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Tecidos, Linhas e Agulhas: Mulheres 
Indígenas e a “Costura” de Interlocuções no 

Contexto da Pandemia

Maria Judite da Silva Ballerio Guajajara1

Samara Carvalho Santos2

Resumo: Este artigo pretende traçar breves reflexões a partir do presente contexto 
da pandemia do Covid-19. Embora seja notório que a pandemia tenha o potencial 
de atingir à toda humanidade indistintamente, é necessário pensar que os seus 
efeitos podem ser diversos, na medida com que se revela não se tratar tão somente 
de uma crise sanitária, mas sim de um convite a enxergar os diversos cenários 
que se descortinam através dela. Por tais razões é que neste trabalho a proposta 
é fazer essa análise por meio da interseccionalidade de gênero e etnia. Em que a 
centralidade da discussão se dará de forma a elucidar num primeiro momento 
a complexidade estrutural e formativa das sociedades indígenas, como premissa 
para em seguida discutir e compreender gênero, que aqui será apresentado a partir 
das percepções de como as mulheres indígenas têm vivenciado, resistido e lutado 
nesse contexto de pandemia.
Palavras-chave: Pandemia; Gênero; Mulheres indígenas; Silenciamento; interlocuções.

Introdução

Historicamente os povos indígenas resistem a processos de sujeição 
fincados na busca por sua disponibilidade de definição e transformação, de 
modo que, ao longo desses mais de 500 anos de contato, a definição do que é 
ser indígena permaneceu em disputa pelos interesses dos não indígenas que, 
consequentemente, decidiam sobre o seu lugar e destino nesta sociedade. 
Desde a invasão dos colonizadores aos territórios indígenas que hoje dá lugar 
ao que se chama de Brasil, há uma tendência desses segmentos tidos como 
“dominadores” em desconsiderar e apagar a diversidade aqui já preexistente. 
Embora esse apagamento consideravelmente tenha se operado de fato pelo 
extermínio e genocídio de diversos povos indígenas, há também outras for-
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mas de invisibilizar esses sujeitos que ainda se perpetuam, principalmente 
nos dias atuais quando se usa a expressão “índios” ou “indígenas” como cri-
tério universalizante na construção de políticas públicas, leis, referências em 
livros e estudos, veiculação midiática, sem no entanto, nomear e considerar a 
diversidade que ainda existe entre os 305 povos e 274 línguas indígenas. 

Diante do atual contexto que atravessamos em meio a essa pandemia 
de Covid-19, esse padrão generalizante sobre os povos indígenas tendem a 
se perpetuar, pois apesar de estudos apontarem que o índice de letalidade 
do vírus é maior entre a população indígena quando comparada à popu-
lação não indígena, é necessário pensarmos ainda que os impactos desse 
vírus não é sentido de maneira uniforme entre os sujeitos indígenas. Ao nos 
depararmos com os dados monitorados diariamente pela Articulação dos 
Povos Indígenas (APIB, 2020)3, em que apontam que até o presente mo-
mento 146 povos indígenas foram contaminados pelo vírus, sendo 25.311 
casos confirmados e 673 óbitos, para além disso, é preciso um exercício de 
enxergar as múltiplas realidades que estão por detrás desses números. 

Como forma de combater o silenciamento e a invisibilidade dos po-
vos indígenas, é que por meio deste artigo nos propomos a destacar como 
as mulheres indígenas têm sido impactadas por esse contexto de pandemia. 
Mas para tanto, será preciso que primeiramente, mesmo que em linhas ge-
rais, tomemos como premissa a tentativa de traçar uma discussão que rom-
pa com a universalização de categoriais, para adentrarmos no campo da 
interseccionalidade, pensando o recorte de gênero, subsidiando assim uma 
melhor discussão do que é ser mulher indígena neste cenário. 

Ademais, vamos nos debruçar em exemplificar algumas realidades 
vivenciadas por mulheres indígenas de diferentes povos, e como suas ações 
e mobilizações coletivas contribuem para o enfrentamento dos desafios 
impostos pelo Covid-19, mas que também destacam o protagonismo das 
mulheres indígenas em desempenhar papéis plurais em suas lutas, tanto 
interna como extracomunitária. 

Gênero entre povos indígenas: universalidade de categorias e 
silenciamentos interseccionais

A diversidade e as resistências fizeram sair do Brasil os passos que 
concretizaram a I Marcha de Mulheres Indígenas do planeta (Brasília-DF, 
2019). Unidas sob as diversas línguas indígenas e os sons dos maracás, pe-

3.  Dados atualizados em 15 de agosto de 2020, levantados pelo Comitê Nacional de Vida e 
Memória Indígena. Disponível em: http://emergenciaindígena.apib.info/dados_covid19.
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netraram as barreiras do silenciamento historicamente impostos às suas 
vozes, para dizer ao mundo que o território é a base da existência indígena 
e da própria existência humana, considerando que nós somos os menos de 
5% da população mundial que protege 80% da biodiversidade do planeta 
(RAYGORODETSK, 2020, p. 02)4.

As mulheres originárias convocam as estruturas do Estado e da so-
ciedade brasileira a repensar o ser indígena na Terra Indígena chamada 
Brasil. Sem embargo de comporem as agências desconsideradas pelo tradi-
cionalismo conceitual de gênero, provocamos as categorias a processos de 
ressignificação para superarem segregações em prol da adaptação de pon-
tos comuns de interlocução (GUAJAJARA, 2020, p. 51).

Pautam gênero como categoria aberta, necessariamente disponível 
para abarcar as especificidades de quem se propõe a representar, mesmo 
que inconscientemente. Somente neste propósito poderia fazer referência 
às mulheres indígenas em suas agências políticas, como termo que conecta 
relações e sociedades sob a perspectiva da instrumentalidade da intersec-
cionalidade (GUAJAJARA, 2020, p. 10).

São ultrajantes as circunscrições limitantes de conceitos restritiva-
mente interpretados enraizados em perspectivas coloniais que marginali-
zam grupos historicamente silenciados. Perspectivas que se assentam na 
própria universalização a serviço de pretensões que circundam as áreas a 
serem consideradas, comprometendo a elucidação dos contextos em que 
as desigualdades são produzidas e reproduzidas (MEDEIROS, 2019, p. 98). 

Convidamos Angela Davis (2018, p. 85) para dizer que o universal 
reforça o racismo e, consequentemente, se reproduz como incremento e 
instrumento de processos de subordinação e usurpação nas realidades in-
dígenas. O silenciamento é estratégia para a invisibilidade fazendo emergir 
a identificação das violências como consequência do racismo originado na 
hierarquização valorativa identitária.

Investidas em desfavor do reconhecimento e manutenção das identi-
dades indígenas têm antecedência de insistência refletidas, principalmente, 
em políticas e ações direcionadas aos povos originários. Nesse sentido, é 
reveladora a utilização constante de silenciamentos para instituição de au-
sências, para negá-las em sua origem, seus modos de vida, alocando suas 
especificidades como problemas subjacentes.

Ainda desconfigurado do empreendimento de esforços constitucio-
nalmente inspirados, o campo indigenista permanece encoberto estrutu-

4.  Dados disponíveis em: https://www.nationalgeographicbrasil.com.



106  Vukápanavo: Revista Terena, nº 03, Out/Nov, 2020.

ralmente por racismos institucionais que transversalizam suas instituições. 
Desconsideram que sua “constituição segue estruturas específicas e próprias, 
configurando sociedades complexas que agregam coletivos e sujeitos diver-
sos dentro de uma perspectiva mais ampla” (GUAJAJARA, 2020, p. 20). 

Históricos de colonização como estes é que configuram o agravamento 
da vulnerabilidade e o panorama das desigualdades. A despeito desses silen-
ciamentos que se seguem pela ideologia integracionista, gênero e etnia são ca-
tegorias com impactos reais no contexto indígena, e passos de incidência pela 
superação interpretativa da condição evolucionista tem sido pautada junto aos 
campos ocupados pela representatividade de suas agências políticas. 

As agências se configuram em ideias pensadas a partir de pertenci-
mentos coletivos, concernindo a eles as pressuposições construídas como 
eixo, mesmo as que estão sob intenção de redirecionamento para maior 
visibilidade. É espaço que se abre para refletir como, mesmo sendo vistas 
somente como masculinas, as lutas indígenas foram e são construídas pelo 
viés feminino também. 

(...) as demandas reivindicadas pelas mulheres indígenas demonstram 
que elas têmunido suas vozes ao movimento indígena nacional, por 
um lado, mas também desenvolvendo um discurso e uma prática po-
lítica a partir de uma perspectiva de gênero. (SACCHI, 2003, p. 101)

As interseccionalidades inerentes à condição de ser mulher indígena 
transversalizam todos os sistemas produtivo, econômico, cultural e político das 
sociedades indígenas, representando especificidades indissociáveis das realida-
des dos povos originários em uma experiência coletiva. A ausência do Estado e 
o protagonismo das mulheres, são status reveladores de como as desigualdades 
nos assola, de forma que, as situações nos atingem de forma desproporcional.

A execução de políticas públicas no Brasil e da própria legislação se 
constituem à semelhança dos processos históricos de apagamento das iden-
tidades indígenas. E para enfrentar o Covid-19, e continuar resistindo aos 
processos contínuos de investidas em detrimento de suas existências é que 
os povos originários se organizam em frentes específicas. Pensar nas estru-
turas indígenas significa pensar também em como mulheres estão vivendo 
a pandemia. São complementarmente elas, em suas realidades, que buscam 
e encontram mecanismos para garantir o bem-estar comunitário. 

Ações coletivas de mulheres indígenas no contexto pandêmico

Há alguns meses atrás enquanto assistíamos aos primeiros impac-
tos do Covid-19 em outros países, temíamos a sua chegada ao Brasil na 
medida em que não podíamos mensurar o quão avassalador poderia ser 
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os seus efeitos em um país de dimensão continental, com desigualdades 
sociais acentuadas e com um contexto político que já vinha se demons-
trando desfavorável e desinteressado em pautar e discutir políticas públicas 
direcionadas aos segmentos mais vulnerabilizados da sociedade. 

Os povos indígenas do Brasil, que vivenciam um contínuo processo 
de violações de diversos direitos, já previam que com a chegada do vírus ao 
país, isso poderia ter o potencial de expor e reforçar ainda mais esse cenário 
de violações, e que seria uma questão de tempo até o Covid-19 se espalhar e 
atingir aos povos e comunidades indígenas em diferentes contextos, ou seja, 
tanto aos que estão próximos ou completamente inseridos em áreas urbanas, 
como aos aldeados, e até mesmo aos povos isolados e de recente contato. 

Com o avanço do coronavírus pelo interior do país, temos que o 
primeiro registro de contaminação de indígenas pelo Covid-19 no Brasil, 
se deu no final de março de 2020, tratava-se de uma jovem de 20 anos, per-
tencente ao povo Kokama do Estado do Amazonas, que trabalhava como 
agente de saúde na região do Alto Solimões (RODRIGUES, 2020, p. 01)5. 
Sendo assim, estava iniciada a tão temida e descontrolada proliferação do 
vírus entre os povos indígenas, o que além de trazer modificações sociocul-
turais nos seios das comunidades, também viria a causar diversas mortes de 
indígenas de norte a sul do país. 

Diante da vulnerabilidade socioepidemiológica a qual passaram a 
estar expostos os povos indígenas, é possível notar que mesmo em diferen-
tes contextos (regional, social, cultural) na medida com que o vírus chega 
às comunidades indígenas, nos torna nítido como ele atinge de maneira 
diversa os sujeitos indígenas, mesmo que pertencentes a um mesmo povo, 
comunidade e/ou núcleo familiar. Tal situação nos provoca a refletir ain-
da, que os povos indígenas e suas organizações são em verdade categorias 
“complexas”, que muito embora haja um esforço para assumirem-se cons-
titucionalmente como tal, por outro lado, no campo da efetividade, conti-
nuam a serem tratadas com concepções de homogeneidade (GUAJAJARA, 
2020, p. 33), ou seja, tanto o poder público como a sociedade em geral, ten-
dem a reduzir a diversidade indígena, suas pautas, demandas e problemas, 
em uma discussão genérica e universalizante. 

Ao partirmos dessa compreensão da complexidade da organização so-
cial dos povos indígenas, isso nos permite tentar conceber uma melhor aná-
lise de como esse atual contexto de pandemia afeta os povos indígenas, uma 
vez que o vírus pode até ser o mesmo, mas ele imprime consequências distin-
tas nos corpos dos sujeitos que integram a coletividade indígena (mulheres, 

5. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br. 
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homens, crianças e idosos), suscitando assim, a necessidade de diversas fren-
tes de atuações e mobilizações para corresponder e conter a esses impactos 
específicos, mas que de certa forma também corroboram para ações coletivas 
de prevenção e combate à pandemia. É diante disso, que buscamos traçar 
aqui algumas reflexões acerca de como as mulheres indígenas têm lidado e 
reagido a esses efeitos impostos por este cenário pandêmico. 

Para tanto, vamos tomar como pano de fundo a realidade vivenciada 
por algumas mulheres indígenas no estado da Bahia. Isto porque ao longo 
desses meses de muitos desafios e atipicidades impostas pelas ameaças e vul-
nerabilidades decorrentes do Covid-19, somadas a tantos outros problemas 
que já preexistiam, nos chama a atenção algumas importantes ações e mobi-
lizações coletivas, especialmente as que têm ocorrido dentre as mulheres dos 
povos Tupinambá, Pataxó Hã-hã-hãe e Pataxó, as quais merecem destaques. 

É importante frisarmos que os Tupinambá, Pataxó Hã-hã-hãe e Pa-
taxó são povos indígenas que habitam tradicionalmente o território baiano, 
localizados atualmente na região sul e extremo sul da Bahia. Que assim 
como tantos outros povos indígenas pelo Brasil, historicamente vem so-
frendo violações e restrições de seus direitos, muito embora esses três refe-
ridos povos, sejam mencionados e relatados em diversos documentos his-
tóricos como povos nativos e de primeiro contato com o colonizador, mas 
que ainda hoje resistem e lutam pelo reconhecimento de direitos relaciona-
dos principalmente aos seus territórios tradicionais e suas identidades, na 
medida em que esta é a região da Bahia onde se concentra um maior índice 
de conflitos fundiários e preconceitos para com esses povos. 

Com a proliferação do coronavírus no estado da Bahia, logo o mes-
mo chegou às comunidades indígenas, porém de maneira mais acentuada 
nas aldeias dos três referidos povos, e o principal fator agravante para isso, 
está no fato de que essas comunidades estão muito próximas aos centros 
urbanos e também pela constante presença e invasão de não indígenas 
em seus territórios. Em maio de 2020, foi registrado o primeiro óbito de 
um indígena no estado da Bahia, tratava-se de um homem idoso do povo 
Tupinambá, e segundo informações dos indígenas e dos sites de notícias 
(CORDEIRO, 2020, p. 01)6, o mesmo foi contaminado pelo Covid-19 du-
rante sua estadia no hospital da cidade de Ilhéus, em que esteve internado 
por alguns dias em decorrência de uma enfermidade neurológica, e que ao 
receber alta do hospital teria transmitido o vírus para seus familiares na 

6. O jornal “Correio” veiculou a notícia intitulada “Bahia tem primeira morte de indígena 
por Covid-19”. Disponível em: https://www.correio24horas.com.br. O site do G1 tam-
bém publicou a notícia: “Primeira morte de indígena por Covid-19 é registrada no sul da 
Bahia”. Disponível em: https://g1.globo.com. 
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aldeia. O que veio a potencializar os casos de transmissão comunitária do 
novo vírus entre os Tupinambá. 

Diante da situação de descontrole sanitário do Covid-19 por 
parte dos órgãos competentes e ainda as inúmeras vulnerabilidades 
as quais as comunidades indígenas estão expostas, principalmente as 
que decorrem da insegurança da proteção territorial, tendo em vista 
a omissão e a mora do estado brasileiro em demarcar seus territórios. 
Os próprios indígenas começaram a se mobilizar no sentido de prote-
ger suas aldeias e famílias, através das chamadas barreiras territoriais, 
em que passaram a controlar o fluxo de entrada e saída dos membros 
de suas comunidades, bem como a proibição da entrada de terceiros 
alheios a elas. O que passou a ser uma missão desafiadora, tendo em 
vista que há uma grande circulação de não indígenas nos entornos e 
até dentro dos limites dos territórios indígenas, pois além de serem 
muito próximas às cidades, também estão à margem de rodovias fede-
rais, tais como a BR 101 e BR 367. Ademais, esses indígenas que estão 
na linha de frente das barreiras, necessitam ao menos dos materiais bá-
sicos de proteção ao Covid-19 (EPIs), assim como os demais membros 
das comunidades, que passaram a demandar pelo uso de máscaras. 

O fato é que diante do gradual desmonte das principais instituições 
indigenistas do estado brasileiro (FUNAI e SESAI), que há anos já não con-
seguem desempenhar devidamente e satisfatoriamente suas funções para 
com os povos indígenas, em decorrência dos diversos cortes orçamentá-
rios, déficit de servidores, alterações constantes dos cargos de direção. Ao 
chegarmos neste atual cenário de crise sanitária, tais problemas se agravam 
ainda mais, pois traz à tona a situação alarmante de vulnerabilidade e le-
talidade do coronavírus nas comunidades indígenas, sendo que não houve 
uma ação rápida e eficaz por parte destes órgãos para o planejamento e a 
execução de medidas protetivas e preventivas. Pois, para além do isolamen-
to social que consiste em uma das principais medidas de prevenção (o que 
os próprios povos indígenas já estavam fazendo), era preciso ainda a dis-
tribuição de máscaras, álcool em gel, distribuição de materiais de higiene, 
facilitação do acesso à água potável, disponibilização de meios de transpor-
te para o deslocamento de indígenas doentes, apoio financeiro e alimen-
tar, dentre outros. No entanto, o que temos é que o estado não conseguiu 
prover com eficiência sequer as demandas mínimas (como a distribuição 
de máscaras) muito menos conseguiria em relação às demandas maiores. 

Foi em meio a cenário negativo e de muita insegurança para 
os povos indígenas da Bahia, que nasceu a construção de uma rede 
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de apoio e articulações entre as organizações indígenas e não indíge-
nas, acompanhado de um destacado protagonismo e interações entre 
mulheres indígenas e não indígenas, que conjuntamente tem somado 
forças para enfrentar a pandemia e tentar amenizar os impactos da 
lacuna deixada pela omissão e ineficiência do Estado. 

Logo no início da pandemia entre os povos indígenas da Bahia, 
além da implementação das primeiras barreiras de proteção territorial 
que ocorreram em algumas comunidades, houveram também iniciati-
vas em que os indígenas criaram campanhas de arrecadação na inter-
net, a exemplo dos Pataxó Hã-hã-hãe que pediram apoio financeiro ou 
a doação de alguns itens, tais como: álcool em gel, alimentos, máscaras 
e até mesmo tecidos para confeccioná-las. Ao tomar conhecimento de 
tal demanda, a ANAÍ (Associação Nacional de Ação Indigenista), que 
é uma das instituições que atua no apoio às lutas dos povos indígenas 
há 40 anos, buscou formas de ajudar e dar visibilidade à campanha dos 
indígenas de forma a conseguir outros apoiadores. 

Diante disso, duas indigenistas da ANAÍ (Jurema Machado e 
Nathalie Pavelic) ao receberem as notícias e demandas vindas das al-
deias dos Pataxó Hã-hã-hãe, perceberam que havia uma preocupação 
por parte deles em relação à proteção dos anciões, tendo em vista que 
os mesmos pertenciam ao grupo de risco do contágio do Covid-19. A 
partir de então, as referidas indigenistas buscaram dialogar com um 
coletivo de mulheres em Salvador (Delas para Todxs)7 que haviam ini-
ciado um trabalho voltado para a confecção e distribuição de másca-
ras de tecidos para as comunidades carentes da capital baiana, e nesta 
oportunidade solicitaram ao referido coletivo o apoio na doação de 
100 máscaras que seriam destinadas prioritariamente aos anciões in-
dígenas, o que foi prontamente atendido. E assim, estava aberto o ca-
minho para o primeiro passo rumo à “costura” de interlocuções entre 
múltiplos coletivos, organizações e comunidades indígenas. 

Após tomarem conhecimento de que havia um coletivo de mulheres 
em Salvador que atuava para ajudar a população mais vulnerabilizada e que 
demonstrou abertura e solidariedade para com o povo Pataxó Hã-hã-hãe, as 

7. O coletivo Delas para Todxs foi fundado por quatro mulheres (Luciana Leite, Cândida 
Specht, Carola Hoisel e Jéssica Ribeiro) cada uma donas de ateliês em Salvador, que em 
meio ao contexto da pandemia se uniram para arrecadar doações virtuais que pudessem 
se somar a estrutura e a mão de obra que possuíam, para a confecção de máscaras e doa-
ções das mesmas para comunidades carentes da capital baiana. 
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mulheres indígenas do povo Tupinambá da aldeia Serra do Padeiro, manifesta-
ram interesse em formar uma parceria com o coletivo Delas para Todxs, para a 
produção das máscaras por elas mesmas e a posterior distribuição tanto para as 
famílias de sua aldeia como para as demais comunidades indígenas da região. 

As mulheres Tupinambá da Serra do Padeiro, em fevereiro de 2020 
haviam participado de um curso de corte e costura em sua comunidade, fru-
to de um projeto que elas mesmas haviam iniciado e buscado financiadores 
ainda em 2019. Segundo o relato de Glicéria Tupinambá (liderança indígena 
da aldeia Serra do Padeiro), as mulheres indígenas da sua comunidade já 
desejavam há muito tempo a realização de um projeto em que elas pudessem 
aprender a costurar. Com isso, foram em busca de apoiadores, em que obti-
veram êxito ao conseguirem o investimento financeiro através de uma orga-
nização estrangeira. Com esta doação, as mulheres Tupinambá compraram 
máquinas de costura e materiais, bem como acionaram suas redes de conta-
to na busca de contratarem profissionais da área que pudessem ministrar o 
curso para elas, o que veio a se concretizar em fevereiro de 2020 através do 
Ateliê Lull (instituição que oferece curso de capacitação em corte e costura). 
Portanto, vemos que a iniciativa das mulheres Tupinambá em colaborar com 
a produção das máscaras, seria uma das formas delas colocarem em prática 
todo o aprendizado que adquiriram no curso de corte e costura, ao mesmo 
tempo em que poderiam ajudar os parentes neste período da pandemia. 

O coletivo Delas para Todxs aceitou o pedido das mulheres indíge-
nas e a partir daí houve a necessidade de ampliar o projeto (que inicialmen-
te só atendia às comunidades de Salvador) mas para tanto, isso demanda-
ria também mais recursos financeiros. Uma das integrantes do Delas para 
Todxs também fazia parte de um outro coletivo de mulheres, denominado 
“Rede Kunhã Asé” que é a rede de mulheres na ciência ligada à Universi-
dade Federal da Bahia, que se somou à essa rede de apoio para a confecção 
das máscaras, passando a cuidar da divulgação da campanha por meio de 
arrecadação virtual de doações. 

Logo estava consolidada a rede de apoio envolvendo coletivos fe-
mininos indígenas e não indígenas, instituições indigenistas (ANAÍ e o 
Programa de Pesquisas sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro – 
PINEB , as organizações indígenas de representação local e regional, res-
pectivamente o Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da 
Bahia – MUPOIBA e a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do 
Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santos – APOINME. Estas instituições 
estão à frente da campanha de arrecadação virtual de doações destinadas à 
compra de tecidos e demais materiais a serem distribuídos entre as comu-
nidades indígenas baianas, tanto para as comunidades que já possuem mão 
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de obra própria para a fabricação das máscaras, como é o caso das mulheres 
indígenas Tupinambá, como também as que são feitas por costureiras em 
Salvador para as comunidades indígenas que não contam com estrutura 
para a fabricação de suas próprias máscaras. 

Na aldeia Coroa Vermelha do povo Pataxó, este trabalho da confecção 
das máscaras foi assumido pelas mulheres indígenas que integram ao projeto 
“Mulheres em Ação”, iniciado em setembro de 2019, que também depende 
de doações para a manutenção de suas atividades. Ao serem contempladas 
também com a entrega dos tecidos, as mulheres Pataxó passaram a produzir 
máscaras para doar às famílias mais necessitadas, bem como confeccionaram 
máscaras e toucas para os profissionais do posto de saúde da comunidade, 
que estavam à mercê da demora da SESAI em suprir a falta de EPIs. 

Junto com os tecidos cortados e higienizados que são enviados às 
comunidades indígenas através dos correios pelo coletivo Delas para To-
dxs, elas também enviam um panfleto informativo sobre o Covid-19 e os 
cuidados a serem observados para prevenção da doença, que é distribuído 
para os indígenas ao recebem as máscaras prontas. Além disso, como forma 
de incentivo e retribuição, as mulheres indígenas recebem o valor de R$ 
1,00 por cada máscara confeccionada, o que contribui para as rendas de 
suas famílias que de certa forma também foram impactadas pela pandemia.

 A intenção dessa rede de apoio que se formou é que essas parce-
rias e articulações se perpetuem mesmo após o contexto da pandemia, na 
medida em que um novo cenário também irá demandar por novas ações. 
O que se pode perceber até aqui, é que há uma “costura” de interlocuções 
que se opera de forma interna e extracomunitária, e que as mulheres indí-
genas têm desempenhado esse importante papel, pois na medida com que 
costuram as máscaras ou vão em busca da doação delas, a um só tempo 
contribuem com luta pela sobrevivência dos seus povos diante do descaso 
do Estado para com suas necessidades básicas. 

Em reivindicações coletivas gerais e específicas, essas mulheres lutam 
em defesa da sobrevivência física e cultural de seus povos, estendendo 
seus espaços de atuação para as esferas públicas extracomunitárias. As 
singularidades de gênero no contexto indígena, e de etnia no contexto 
de gênero, passam de uma visão de posição secundária para dialogar 
com a realidade coletiva. (GUAJAJARA, 2020, p. 10)

Além disso, estas iniciativas têm logrado êxito no campo da visibili-
dade, pois tem engajado diversos grupos a se somarem às lutas dos povos 
indígenas, na medida com que estão conhecendo suas múltiplas realidades, 
e descobrindo que a pandemia do Covid-19 é apenas uma das muitas bata-
lhas travadas pelos povos originários. 
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Elas descortinam os paradoxos criados e estruturados para dispor à 
transformação suas identidades, vivências e resistências. Revelam o ser indíge-
na por uma via interseccional, por tanto tempo usada para impor silenciamen-
tos, e que emerge para o contexto extracomunitário para reafirmar a existência 
e complexidade das sociedades e comunidades indígenas brasileiras. 

Conclusão

As mulheres indígenas, mesmo antes da pandemia, vêm se organi-
zando e se institucionalizando em diversas frentes de atuação e defesa de 
direitos e de suas comunidades e isso muito se revela no que elas represen-
tam nas lutas de seus povos e em suas comunidades e culturas. Represen-
tá-las em seus contextos sociais, culturais e políticos é o próprio combate 
de concepções ideológicas dominantes, rompendo o campo do discurso 
coberto por categorias universalizantes e individualismos interpretativos.

A amplificação das noções de interseccionalidade é formato dispo-
nível àquelas que buscam demarcar processos equânimes e executores dos 
reconhecimentos constitucionalmente já conquistados. Não é bastante, 
portanto, restrições da categoria como está posta, simplificando ausências 
a incorporações simplistas.

O ser indígena no espaço de gênero e ser gênero no espaço indígena, 
ainda é sinônimo de desafio de reconhecimento para quem convive com as 
consequências sobrepostas em estruturas silenciadoras. Tratar desse tema 
é elemento de relevância para quem se pretende ao entendimento das di-
ferentes e diversas sociedades e comunidades étnicas brasileiras superando 
o caráter integracionismo atribuído ao dinamismo dos modelos organiza-
cionais tradicionais.

A busca pela compreensão da complexidade existencial das diversi-
dades indígenas transversaliza as diversas relações estruturantes das orga-
nizações societárias sendo elemento indispensável à sedimentação e apro-
fundamento do debate acerca do funcionamento das sociedades indígenas. 
Tratar de relações de gênero entre povos originários está intrinsecamente 
relacionado com os aspectos fundantes de suas organizações sociais.

A posição ocupada por muitas mulheres indígenas neste contexto de 
pandemia, se observada pela ótica colonizadora e preconceituosa que histori-
camente as invisibiliza, nos levaria a enxergar que as mesmas estão fadadas a 
exercer simplesmente funções típicas e estigmatizadas – a exemplo do cuidado 
do lar, dos filhos, da produção alimentar, artesanal, e agora a costura de más-
caras. Porém, é necessário lançarmos um olhar atento para enxergarmos as di-
versas narrativas e expressões que estão presentes no exercício desses múltiplos 
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papéis e funções exercidas pelas mulheres indígenas, que tendem a traduzir o 
potencial de luta, articulação e fortalecimento de alianças e parcerias.

E para tanto, é imperioso que se considere as mulheres indígenas em 
suas múltiplas formas de ser. Elas lideram a frente de enfrentamento ao Co-
vid-19 em suas comunidades, bem como na defesa política de direitos coleti-
vos dos seus povos, resistem às investidas em detrimento dos seus territórios 
ao tempo que cuidam dos que se convalescem com o ataque do vírus. São 
formas que se complementam nas estruturas de suas sociedades como faces 
de lutas coletivas gerais e específicas. A iniciativa das mulheres indígenas da 
Bahia aqui citadas, representa uma delas, uma esfera de resistência. 
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Abstract: This article intends to draw brief reflections from the current context of 
the Covid-19 pandemic. Although it is well known that the pandemic has the po-
tential to reach all of humanity without distinction, it is necessary to think that its 
effects can be diverse, insofar as it turns out that this is not just a health crisis, but 
an invitation to see the different scenarios that unfold through it. For these reasons 
it is that in this work the proposal is to make this analysis through the intersec-
tionality of gender and ethnicity. In which the centrality of the discussion will take 
place in order to first elucidate the structural and formative complexity of indige-
nous societies, as a premise to then discuss and understand gender, which will be 
presented here from the perceptions of how indigenous women have experienced, 
resisted and fought in this pandemic context.
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