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Quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a quarentena, necessária           
para evitar a proliferação do novo coronavírus, de imediato, em meados de março de 2020, a                
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) lançou uma nota informando sobre o             
cancelamento do Acampamento Terra Livre (ATL). Seria a décima sexta edição dessa que é a               
maior mobilização indígena do Brasil. O evento que acontece anualmente na Capital Federal             
traz as pautas relacionadas às lutas e reivindicações por reconhecimento de direitos que já são               
assegurados pela Constituição Federal. As lideranças indígenas informaram que o ATL seria            
realizado virtualmente, por meio das redes sociais. Nessa modalidade, a edição de 2020 da              1

mobilização teve a maior adesão de todos os tempos. Foram mais de quatro milhões de               
espectadores, indígenas e não indígenas, que acompanharam a programação do evento nas            
diversas plataformas online. 

Durante o ATL online, lideranças de várias regiões relataram como estava a situação             
nos seus respectivos territórios e quais eram as ações que estavam fazendo para evitar a               
proliferação do vírus dentro das comunidades. Na ocasião, lançaram um apelo para que os              
indígenas ficassem nas aldeias e mesmo os indígenas que não estavam na aldeia se              
mantivessem fora para evitar o contágio dos que permaneciam em isolamento no território.             
As lideranças já percebiam que a covid-19 poderia se tornar uma ameaça fatal para as               
comunidades, visto que nas comunidades indígenas identificam-se doenças preexistentes         
relacionadas a problemas respiratórios, como diabetes, colesterol e outras comorbidades que           
só agravariam a situação. Estava claro que a covid-19 se espalharia no país e inteiro, afetando                
a grande maioria das terras indígenas. Um fator determinante é o sistema imunológico da              
população indígena, que possui algumas especificidades e não é igual ao da população             
ocidental. Notamos que era necessário uma atenção especial aos problemas relacionados à            
segurança alimentar nos territórios. Sem uma dieta rica e balanceada, os indígenas se             
tornariam ainda mais suscetíveis ao vírus. Assim sendo, pensamos em campanhas de doações             
de alimentos para suprir essas necessidades. Algumas aldeias, inclusive, devido ao avanço            
das cidades tiveram suas áreas reduzidas ou invadidas e não possuem área agricultável. Em              
outros casos, o solo encontra-se muito degradado ou é muito arenoso, como no caso das               
aldeias que estão no litoral. Devido as condições do solo, não existe a possibilidade de               
plantio. Lembramos ainda dos povos que se encontram em contexto urbano e enfrentam toda              
sorte de problemas que as populações pobres e periféricas enfrentam nos grandes centros. 

1 Programação do Acampamento Terra Livre (ATL) online, edição 2020, no site da Articulação dos Povos                
Indígenas do Brasil (Apib): <http://apib.info/2020/26/confira--a--progrmacao--completa--do--atl/>. 
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A partir daí, diversas campanhas para arrecadação de alimentos, material de limpeza e             
itens de higiene foram lançadas de norte a sul do país. Está sendo dada uma atenção urgente                 
às populações indígenas que sofrem o impacto das invasões, limitando o espaço e tornando              
seus territórios improdutivos. Essa não é uma realidade que abrange os 305 povos, mas              
sabemos que existem terras indígenas e aldeias que enfrentam inúmeros problemas no que se              
refere a ter um espaço para plantio. É o caso da aldeia Tekoa Ytu na TI Jaraguá, situada na                   
zona oeste de São Paulo (SP), que é a menor terra indígena do país. Hoje essa aldeia                 
encontra-se com um número elevado de pessoas infectadas pela covid-19. Uma campanha foi             
lançada por mim através do Mandato Coletivo da Bancada Ativista (Psol), para arrecadar             
alimentos, que foram distribuídos aos indígenas que enfrentam um contexto de maior            
vulnerabilidade. Realizamos um levantamento de dados para saber as especificidades em           
cada contexto de atuação. Hoje estamos com duas campanhas acontecendo paralelamente:           
uma para arrecadação de cestas básicas e outra para arrecadação de cobertores (novos).             
Observamos a necessidade de cobertores tendo em vista que o inverno começou e o frio já                
chega com intensidade nos territórios onde a temperatura, geralmente, é mais baixa do que no               
contexto urbano. Mais de 700 máscaras foram distribuídas nas comunidades, tanto para os             
povos que estão nas aldeias, quanto para os que vivem em contexto urbano. Também              
distribuímos álcool em gel, pensando nos momentos em que for necessário sair dos territórios              
para resolver alguma situação emergencial. 

Essas campanhas se fazem necessárias nesse período, pois existem muitos parentes           
indígenas que sobrevivem de apresentações culturais em escolas, recebendo grupos de           
visitantes em suas aldeias, turismo de base comunitária, bem como a partir a da venda               
artesanato em eventos externos e na própria aldeia. Com o chamamento da Apib para que               
todos obedeçam ao isolamento social, essas formas de garantir a subsistência e segurança             
alimentar se tornaram inviáveis. Estamos nos empenhando para proteger vidas e garantir a             
subsistência dessas famílias indígenas nesse período de pandemia, no estado de São Paulo. 

Sabemos que, apesar dos esforços empreendidos para assegurar o isolamento social e            
a contenção da covid-19 nos territórios indígenas, as ações não foram suficientes para             
impedir que o vírus vitimasse centenas de indígenas. A doença segue fazendo vítimas e, dia               
após dia, o número de óbitos vem aumentando. Essas mortes causam grande impacto nas              
comunidades e tem nos deixado bastante preocupados. Muitos dos nossos anciãos e anciãs             
tem partido. Os detentores do notório saber ancestral dos nossos povos são as principais              
vítimas deste mal que se alastra em nosso país. Os mais velhos são, para nós, fonte dos                 
saberes que são transmitidos pela oralidade. Quando um deles morre, seca uma fonte da              
sabedoria. Nossos rios choram, nossas árvores se entristecem. Cada membro da comunidade            
sente muito essas perdas. Cada ancião e anciã representa a resistência viva dos povos e são                
transmissores dos saberes sobre as lutas, o mundo e as cosmologias. 

Sofremos a perda de vários anciões, incluindo Paulinho Paiakan – do povo Kayapó,             
um líder reconhecido internacionalmente por sua luta contra o racismo e seu empenho junto              
ao movimento indígena. Sobreviveu as facetas e atrocidades da ditadura militar, atuando            

 



incansavelmente na luta contra a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Saiu, ainda jovem, da sua               
aldeia para buscar uma melhor qualidade de vida e reivindicar o direito do seu povo. Em                
diversas edições do Acampamento Terra Livre (ATL) era animador ter a presença dele nos              
encorajando, dando força e para lutarmos por nossos direitos. Infelizmente, a covid-19 ceifou             
a vida deste ancião e grande guerreiro. Depois de lutar pela vida por alguns dias, em 16 de                  
junho de 2020 ele veio a óbito. 

Outro problema, nesse período de pandemia, é a postura omissa da Secretaria Especial             
de Saúde Indígena (Sesai), que enfrenta inúmeras dificuldades no atendimento aos povos            
indígenas. Além do sucateamento do órgão, a necropolítica genocida adotada pelo governo            
Bolsonaro, os recursos destinados ao contingenciamento da covid-19 não são utilizados de            
maneira adequada. O orçamento utilizado pela Fundação Nacional do índio (Funai) até junho             
foi o menor em 10 anos, e com a Sesai não tem sido muito diferente. Indígenas que vivem em                   
contexto urbano sequer são lembrados pela Sesai. A Secretaria alega que a política de saúde               
indígena (diferenciada) é destinada às aldeias, afirmando que já existe o Sistema Único de              
Saúde (SUS) para os indígenas que estão nos grandes centros. Existe uma dificuldade enorme              
para que possam notificar os óbitos de parentes que vivem em contexto urbano. Sabemos que               
3 indígenas vieram a óbito em contexto urbano, somados aos 5 que viviam em seus territórios                
e também morreram, temos um total de 8 indígenas que perderam suas vidas para o vírus no                 
estado de São Paulo. Mesmo que a Sesai se negue a cumprir seu papel, nós, povos indígenas,                 2

temos lutado para que se garanta o atendimento à saúde nos territórios e para que se evite a                  
proliferação do vírus. 

A Apib vem fazendo um trabalho exemplar de consulta nas bases visando identificar e              
notificar os casos. A Sesai, por sua vez, subnotifica os casos e divulga um número inferior de                 
infectados e de óbitos. Ao que parece, essa postura omissa e negligente reforça o processo               
adotado pelo governo de invisibilizar os problemas enfrentados pelos povos indígenas.           
Diferentemente da Sesai, nossa articulação tem se empenhado para notificar e atualizar os             
dados diariamente, com base em coletas reais feitas nas comunidade e com as lideranças do               
movimento indígena. 

Uma situação curiosa e compreensível aponta que alguns indígenas, que foram           
diagnosticados com Covid-19, em contexto urbano, não chegaram a avisar nos hospitais que             
eram indígenas. Isso se deve ao descaso praticado com os nossos povos. Esses indígenas              
ficam com receio de se identificar durante o processo de atendimento nas unidades de saúde.               
Em muitos casos, a informação sobre esses casos só veio a público depois da recuperação dos                
pacientes. No nosso país observamos posturas etnocidas, ecocidas e genocidas em relação às             
populações indígenas. Nem mesmo nos leitos dos hospitais eles se sentem acolhidos e             
reconhecidos. 

Medidas sanitárias também vem sendo cobradas dos órgãos públicos. Enviamos um           
ofício à Sesai, cobrando medidas emergenciais de cuidados para com os povos indígenas             

2 Dados atualizados até à data de finalização deste texto (07 de julho de 2020). 

 



nesse momento de pandemia. Dentre as solicitações, consta a agilidade nos testes, testagem             
em massa nas aldeias, utilização dos equipamentos públicos existentes nas TIs para espaço de              
isolamento, limpeza de reservatórios de água em algumas aldeias, saneamento básico e coleta             
de lixo. Alguns parentes estão queimando o lixo dentro da comunidade, por não contarem              
com coleta seletiva. Como é o caso de algumas aldeias da TI Jaraguá. Na TI não há                 
saneamento básico e isso favorece a proliferação de muitas doenças. Outro exemplo que             
podemos trazer é o da Aldeia Multiétnica, em Guarulhos, que há algum tempo cobra medidas               
da Sesai em relação ao saneamento básico. A Sesai fez promessas e não resolveu o problema.                
Testes rápidos realizados na aldeia apontaram 6 pessoas infectadas por covid-19. 

Apesar de mantermos nossos costumes, nossa medicina tradicional, que é a nossa            
maior forma de cura, nos casos de covid-19, doença que não é oriunda dos nossos territórios,                
somos obrigadas a utilizar os medicamentos dos não indígenas e nos submeter aos cuidados              
da medicina ocidental, solicitando a testagem em massa e espaços adequados para o             
isolamento social, bem como todas as demais políticas públicas de combate à proliferação             
desse vírus. No entanto, nós indígenas não abandonamos nossos chás, nossas rezas e a              
menção aos nossos encantos e os seres espirituais, para que possam nos livrar deste mal que                
se alastra e tem feito tantas vítimas. 

Nossas rezadoras fazem, frequentemente, o uso dos chás, como de alho, limão, quina,             
entre outros. Utilizam a inalação com alecrim do campo para desobstruir as vias aéreas e               
melhorar a respiração. Geralmente, nós indígenas procuramos tomar sol nos períodos           
adequados, o que contribui para assimilação da vitamina D, necessária para aumentar a             
imunidade. Cada povo indígena tem suas referências, técnicas medicinais e orientações           
tradicionais. 

Sempre que entro em contato com minha mãe e avó, discutimos sobre esses cuidados,              
tanto para os que são do nosso núcleo familiar, quanto os que estão fora dos seus territórios                 
tradicionais. Para o cuidado baseado em nossa ciência tradicional é fundamental o apoio dos              
mais velhos. Como nossos “etnopsicólogos”, os mais velhos têm fundamental importância           
nesse período em que muitos estão abalados, enlutados e sem saber o que será da nação no                 
pós-pandemia. Esse contato precioso, que é importantíssimo para nós, hoje está prejudicado            
por conta da impossibilidade de contato com os idosos. Eles são nossas bibliotecas vivas e,               
quando partem, deixam um vazio que jamais será preenchido. 

No mapa elaborado por Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib),           
Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas e Espírito Santo (Apoinme),           
ARticulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste (Arpin Sudeste), Articulação dos Povos            
Indígenas da Região Sul (Arpin Sul), Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), Coordenação das            
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Conselho do Povo Terena, Aty           
Guasu, Observatório Quarentena Indígena, acompanhamos os dados fatais de norte a sul do             
país relativos aos nossos povos indígenas. Essas organizações desenvolvem importante papel           

 



de pesquisa junto às lideranças indígenas, disponibilizando todas as informações necessárias           
para a orientação e cuidado dos nossos povos. 

 
Imagem 1 - Mapa: Covid-19 e povos indígenas - resumo de casos (05/07/2020)”. Fonte: Quarentena               
Indígena/Apib <http://www.quarentenaindigena.info>. 
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