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Os Warao, gente dos caños do delta do rio Orinoco, são uma população indígena
venezuelana, muitos deles hoje são refugiados em países vizinhos, principalmente no
Brasil, por onde cruzam a fronteira a partir de Roraima. Habitando o vácuo legal entre a
condição  de  indígenas  estrangeiros  e  refugiados,  eles  vão  aos  poucos  adentrando  o
território e infiltrando-se em diferentes circuitos, ocupando espaços. Desde os primeiros
Warao que cruzaram a fronteira  brasileira  em 2016, inaugurando o fluxo migratório
impulsionado pela crise política e econômica do país vizinho, milhares fizeram esse
mesmo trajeto. O povo da curiara, como se traduz o gentílico pela qual se reconhecem,
falantes de uma língua isolada, marcam presença hoje em pelo menos em 16 estados da
federação,  alimentando  um  circuito  que  movimenta  recursos,  objetos,  alimentos  e
pessoas.

Os Warao saíram de sua terra natal na esperança de dias melhores, fugindo da
inflação que corrompia o preço dos alimentos, da ausência de remédios e da falta de
trabalho. O fim das políticas assistenciais que ofereciam amparo para essa população
desferiu-se como um golpe e impulso para viajar.  Para onde os Warao vão, buscam
meios para se sustentar; preenchem postos informais de trabalho, esperam por doações
ou simplesmente pedem esmolas nos faróis de maior movimentação. Ocupam primeiro
as rodoviárias e terminais de passageiros das cidades que alcançam, estendendo lonas e
criando barracas improvisadas até chamarem a atenção das autoridades pública e da
sociedade  civil,  sendo  então  encaminhados  para  lugares  com  melhores  condições
quando têm sorte.

Hoje esse fluxo está parcialmente interrompido – parcialmente apenas, visto que
os  Warao  continuam  viajando  apesar  das  contraindicações  –  a  crise  criada  pela
pandemia de COVID-19 imobilizou as pessoas em suas casas, fechou estabelecimentos
e cortou rotas de transito nacionais e internacionais; mas também paralisou inúmeros
setores  econômicos,  comprometendo  a  produção,  o  consumo,  os  investimentos  e
interrompeu algo que os Warao faziam desde tempos imemoriais: deslocamentos. 

Deslocamentos  traçados  inicialmente  em  seu  território  tradicional,  os  rios  e
igarapés do delta do Orinoco, assim como entre os buritizais de onde retiravam matéria
importante  para  sua  subsistência.  Deslocamentos  que  a  partir  da  década  de  60,
desencadeado por projetos de desenvolvimento que afetaram sensivelmente o equilíbrio
ambiental de sua zona, abarcaram os grandes centros urbanos venezuelanos, incluindo a
capital  Caracas.  Hoje  os  Warao estão  no  Brasil,  somando  milhares  de  pessoas  que
sobrevivem com o apoio de agências internacionais, organizações não governamentais e
das  três  esferas  do  governo,  muitas  vezes  encontrando-se  em  situações  precárias,
garantindo-se a base de doações. Ainda assim, contudo, sua presença e estabelecimento
é uma incógnita para os agentes do poder público, uma população igualmente pouco



conhecida  pela  academia  brasileira  e  cujos  atores  políticos  todavia  não  lograram
estabelecer um diálogo firme como o movimento indigenista nacional.

A  pandemia  de  COVID-19  que  expôs  ao  mundo  o  equívoco  das  políticas
econômicas  e sociais  neoliberais,  materializando-se na incapacidade dos sistemas de
saúde locais de lidar com uma crise dessa proporção, assim como a validade latente de
discursos de cunho nacionalista, xenofóbico e raciais enraizados no senso comum ao
redor do mundo. O que pode prefigurar-se como mais um golpe para o capitalismo
global, foi resultado de uma exploração desenfreada do meio ambiente, índice de uma
relação, como explica Els Lagrou, mal estabelecida entre humanos e não humanos. O
vírus soa como uma vingança e como aponta Aílton Krenak, ele tem uma única direção,
volta-se para os humanos e são eles quem tem que se preocupar.

Para os Warao, a pandemia de COVID-19 é  jebu, assim chamam as doenças,
mas assim também se nomeiam o que seriam espíritos, entidades capazes de assustar e
enfermar. Dão esse nome às doenças que conjugam grande capacidade de transmissão e
também morte. Uma conciliação que marcou outros episódios de sua história, como a
epidemia de cólera que assolou essa população entre 1992 e 1993 e que até hoje é uma
chaga viva na memória dos mais velhos. Como um ciclo, a história se repete e os Warao
se encontram novamente diante de uma epidemia de grandes proporções. Dezenas de
casos  registrados  em  diferentes  estados  e  mortes  são  confirmadas  no  Pará  e  em
Roraima.  Relatos  chegam de  diferentes  partes,  como de  Belém onde um numeroso
grupo de Warao encontrava-se na rua, conforme apontava o noticiário.

Os  Warao  nunca  estão  sozinhos,  viajam em grupos  números  compostos  por
familiares, famílias nucleares que formam grandes famílias extensas baseadas em laços
de convívio e compartilhamento. Como sabemos, esses tipos de aglomerações oferecem
a  condição  ideal  para  a  proliferação  do  vírus,  alcançando  uma  população  que  se
encontra em um contexto de dupla vulnerabilidade e exclusão, a de estrangeira e a de
indígena. A barreira linguística soma-se então à precariedade dos sistemas de saúde que
não estão  preparados  para  atender  populações  com esse  perfil,  ainda  mais  em uma
situação de crise  pandêmica.  É a  má experiência  nos  atendimentos,  nos  espaços  de
isolamento  e  nas  internações  que  inibem os  Warao  de  procurarem amparo  clínico;
muitas  vezes  preferindo  ocultar  sintomas,  buscando  como  alternativa  métodos
tradicionais que passam pelo conhecimento fitoterápico até às instituições xamãnicas.
Os Warao manipulam todo um acervo profilático para resguardar-se de um mal que é
invisível e vem pelo ar. Falam da eficácia da defumação produzida com urubu, ossos de
sucuri  ou  casco  de  tartaruga,  produzindo  uma barreira  invisível  capaz  de  afugentar
qualquer agente patogênico. Os Warao também praticam seu próprio tipo de isolamento
social, buscando isolar-se entre os seus.

Trabalhando  junto  dessa  população  há  alguns  meses,  apreendi  um  ethos
expansivo que contrasta com a desconfiança que denota o estabelecimento de novas
relações.  Conheci um povo que cobra no interior de uma relação de intimidade que
aprendemos seu idioma e que, ao mesmo tempo, ri de nossa ignorância.

São eles mesmo que enxergam no outro, seja desconhecido, seja partido de uma
localidade distante ou simplesmente o não indígena (jotarao) uma condição de perigo
latente.  Afinal,  são os desconhecidos que portam o mal,  muitas vezes trazendo-o de



modo voluntário,  escondendo  intenções  que  colocam em causa  a  segurança  que  os
Warao  anseiam  alcançar.  Como  comentou  uma  senhora,  os  feiticeiros  são  maus,
aproveitam-se da situação para enviar malefícios aos outros. Sem ignorar o contexto de
enunciação  dessa  máxima,  poderíamos  pensar  sua  validade  para  a  macro  política
nacional  cujos  efeitos  práticos  se  manifestam  como  uma  necropolítica,  atrás  de
discursos negacionistas e de flexibilização das recomendações de isolamento social.

Talvez o isolamento que os Warao queiram promover tenha algo do que Pedro
de Niemeyer Cesarino chamou de um deslocamento virtual para outras temporalidades e
formas de existência. A tranquilidade, a segurança e o gozo de viver entre aqueles com
quem se criou e cresceu é a principal garantia de saúde para um povo que desde décadas
está em contato com estranhos.
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