesso a um ban-
co de dados de 500 plantas existentes na floresta boreal. Neste país, as or-
ganizações indígenas estão preocupadas em ter seus interesses respeitados 
pelo governo: “Em resposta à Covid-19, o governo do Canadá alocou um 
financiamento especial de US$ 275 milhões para a pesquisa sobre o corona-
vírus e medidas médicas para combatê-lo. Os direitos e interesses dos po-
vos aborígines devem ser protegidos através de acordos de pesquisa. Além 
disso, as leis devem proteger a propriedade intelectual dos povos aborígines 
e garantir que eles obtenham sua justa parte nos benefícios gerados pela 
venda de medicamentos desenvolvidos com base em seus conhecimentos. 
No entanto, as proteções em matéria de propriedade intelectual são fre-
quentemente inaplicáveis nos contextos aborígines”.

Para concluir, resta mencionar dois problemas importantes que, neste 
período, afetam tanto os indígenas quanto os não-indígenas: o aumento da 
violência contra as mulheres em espaços confinados e o destino dos mortos.

Na Guatemala, nos arredores de Coban e em Alta Verapaz, as mu-
lheres vítimas de violência buscam apoio psicológico. Em El Salvador, as 
denúncias de violência contra as mulheres estão aumentando em 70% e 13 
feminicídios foram registrados ao longo do período. No Canadá, um abrigo 
para mulheres indígenas maltratadas teve que fechar em Montreal por cau-
sa da Covid que atingiu fortemente essa cidade e seus trabalhadores da área 
de saúde. A situação é crítica porque as violências são menos identificadas 
neste período de confinamento.

No Brasil, e em muitos outros países, os serviços funerários estão so-
brecarregados e a visão de valas comuns, assim como a ausência de rituais 
funerários, abre novos traumas nas sociedades indígenas. Davi Kopenawa 
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relata, em “A Queda do Céu”, livro escrito com Bruce Albert, como sua mãe, 
que morreu de gripe em sua juventude, foi raptada para tratamento e depois 
enterrada em um lugar que nunca foi revelado: uma ausência que não passa. 
Com a pandemia, os ritos fúnebres não acontecem como deveriam e isto tem 
consequências tanto para os indivíduos como para a saúde coletiva.

Nota

Este artigo é baseado em consulta on-line de centenas de fontes 
(redes sociais, imprensa, rádio, organizações internacionais, organizações 
indígenas, universidades). Eles não são mencionados aqui para não sobre-
carregar um texto já muito longo. Mas eles estão disponíveis mediante soli-
citação. E elas serão completadas com o tempo.


