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Apresentação

Parcerias e incentivos ao trabalho científico

Renan Albuquerque1  
 
 Em primeiro lugar, agradeço às pessoas que integram 

o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ambientes Amazônicos 
(Nepam), por mim liderado e que atualmente tem como vice-
-líder o prof. Josenildo Souza, filósofo e docente da Ufam do 
pólo Benjamin Constant/AM. A união tem sido fundamental 
para a concretização de atividades interdisciplinares, com vie-
ses multidiversos, como a coleção Quarentenas Amazônicas. 

 Em especial, sou grato ao meu amigo Prof. Dr. Gerson 
André Ferreira, cientista social e docente da Ufam do pólo Pa-
rintins/AM, que apostou na iniciativa e atuou junto desde o 
princípio. Também saúdo à Profa. Dra. Bader Sawaia, líder do 
Núcleo de Pesquisa Dialética Exclusão/Inclusão Social (Nexin) 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mi-
nha atual tutora no pós-doc em psicologia social e parceira de 
ciência. Sawaia, juntamente com a Profa. Dra. Gláucia Purin e 
as doutorandas em psicologia social Flávia Busarello e Juliana 
Berezoschi, são incentivadoras da relação do Nepam com o 
Nexin.   

 Devo destacar também o apoio da Profa. Dra. Carmen 
Junqueira (PUC-SP), que desde 2016 acompanha atividades 
desenvolvidas por estudantes e pesquisadores do Nepam. 
Tanto que nos últimos três anos e meio assinamos três livros 
em conjunto, organizamos obra em formato de coletânea e 
publicamos paper, além de palestras, aulas e encontros cien-
tíficos.

 Considerando essa conjuntura, importa afirmar que o 
volume inicial da seleta Quarentenas Amazônicas se apresenta 
na esteira da união de esforços para a publicação de dados 
1 Doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia (Ufam, 2013), com pós-doutorado em Antropologia (PUC-
-SP, 2017). Atualmente, realiza estágio de pós-doc em Psicologia Social (PUC-SP).   
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em modo aberto. Sobre isso, sublinho: não restam dúvidas de 
que se atravessa um dos períodos históricos mais importantes 
dos últimos cem anos e, por isso, seria um déficit não contri-
buir para a construção de conhecimento acerca dos impactos 
da pandemia sobre os povos que integram a Amazônia.

 É certo que as pesquisas de campo e as ações de co-
leta de dados, que possibilitaram a descrição das dimensões 
humanas e sociais do SARS-coV-2 entre as sociedades do bio-
ma ora apresentada, possuem elementos dinâmicos e ten-
dem a interagir e mudar de maneira rápida. Ou seja, existe 
um marco temporal a delimitar as reflexões aqui expostas e 
ele é sobreposto por questões contingenciais.

 Portanto, ressaltamos que neste volume 1 estão tex-
tos representativos de análises compiladas de 13 de abril a 02 
de maio. Dada a velocidade de espalhamento da pandemia, 
foi meta não se prender a quantitativos numéricos, apesar de 
se saber da extrema importância deles e do quanto a alta na 
curva de disseminação da doença na Amazônia e no Brasil é 
preocupante. Foi preferência do Nepam, entretanto, projetar 
o rebatimento desses números no cotidiano complexo das 
sociedades amazônicas.

 Aproveitem a leitura.  
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Prefácio

As redes de informação e 
conhecimento na Amazônia

Luiz Antonio Santana da Silva1

Gerson André Albuquerque Ferreira2

Redes científicas informacionais proporcionam livre 
acesso (a dados e ciência), rompem hierarquias, ultrapassam 
fronteiras e impedem sigilos e censuras. Elas podem ser pro-
duzidas e apropriadas por qualquer indivíduo, com responsa-
bilidade e ética, concorrendo para a comunicação em variados 
ambientes e driblando políticas de produção de ignorância 
(agnotologia). Atualmente, vivemos a necessidade do distan-
ciamento social e, como consequência do espalhamento do 
novo coronavírus (SARS-coV-2), temos de aprimorar habilida-
des de trato interpessoal, relacionamento e interação. 

Redes são sinônimos de trânsito social e tecnológico. 
São responsáveis por basear a difusão de informação e pelo 
fortalecimento da capacidade de difusão de pesquisas em 
tempo real. Elas formam espaços de compartilhamento de 
dados, onde usamos recursos das tecnologias da informação 
e comunicação. Essas mesmas redes também impulsionam o 
valor agregado de bens e serviços científicos. Característica 
importante das redes é a flexibilidade, proporcionando cres-
cente integração de informações.

Se em dado contexto essa característica fomenta a 
construção de conhecimento, de desenvolvimento tecnoló-
gico, de descrição de dados e de ênfase na criação de valores 
comuns e afetivos, significa, portanto, que ao apresentarmos 
a coleção Quarentenas Amazônicas é certo afirmar que temos 
a intenção de fortalecer a relação entre mensagem, emissão, 
1 Professor da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Ama-
zonas
2 Professor do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecniada Universidade Federal 
do Amazonas 
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meio, recepção e compartilhamento, com vistas à reunião e à 
democratização de conhecimentos interdisciplinares. 

Conhecimentos a partir dos quais, com a referida cole-
tânea, a ser divulgada por volumes, incentivamos a coopera-
ção entre indivíduos e suas relações de poder no bioma tro-
pical, o que tenderá a oportunizar, de fato, reflexões a partir 
da ciência e não por achismos ou paranóias. Eis é o verdadei-
ro antídoto para combater na Amazônia a covid-19, a maior e 
mais mortal pandemia dos últimos cem anos.

No bioma de floresta tropical, como no mundo, tal qual 
aponta a professora titular do Departamento de Ciência Polí-
tica da Universidade de São Paulo (USP) e diretora do Centro 
de Estudos da Metrópole, Marta Arretche, não será a pande-
mia em si que agravará as desigualdades sociais, mas a enor-
me pressão nos sistemas de saúde e o descompasso entre 
avaliações científicas e decisões políticas. Ou seja, as redes se 
mostram meios primordiais e eficazes no cenário do novo co-
ronavírus. São esteios de defesa ante ao poderoso patógeno.

Na história da humanidade, guerras, sejam bélicas ou 
ideológicas, têm sido vencidas graças a acesso, análise e uso 
de informações estratégicas e científicas. O que nos impele a 
afirmar que redes de informação e conhecimento, agregado-
ras de subsídios sólidos e estruturados a respeito de causas 
e efeitos da covid-19, no presente, ganham papel fundamen-
tal. Essa é a guerra do agora. Com a Quarentenas Amazôni-
cas, coleção informacional de livre acesso, acreditamos rea-
lizar esforço conjunto de pesquisa interdisciplinar, reunindo 
cientistas de humanidades, letras e ciências sociais aplicadas, 
além de estudantes de pós-graduação e profissionais liberais 
comprometidos.

Há desafios a serem superados no processo de 
apropriação e disseminação da informação científica na re-
gião amazônica, sim, sabemos, principalmente tendo em 
vista gerar conhecimentos de acesso aberto. Tanto porque 
o ciberespaço rompeu com a ideia de tempo próprio para a 
aprendizagem. O espaço da aprendizagem é aqui, em qual-
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quer lugar. O tempo de aprender é hoje. A memória a ser re-
gistrada é a do agora. Portanto, cremos que acentuar capaci-
dades individuais e desenvolver modos coletivos de ação é o 
desafio a ser conquistado. 

A coleção Quarentenas Amazônicas nasce de esforços 
coletivos e almeja contribuir na diminuição de distâncias, bem 
como na reunião de informação, conhecimentos e indivíduos, 
incrementando agrupamentos colaborativos e insumos para 
lidar com a situação pandêmica atual. O propósito da divul-
gação em volumes, pensada por docentes da Universidade 
Federal do Amazonas da área de Informação e Comunicação, 
direciona-se a mitigar a dificuldade de difusão de dados entre 
populações do bioma, caminhando no sentido da construção 
de conhecimentos pautados na própria região ante a situação 
da pandemia.

Esperamos que nosso propósito possa ser exitoso, na 
medida em que se concretize, de fato, como fonte de infor-
mação e conhecimento para a comunidade amazônica. No 
demais, contribuir para a promoção junto à sociedade dos 
direitos constitucionais de acesso à informação, no esteio da 
saúde pública, visando o bem comum, também faz parte do 
processo de construção da democracia e do trabalho para 
uma realidade mais solidária, representativa e menos exclu-
dente.
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Sumário Comentado

Apresentação e Sumário Comentado
Gerson André Albuquerque Ferreira

 Pela sequência de papers que se situam publicados 
no compilado Quarentenas Amazônicas – Vol. 1, destacamos 
a seguir breve comentário sobre os escritos. São resultados 
de pesquisas que objetivam abranger duas categorias de in-
vestigação, o isolamento e a invisibilidade em meio à pande-
mia na Amazônia. 

 
 Tenham uma ótima leitura.  

- oOo -

Indígenas e quilombolas em lockdown territorial
para mitigar avanço do SARS-coV-2
Georgio Ítalo Ferreira de Oliveira
Renan Albuquerque...................................................... 17

O texto de abertura do volume 1 das Quarentenas Ama-
zônicas foi escrito por Georgio Ítalo Ferreira de Oliveira e Re-
nan Albuquerque. É um documento que atesta a estratégia 
de duas etnias do Baixo Amazonas (Amazônia Central), Sate-
ré-Mawé e Hixkaryana, e cinco comunidades quilombolas da 
mesma região, Boa-Fé, Ituquara, São Pedro, Santa Teresa do 
Matupiri e Trindade, para a realização de lockdown (confina-
mento) territorial, tendo em vista conter o espalhamento do 
SARS-coV-2. 

A coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena 
de Parintins (Dsei/Parintins) organizou a força-tarefa para fo-
mentar a ação e envolveu a Fundação de Vigilância Sanitária 
(FVS), a Polícia Militar (PM) e a Fundação Nacional do Índio 
(Funai). A montagem da barreira sanitária de confinamento 
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para acesso e decesso a territórios nativos considerou dois 
principais rios que interligam comunidades originárias e qui-
lombolas no Baixo Amazonas, Andirá e Marau. 

Com a atividade, pessoas que entram ou saem passa-
ram a ser monitoradas. Desde meados de abril, quem era de 
fora não podia mais passar sem autorização, a não ser em ca-
sos excepcionais, por ordem judicial ou emergência de saúde.

As lutas de Domitila e Telma em um encontro 
imaginário
Ivânia Vieira.................................................................. 35

Em As lutas de Domitila e Telma em um encontro imagi-
nário Ivânia Vieira traz a constante do imaginário e recupera o 
tempo de duas narrativas isoladas em si mesmas, separadas 
por um hiato de 18 anos. É destaque o relato de resiliência de 
duas mulheres pan-amazônicas e das lutas por elas travadas, 
no passado e no presente. 

Domitila e Telma, cada uma em seu tempo, têm nos 
seus corpos e mentes a inscrição da pauta de um caminhar, 
de uma razão de viver. E o texto sublinha exatamente o en-
contro onírico da boliviana Domitila com a brasileira Telma, 
para uma conversa em caminhada à beira de um rio, fazendo 
avaliações pertinentes à pandemia e aos impactos da covid-19 
entre os povos ameríndios.

É como se a jornalista Ivânia Vieira estivesse presente 
entre ambas, dialogando com elas, escutando-as, como elo 
receptor desse entrelaçamento. Segue-se, então, um relato 
sobre as sínteses possíveis das narrativas das mulheres, que 
almejou revelar o comum entre as coautoras da escrita. 

Domitila foi revelada ao mundo em Se Me Deixam Falar 
(editora Global, 2003, 15ª edição). O livro pode ser compreen-
dido como um método de contar histórias de vida, de povos, 
de trabalhadores e de uma mulher plural. Telma, coordenado-
ra-geral da União de Mulheres Indígenas da Amazônia Brasi-
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leira (UMIAB), é conhecida por liderar enorme contingente de 
pessoas que lutam por melhores dias em face ao SARS-coV-2.

Pessoas em situação de rua no epicentro amazônico da 
covid-19  ou O que diria Foucault sobre os invisíveis da 
pandemia? 
Noélio Martins Costa 
Renan Albuquerque....................................................... 43

As pessoas em situação de rua na Amazônia brasileira, 
como um todo, estão sujeitas a entraves de assistência social 
e médica, estes observados em geral na América Latina, no 
continente africano (inicialmente menos afetado) e nos paí-
ses negacionistas ou variantes quanto à pandemia (EUA, Bie-
lorrúsia, Turcomenistão, Suécia etc.), além de Itália, Espanha, 
França e China, nações onde a disseminação do vírus foi rápi-
da e absurda. Só que na Amazônia percebemos uma situação 
particular que agravou o cenário.

A questão foi justamente o contexto das PSR já exis-
tentes e reconhecidas no epicentro da crise pandêmica na 
Amazônia. Estamos falando de uma dimensão crítica, concer-
nente ao ordenamento sanitário compartilhado, incluindo-se 
a disposição de lixões e aterros, o reuso das águas, a desti-
nação de rejeitos domésticos e o ajuntamento populacional 
em espaços quentes e úmidos. Essa conjuntura só turvou o 
horizonte de eventos.

Entre sofrimentos psicossociais e ético-políticos, tem 
sido termo comum a incerteza entre viver ou morrer e a de-
pendência da sorte para encarar um dia de bons ou maus en-
contros em Manaus.
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Indígenas e quilombolas em lockdown 
territorial para mitigar avanço do 

SARS-COV-2

Georgio Ítalo Ferreira de Oliveira
Renan Albuquerque

O histórico de lutas no Baixo Amazonas/AM
Sociedades nativas das terras baixas da América do Sul 

embarreiram-se e resistem a investidas do ocidente salvacio-
nista desde meados do século XVI, principalmente, quando 
povos ameríndios não eram reconhecidos como etnias ou 
agrupamentos territoriais, apesar de deterem poder dominial 
sobre a Amazônia, bioma que se estendia por mais de dois ter-
ços do continente. Para invasores portugueses e espanhóis, 
além de ingleses, franceses e holandeses, culturas e sociabili-
dades de povos de primeira nação representavam muito mais 
um novo éden a ser conquistado. Era a hiléia perdida. O infer-
no verde continental pronto a ser pilhado e vendido. 

De todas as formas, desde o mal encontro com o sal-
vacionismo europeu em 1500, andinos, vizinhos e adjacentes 
sofreram com genocídio, escravismo e servidão humana se-
gundo dinâmicas promovidas por múltiplos atos violentos 
de colonização da realidade, do simbólico e do imaginário. 
Desde esse passado remoto lutam contra doenças físicas e 
psíquicas de brancos e, a sua maneira, buscam tratamentos 
na farmacologia da floresta e na sabedoria de pajés, sacacas, 
benzedores e rezadores.

No caso específico do Baixo Amazonas/AM, porção de 
terra da Amazônia Central brasileira, somam-se mais de 300 
anos de contato desde o avanço ibérico. A invasão portugue-
sa foi realizada em 1669, pela instalação da Jesuítica Tupinam-
barana dos Lusitanos. Dois terços de século atrás, durante 
as seis décadas anteriores a essa data, espanhóis já tinham 
amealhado e saqueado parte das terras míticas das nações 
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ancestrais reinantes do Baixo Amazonas. Esse território era 
denominado de nusokén antes do céu ameríndio desabar. 

De 1670 até o que se segue nos dias de hoje, notamos 
uma história de lutas principalmente dos Sateré-Mawé e dos 
Hixkaryana contra o achincalhamento triunfalista do Velho 
Continente. Além dos originários do nusokén e do povo do 
veado vermelho (hixka, veado vermelho; yana, povo), tam-
bém comunidades afroamazônicas se uniram em quilombos 
e passaram a enfrentar a escravidão e a vassalagem espoliati-
va, oriunda da tortura e da exploração da Coroa Portuguesa. 
A força do chicote e das armas fazia as vezes da razão instru-
mental de convencimento dos invasores. Mas negros, assim 
como indígenas, encontraram nas fugas e nas redes de solida-
riedade a liberdade em meio à densa mata equatorial.

É brutal a história de saques e vilipêndios a sociedades 
ameríndias e afrodescendentes, que da Amazônia se apode-
ravam em meio a muita dificuldade. Lutavam, mesmo sendo 
escravizadas, sofrendo e morrendo. Esses grupos étnico-ra-
ciais passaram a constituir forte miscigenação da região junto 
a brancos a partir de meados de 1700, dando origem a uma 
nova figura, o pardo ou caboclo. Do século XVIII até o último 
quarto do século XX, passaram-se 250 anos de disputas, bri-
gas, entraves e combates. Temas relacionados à morte, vida, 
isolamento, identidade e liberdade foram prioritários. Mesmo 
com a redemocratização brasileira, que concorreu para a in-
serção de políticas de direitos humanos pró-amazonidades e 
para uma era tecnológica e de hiper modernidade imagética, 
fugidia, líquida e de cansaço, a tragédia não cessou. Diríamos, 
ao sabor marxiano, que ela virou farsa.

No século XXI, na região do Andirá-Marau, a extremo 
leste do Estado do Amazonas, naturalmente encontramos 
povos indígenas das etnias Sateré-Mawé e Hixkaryana, bem 
como descendentes de pessoas escravizadas vindas da Áfri-
ca, mais especificamente de Angola. Os direitos à proprie-
dade fundiária dessas comunidades, seus simbolismos, ima-
ginários e modos de vida, desde a redemocratização, como 
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destacamos, foram reconhecidos, apesar de nem sempre res-
peitados. Na Constituição de 1988 e por decretos posterio-
res, leis e normativas pactuadas tornaram a posse das terras 
inalienáveis e imprescritíveis. São quase 12 mil Sateré-Mawé e 
1 mil Hixkaryana. Ademais, em cinco comunidades quilombo-
las do Rio Andirá existem perto de 570 famílias (quase 2,2 mil 
pessoas). No mapa, evidenciamos a localização geográfica.

Figura 1. Região do Baixo Amazonas (Amazônia Central), com des-
taque para Parintins, Barreirinha e Maués. Os rios Andirá e Marau 

estão identificados por uma estrela. Fonte: Georgio Ítalo.

No presente, a Amazônia brasileira tem capitais e muni-
cípios genericamente divididos em categorias geoeconômicas 
(BATISTA, 2007) que dissertam a respeito de infraestrutura e 
logística de produtos e serviços disponíveis na região. Nesse 
ínterim, capitais de Estados federados se enquadram na “Pri-
meira Amazônia”. Cidades de médio porte, com modesta in-
fraestrutura e recursos, figuram como “Segunda Amazônia”. 
Comunidades longínquas, marcadas pela ausência do Estado 
ou, quando muito, pela ineficácia de poderes constituídos, 
sem cidadania efetiva, representam a “Terceira Amazônia”. 

Indígenas e quilombolas claramente se enquadram 
como viventes da Amazônia profunda, a “Terceira Amazô-
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nia”, o que se reflete, mormente, no processo de enfrenta-
mento da covid-19, que atingiu desde março desde ano os 
municípios de Parintins, Nhamundá, Maués e Barreirinha, 
constituintes do Baixo Amazonas. Entre infecções e mortes, 
o que se viu foi o aumento do descaso em relação a agrupa-
mentos societais descritos, já historicamente marginalizados 
perante o mercado e comumente invisibilizados pelo Estado. 
Durante o período de contaminação no Brasil, ainda em cur-
so, indígenas e quilombolas vivem um drama na medida em 
que se degradam mais e mais as condições de emprego, ren-
da e saúde.

A renda 
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego 

e da Renda (MP 935, de 01/04/2020)1 do governo federal, que 
passou a valer de abril a junho, em meio ao estado de calami-
dade pública, deu direito à redução de jornada e suspensão 
de contrato para grandes, médias, pequenas e micro empre-
sas. No caso do Baixo Amazonas, 80% da força comercial e 
industrial de trabalho, primária e secundária para produtos e 
serviços, é oriunda de pequenas e microempresas, além de 
microempreendedores individuais (MEIs), o que significa di-
zer que apenas um quinto do potencial produtivo está con-
centrado no grupo das médias empresas e de trabalhadores 
liberais de formação especializada e técnico-profissionalizan-
te. Não há grandes empresas com significância em termos 
empregatícios na região.   

Trocando em miúdos, da parcela de 80% da força tra-
balhadora instalada, quem ganha de R$ 2.501,00 a R$ 5.000 
como empregado de pequena empresa (com faturamento de 
R$ 4,8 milhões/ano em 2019) e teve seu contrato suspenso, o 
salário foi reduzido e não passou de R$ 1.813,00 mensais no 
período de suspensão (36% do vencimento). Para trabalha-
dores com vencimentos até R$ 2.500,00 por mês, a suspen-

1http: / /www.in.gov.br /web/dou/ - /medida-provisor ia -n-935-de-1 -de-abr i l -
-de-2020-250711932.
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são de contrato deu direito a até R$ 1.729,88 (70% do salário 
original). No caso de MEIs e empregados com contrato de 
trabalho intermitente, além do volume populacional de de-
sempregados e desvalidos de renda mensal, a promessa do 
governo Bolsonaro foi de três parcelas fixas de R$ 600,00, a 
qual muitas vezes atrasou ou foi negada fosse por imperícia 
governamental, má vontade na democratização do benefício 
ou entraves burocráticos.

O jornalista Breno Costa, divulgador independente, 
que avalia regularmente o Diário Oficial da União (DOU) e é 
analista crítico de projetos divulgados pelo governo federal 
no DOU2, fez a seguinte afirmativa sobre esse contexto, que 
destacamos na íntegra. “Ao anunciar a medida [MP 935], o 
ministro Paulo Guedes disse o seguinte: ‘[...] são R$ 51 bilhões 
do nosso programa trabalhista que dão às empresas várias 
possibilidades, como reduzir jornada em 20%, 25% e 30%, e o 
governo cobre essa diferença de salário’. Mentira, já a come-
çar pelos 20%. Se houver redução de jornada de 20%, o go-
verno não pagará um centavo. Se houver redução de 30%, o 
trabalhador vai receber 25% do que teria direito no seguro-
-desemprego. Isso não completa o salário, apenas atenua o 
corte”.

São efeitos devastadores para o trabalhador de baixa 
renda. Para tentar minorá-los, ao mesmo tempo foi apresen-
tado o Projeto de Lei (PL) 1.142/20, que institui auxílio emer-
gencial a povos indígenas no valor de um salário mínimo 
mensal por família enquanto durar o estado de emergência. 
Encaminharam a proposta em fins de abril os parlamentares 
Célio Moura (PT-TO), José Ricardo (PT-AM), professora Rosa 
Neide (PT-MT), Joenia Wapichana (Rede-RR) e Airton Faleiro 
(PT-PA). A meta foi reduzir os impactos do achatamento da 
renda e da instabilidade dos vencimentos onde não há con-
dições de plantio, caça ou coleta. O PL 1.142/20 tenta repor fi-
nanças domésticas e positivar a combalida disponibilidade de 

2 Breno Costa. Edição produzida com Lúcio Lambranho. B.R.O. Especial Coronavírus - 
02.04.10. https://brenocosta. substack.com/p/bro-especial-coronavrus-020410.
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orçamento para essas populações em vulnerabilidade, mas 
até maio estava em trâmite, sem previsão de acordo.

Inclusive não é elemento de lei simples ou fácil de ser 
aprovado na atual composição do Congresso brasileiro. Mas 
é uma ação válida, a atenuar desmandos federais contínuos, 
que só concorrem para a alta na dimensão do desamparo no 
Baixo Amazonas, ao ponto em que a relação da força de tra-
balho com o consumo de supérfluos se mostra em níveis de 
antes da virada do milênio. Paradoxalmente, estamos aqui, 
em plena pandemia, no limite do direito à vida digna. Tanto 
porque rever hábitos de compra e reforçar movimentos que 
já vinham acontecendo mundialmente, a partir de ideia de 
“consumo consciente”, “vida simples” e “mercado justo”, é 
fator a ser interpretado como um passo além da crise. Porém, 
forçar isso ao preço da calamidade alimentar beira a hipocri-
sia.     

A saúde
No mundo, no Brasil, no Amazonas e no Baixo Amazo-

nas a peste tem arrasado a saúde e o capitalismo empurrado 
ainda mais o trabalhador para a linha da fome. Como se deu 
por força global no planeta, a tragédia sanitária precedeu a 
econômica também no Estado. E o fez drasticamente. O sis-
tema de saúde amazonense entrou em colapso na primeira 
quinzena de abril, quatro semanas após o caso número um 
de SARS-coV-2 detectado. Desde então, implodiram redes es-
tatais e privadas de acolhimento e tratamento, assim como 
a assistência coletiva a comorbidades implicadas em função 
do vírus e até mesmo os serviços funerários. O que se viu foi 
a falta de leitos ordinários, de leitos de UTI, a escassez de tes-
tes de detecção do vírus, a baixa infraestrutura hospitalar, os 
óbitos em residências e os enterros em valas coletivas (trin-
cheiras de cemitérios).

O número real de casos e mortes por covid-19 no Ama-
zonas tem sido superior ao que se anota, tomando períodos 
temporais similares de comparação, em Estados e Províncias 
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europeias de Itália, Espanha e França, que são até o momen-
to as nações mais fortemente afetadas no Velho Continente. 
Para piorar, a crescente taxa de subnotificação dos casos em 
todo o Brasil ― que supõe de 6 a 9 vezes mais os números 
divulgados oficialmente e é assumida por Fiocruz, Sistema 
Único de Saúde, USP, UFMG, UnB, OMS, Imperial College e 
Johns Hopkins University, entre demais ― é negada dia após 
dia pelo presidente Bolsonaro e escamoteada pelo ministro 
da saúde Nelson Teich.

De 1o janeiro a 30 abril de 2020 foram registradas 1.024 
mortes em cartórios amazonenses sob a descrição de “insu-
ficiência respiratória” ou “causa indeterminada”, em compa-
ração a 569 no mesmo período do ano anterior. Esse tipo de 
registro aponta o tamanho das subnoficações. Nos primeiros 
120 dias do governo em 2020, ao menos uma centena e meia 
de declarações falsas ou distorcidas em relação ao eixo saú-
de e economia foram feitas por Bolsonaro, de acordo com le-
vantamento do site jornalístico Aos Fatos. De 1o de janeiro de 
2019 a 28 de abril de 2020, portanto em 482 dias de trabalho 
do presidente, 940 declarações falsas ou distorcidas tinham 
sido dadas, tornando óbvia a política de produção de ignorân-
cia do atual governo.

Enquanto isso, o SUS no interior amazonense convul-
sionou. Até o fim da primeira semana de maio, 51 municípios 
registravam casos de covid-19. No Baixo Amazonas, o novo 
coronavírus chegou com força em terras indígenas e quilom-
bolas, representando nessas localidades os maiores índices 
de casos em toda a Amazônia brasileira, onde habitam perto 
de 22 milhões de pessoas. Manaus, capital amazonense, tor-
nou-se o epicentro reconhecido da pandemia no bioma, o que 
levou à criação de uma força-tarefa para mitigar o espalha-
mento viral nos grandes rios Andirá e Marau, especificamente 
no entroncamento de essência do Baixo Amazonas.

Segundo o coordenador do Distrito Sanitário Especial 
Indígena (Dsei) Parintins, José Augusto Nenga, com a esca-
lada de notificações os dois maiores municípios da região, 
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Maués e Parintins, montaram ação policial e sanitária para 
tentar manter ao menos dois terços dos 12 mil Sateré-Mawé (o 
que perfaz 8.000 indígenas) nos aldeamentos dos rios Andirá 
e Marau, na Terra Indígena Andirá-Marau, além de outros 300 
indígenas Hixkaryana em parte da Terra Indígena Nhamundá-
-Mapuera. Na atividade de confinamento territorial também 
foi necessário englobar as cinco comunidades remanescen-
tes de quilombolas do Baixo Amazonas, reconhecidas pela 
Fundação Palmares segundo a portaria Nº 176, de 25/10/2013. 
São elas: Boa-Fé, Ituquara, São Pedro, Santa Teresa do Matu-
piri e Trindade3. 

Nesses territórios, é importante destacar, existiam até 
fins de 2019 pelo menos 11 locais de conflitos entre possei-
ros e tradicionais, o que indica uma realidade de potencial ca-
tastrófica para indígenas e quilombolas, já ameaçados pelos 
quase 8.500 casos de SARS-coV-2 no Estado, com cerca de 
700 mortes. No Brasil, são quase 120 mil casos (com aproxi-
madamente 8.000 mortes); no mundo são 3.727,802 milhões 
de casos, com 258.338 mortes.        

 
Agentes do lockdown

O acesso à região do Baixo Amazonas, e consequente-
mente às TIs Andirá-Marau e Nhamundá-Mapuera, bem como 
aos quilombos, pode se dar tanto pelo Pará quanto pelo Ama-
zonas, por via híbrida, fluvial e terrestre. Isso faz com que o 
controle, mesmo mínimo do trânsito de pessoas, seja muito 
difícil, dado que se tem um fluxo enorme de movimentação 
ao menos de dois Estados em sentidos a princípio bidimencio-
nais (leste-oeste-leste). Isso sem falar no número de pessoas 
transitando a sul, do Arco do Desmatamento, e a norte, do en-
troncamento pré-polígono da mineração paraense. De modo 
que a exposição ao contágio viral se apresenta tamanha e in-
discriminada, encenando uma possível repetição histórica de 
doenças e mortes do passado (ALBUQUERQUE, 2020).

3 Desde a primeira década dos anos de 1900, negros insurgentes, que fugiram para ga-
nhar liberdade, aportaram na região, mas somente em 2013 foram oficialmente reconhe-
cidos como titulares de suas terras.
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Por conta dessa conjuntura, a coordenação do Dsei/
Parintins organizou força-tarefa e envolveu Fundação de Vi-
gilância Sanitária (FVS), Polícia Militar (PM) e Fundação Na-
cional do Índio (Funai). O propósito foi montar uma barreira 
sanitária de confinamento para acesso e decesso a territórios 
nativos, considerando os dois principais rios que interligam 
comunidades originárias e quilombolas no Baixo Amazonas. 
São eles Andirá e Marau (ALBUQUERQUE e OLIVEIRA, 2019). 
Com a atividade iniciada em 13 de abril, pessoas que entram 
ou saem passaram a ser monitoradas. Quem era de fora não 
podia mais passar sem autorização, a não ser em casos excep-
cionais, por ordem judicial ou emergência de saúde.

Os primórdios do conceito de confinamento surgiram 
das experiências da gripe espanhola de 1918 (50 milhões de 
mortos), da gripe asiática de 1957 (1 milhão de mortos) e da 
gripe de Hong Kong de 1968 (1,1 milhão de mortos). Anos 
depois, houve o aprimoramento da estratégia de lockdown 
com a SARS de 2002 (774 mortos), a gripe aviária de 2003-04 
(400 mortos) e a H1N1 de 2009 (18.500 mortos). Hoje parece 
menos difícil pensarmos em um método de isolamento social, 
mas na verdade a noção de quarentena surgiu da experiência 
dolorosa de quase 54 milhões de óbitos4.

Nos municípios de Parintins e Barreirinha, PM e FVS 
montaram guarnições no rio Andirá, na Aldeia Ponta Alegre, 
e em Maués, na Aldeia São Benedito. As localidades foram 
consideradas pontos-chave para a proteção de indígenas e 
quilombolas. São cercanias comuns de trânsito entre habi-
tantes. O trabalho começou há duas semanas e meia, mas a 
utilização desse tipo de sistemática, reconhecidamente orde-
nadora, mas até certo ponto estigmatizante, não se deu sem 
a resistência dos comunitários, reticentes ao confinamento e 
à presença de policiais e vigilantes sanitários. De acordo com 
um colaborador de nossa pesquisa, o cabo Kildary Ferreira, 
a PM e a equipe de segurança do Dsei passaram a orientar e 

4 Todos os dados aqui descritos estão divulgados pela OMS. Porém, boa parte desses 
números já foi reposicionada e há certo consenso de que foram mais altos do que hoje 
se sabe, segundo estudos científicos. 
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fiscalizar viagens e entradas de mercadorias. Tem havido pa-
trulha da Polícia Militar com armas e uma equipe de 10 fiscais, 
em média, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfer-
magem.

Essa situação controversa de se compreender ocorre 
porque indígenas e quilombolas do Baixo Amazonas só pre-
senciaram forças coercitivas do Estado brasileiro, com esse 
tipo de procedimento, em duas fases históricas. Uma quando 
houve a resistência na Guerra dos Cabanos, de 1835 a 1840, 
período em que perto de 40 mil pessoas foram assassinadas 
ou feridas em batalhas regionais. Outra no começo do século 
XX, na luta contra a exploração trabalhista do “ciclo da borra-
cha”, enfrentando jagunços e milicianos pagos por seringuei-
ros da região de Itaituba, no Pará. São memórias dolorosas do 
passado, mas que, com a situação atual, vieram à tona. Toda-
via, tem sido feito um trabalho de informação e esclarecimen-
to por parte do poder público, dado que o momento histórico 
é outro e a razão da presença militar se deve à pandemia.

Mesmo assim, com o lockdown realizado em modo de 
confinamento em território, notamos estranhamento dos 
povos originários e tradicionais ante a ação. Estes por tantos 
séculos se nutriram da ideia de liberdade e construíram a exi-
gência de outro tipo de modus vivendi para enfrentar algozes. 
E mesmo agora, tomando-se a necessidade de confinamento, 
continuam sob ataque do agronegócio e de invasores. E ainda 
têm de lidar com falsas informações de senso agnotológico, 
que vê ameríndios e quilombolas como preguiçosos, isolan-
do-os e segregando-os. 

No que se refere ao amparo sistêmico em termos sa-
nitários e alimentícios, a força-tarefa tenta atender a essas 
demandas, mas há o agravante de que medicamentos e gê-
neros nutricionais, durante o lockdown territorial, passaram a 
ser de responsabilidade dos comunitários, algo que já foi alvo 
de controvérsia na história recente de demarcações e leis de 
salvaguarda. A nosso ver, em se tratando de um conjunto de 
áreas de resguardo e preservação socioambiental (duas TIs e 
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cinco espaços homologados de afrodescendentes), é natural 
que o Estado se faça presente para garantir a manutenção 
da legitimidade dos povos sobre os territórios afetivos. Mas 
isso deveria ser acompanhado de um mais robusto auxílio 
sustentado em cuidados sanitários, de saúde, educação e ali-
mentação.

Por hora, todavia, não tem se notado a máquina estatal 
auxiliar na base proteica e de sanidade das comunidades ― 
além da educacional, é claro ―, seja por falta de planejamen-
to direcionado ou mesmo em razão de problemas estruturais 
históricos que sempre concorreram para a fragilidade assis-
tencial direcionada ao Baixo Amazonas. Resta aos próprios 
comunitários, enfim, encontrarem estratégias que lhes sejam 
favoráveis e terem resiliência em face ao caos.

Dona Sandrele Rodrigues de Souza, de origem quilom-
bola, relatou via telefone rural.

A partir de Barreirinha (na sede municipal) não podemos 
mais passar e todas as compras são feitas na cidade. Aqui 
[na área quilombola], todas as escolas estão fechadas e 
não temos qualquer tipo de ajuda do Estado e do municí-
pio. Ninguém tem. E ainda bem que na comunidade não 
existe ninguém com suspeita de ter o vírus, graças a Deus, 
porque faz mais de três anos que o prefeito [de Barreiri-
nha] passou por aqui e nunca mais apareceu. E estamos 
nessa situação, com tudo parado (Sandrele Rodrigues de 
Souza, abril de 2020).

A denúncia da comunitária quilombola é um libelo con-
tra os atuais poderes públicos (federal, estadual e municipal) 
que, mais uma vez, em momentos de crise, não possuem ati-
vidade de manutenção para a seguridade social alimentar mí-
nima dos povos que habitam essa porção do bioma tropical. 
Ressaltamos os poderes públicos porque a iniciativa emer-
gencial de confinamento de territórios no Baixo Amazonas 
partiu de chefias e coordenações com boa autonomia em re-
lação aos desmandos do governo Bolsonaro. Foram ativida-
des táticas internas da FVS e do Dsei, com auxílio da PM, que 
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propiciaram o início do enfrentamento ao SARS-coV-2, como 
fica claro em outra entrevista efetuada com liderança quilom-
bola.

O discurso foi endereçado a cobrar atuação efetiva de 
órgãos estatais, para além do lockdown do território, em ter-
mos de ajuda humanitária e cidadã no contexto pandêmico, 
clivado historicamente e de altíssima periculosidade à saúde 
dos Sateré-Mawé, dos Hixkaryana e dos quilombolas. A mu-
lher chama atenção para atividades familiares e domésticas, 
de dentro das comunidades, de viés artesanal, para a manu-
tenção da comida comunitária, da higiene e da saúde mental.  

A prefeitura de Barreirinha nunca se preocupou com as 
comunidades quilombolas. Entra prefeito, sai prefeito e 
nunca houve atuação do poder municipal. A infraestrutura 
das escolas não melhorou. São as mesmas carteiras, os 
mesmos quadros, não mudou nada. E o pior é que esta-
mos sem alimentação para os alunos nesse período. Não 
existe ajuda por certa parte do Serviço de Saúde. A única, 
em termos de alimento, só está prevista para dezembro 
e janeiro e está longe. Estamos nos alimentando porque 
temos nossas roças de macaxeira e milho. Nem na cidade 
posso ir [para comprar mantimentos], pois já tenho mais 
de 60 anos e não deixam mais a gente embarcar. Essa 
pandemia acabou com todos os nossos sonhos, mas tenho 
fé que daqui para o outro mês vai acabar esse vírus. E aqui 
vamos zelando pela nossa saúde. Meu filho e meu neto 
apresentaram sintomas de gripe, dor no corpo e febre 
alta por seis dias, mas não levei para o hospital, até porque 
não tempos por aqui. Eu fiz andiroba com mangarataia e 
estão bem, graças ao bom Deus. Eu vou fazendo os meus 
remédios, meus xaropes de alho, cebola, mangarataia 
e mel, e assim vamos nos virando (Maria Amélia Castro, 
abril de 2020).

 Projeções de epidemiologistas a respeito da curva 
de disseminação viral e de analistas financeiros em relação à 
quebra dos sistemas de economia real e do mercado de ati-
vos atestam que a população brasileira, em termos gerais, é 
uma das dez do mundo que estão sendo mais afetadas em 
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todos os sentidos pela pandemia. E isso é interessante des-
tacar, pois efeitos da peste entre a classe pobre já superam 
a débâcle financeira de 2007-09. Além do mais, deverá haver 
modais de confinamentos intermitentes em todo o planeta 
mesmo após a virada do semestre, ainda neste ano, e estes 
podem se estender até final do ano de 2021.

 Para sociedades originárias e tradicionais amazônicas, 
a continuidade do método de quarentena restritiva a terri-
tórios, mesmo em ato sazonal, é o menos perigoso a fazer, 
haja vista a vulnerabilidade a surtos e a necessidade de pro-
duzir para comer. Relaxar a quarentena e o isolamento sem 
planejamento coletivo seria muito desastroso. São, portanto, 
dimensões complexas a serem observadas. Sobre elas, o co-
letivo “De Olho Nos Ruralistas” identificou, inclusive, relatos 
atuais similares de restrições em modo de confinamento ter-
ritorial em áreas de pelo menos 25 etnias brasileiras, contan-
do com as do Baixo Amazonas, remontando ao menos a 13 
Estados do Brasil. 

 São ações realizadas por recursos e iniciativas de in-
dígenas e quilombolas, além de colaboradores regionais ou 
locais, a exemplo do que ocorreu no extremo leste amazo-
nense, a mostrar com objetividade que distâncias na imensa 
floresta não são apenas geográficas, mas jurídicas, de cidada-
nia e humanitárias, e, apesar disso, há diálogos intersetoriais. 
A pandemia acentuou uma realidade social dada, de domínio 
público, já manifesta com agudez desde a redemocratização 
do Brasil. Entretanto, é interessante destacar o quanto foi 
alterada a reconfiguração das sociabilidades e dos espaços 
de influência em agrupamentos sociais de ordem originária e 
quilombolas em meio à pandemia. 

Não se trata de fazer ilações acerca de eventuais mu-
danças em marcos territoriais já homologados. A meta é cha-
mar atenção para a valorização concedida às pessoas, à ge-
ração de reposicionamentos domésticos e ao engajamento 
comunitário desses povos de primeira nação. A crise sanitária 
na Amazônia profunda parece ter vindo como um ato de rei-
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nício comportamental, um novo arranque, um recomeço, a 
partir do qual pessoas possam trabalhar de modo solidário, 
em favor dos seus e dos laços proximais da cidadania.

Acerca do tema e atento às mudanças do presente, o 
Instituto Socioambiental (ISA) lançou a campanha “Fica na 
Aldeia” para conscientizar tradicionais de múltiplas ordens 
sobre o cuidado com o outro (o parente ou o negro). “A ex-
periência de indígenas e quilombolas no Brasil com epide-
mias [e pandemias] é arrasadora. A história mostra que essas 
populações sofrem com doenças transmitidas pelo contato 
com a sociedade nacional tanto pela diferença do sistema 
de imunidade como pela dificuldade de acesso à saúde”, in-
formou um comunicado público do Instituto Socioambiental 
(ISA).

Considerações finais: o equinócio pós-Xawara
Tomando a contento o ponderado, temos por suposto 

que minorias amazônidas precisam ser ouvidas e respeitadas. 
Saberes consuetudinários necessitam de valorização, sobre-
tudo no agora. As epistemologias do sul, com categorias an-
cestrais de classificação e ordenamento para crenças, atitu-
des, valores e ideologias, tendem a ser um caminho possível 
para se pensar problemas fundamentais da atualidade, como 
saúde, direitos de cidadania e distribuição de riqueza. 

Com o isolamento social imperativo, que alterou mo-
dos de vida em larga escala no Baixo Amazonas, notamos por 
um lado investimentos em práticas solidárias ancoradas na 
produção orgânica de víveres e nas economias de subsistên-
cia e familiar. Na outra ponta, latifundiários e donatários do 
agronegócio que espraiam atividades pela região e possuem 
terras proximais às áreas que admitiram o lockdown territo-
rial, tem reivindicado que o governo enfraqueça ações de 
confinamento e incentive o retorno às atividades laboriais o 
quanto antes, injetando recursos financeiros em seus empre-
endimentos.

Partindo dessa problemática, percebemos que mega-
empresários da agricultura e da pecuária mecanizada e exten-
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siva, além de madeireiros, garimpeiros e grileiros, parecem 
estar em fortíssima dissonância ante a realidade pandêmica 
– encontrando guarida no presidente negacionista Jair Bol-
sonaro5 e indo de encontro principalmente às orientações da 
OMS, acatada pela quase totalidade das autoridades mun-
diais.

De agosto de 2019 a março de 2020, quando o comuni-
cado da OMS foi reiterado no Brasil, o desmatamento atin-
giu uma área de 5.076 km², três vezes mais que o tamanho 
da capital paulista, com seus 1.521 km². O número foi quase 
o dobro do verificado em igual intervalo anterior (ago/2018 a 
mar/2019), quando 2.649 km² de floresta foram devastados. 
Se observado o intervalo de agosto de 2017 a março de 2018 
(de 2.433 km²), os números do início dos surtos da covid-19 
foram ainda mais alarmantes. Esse é um óbvio sinal de que o 
mercado de commodities, mesmo em um momento histórico 
de crise pandêmica, ignora urgências sanitárias e alimentares 
dos povos da Amazônia e em especial de indígenas e quilom-
bolas.

Exemplifiquemos, inclusive, o caso dos quilombolas de 
Alcântara, no Estado Maranhão, que estão sendo desterrito-
rializados em surdina, pela Resolução nº 11 de 20 de Março, 
publicada no Diário Oficial da União de 27 de Março de 2020. A 
decisão atinge diretamente quase 800 famílias quilombolas. 
Soma-se a isso a falta crônica de governança socioambiental 
no bioma, que incentiva a indiferença de megaempresários 
quanto ao sofrimento de povos da floresta. A percepção a 
respeito da Amazônia e suas complexidades deveria ser re-
forçada em meio ao SARS-coV-2. Outros modos de se viver e 
relacionar em sociedade deveriam emergir. Mas não tem sido 
o que vemos.

A desconsideração pelo valor da vida de originários e 
tradicionais é aguda e criminosa. A nós, que tentamos obser-
var essas complexidades, resta-nos sublinhar aquilo que o 
visionário xamã Davi Kopenawa reconheceu desde tempos 
5 No âmbito estadual, o governo do Amazonas seguiu as recomendações da OMS.
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atrás. Ele ensinou que doenças trazidas mediante a sanha 
por riquezas da terra decorrem dos Males de Xawara, que 
acompanham o branco. Ele repetiu sobre isso muito antes da 
pandemia, nos anos 1980, 1990 e 2000, lembrando dos ensi-
namentos de antepassados. “Na floresta, não existiam epi-
demias gulosas de carne humana. Mas elas chegaram acom-
panhadas dos brancos. Hoje, os xapiri só conseguem conter 
os Males de Xawara quando a doença ainda é jovem. Se os 
espíritos a detectarem a tempo e vingarem suas vítimas, os 
parentes podem se recuperar. Se não, os esforços são inúteis 
e morremos logo, um depois do outro” (KOPENAWA e AL-
BERT, 2015, p. 176).

Nessas palavras, Kopenawa reafirma o que a negação 
neoliberal, além de relutar a admitir, insiste em maldizer. Que 
o pensamento capitalista karaiwá tem levado destruição e 
matança a lugares habitados por povos ancestrais que sus-
tentam seus próprios céus, por gentes-bicho, gentes-plan-
ta e suas vizinhanças espirituais cosmogônicas. E sem essas 
existências, o próprio tempo, um dia, há de parar. Mas para 
que isso não aconteça é necessário que ouçamos os espíritos 
xapiri, pois apenas assim adiaremos o fim do mundo. 
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As lutas de Domitila e Telma em um 
encontro imaginário

                                                                                                                   
Ivânia Vieira

Ano 2002. Lugar: Cochabamba, Bolívia. Ali, Domitila 
Barrios de Chungara continuou a soltar a voz firme e de densa 
religação entre os sábios, os cientistas, os povos e a natureza, 
como sonhou acontecer. “[...] Nossa gente se prepara para 
outro tempo que virá. Não de hoje para logo. Mas virá”.

Ano 2020. Lugar: comunidade Mangueira, região do 
Amajari, Roraima, Brasil. Telma Marques, a Telma Taurepang, 
em meio à pandemia do novo coronavírus, solta a voz a partir 
da aldeia para denunciar o abandono a que foram submetidos 
os povos indígenas na Amazônia e no Brasil, considerando-se 
o conjunto das ações oficiais de enfrentamento da covid-19. 

O tempo dessas falas está separado em 18 anos e reuni-
do neste agora, por um fio viajante agregador. São relatos de 
resiliência e expressão de histórias de vida de duas mulheres 
pan-amazônicas e das lutas por elas travadas, no passado e 
no presente. Por elas e pelos povos amazônicos nelas repre-
sentados. Domitila e Telma, cada uma em seu tempo, têm nos 
corpos a inscrição da pauta de um caminhar, a razão de viver. 
Uma espécie de confecção do ikigai1 coletivo.

O presente texto é tal qual o relato de um encontro 
imaginário da boliviana Domitila com a brasileira Telma, para 
uma conversa em caminhada à beira de um rio. É como se eu 
estivesse presente nesse dado instante simbólico, catando o 
que falavam durante o caminhar. Eu, enquanto elo receptor 
desse entrelaçamento de duas pessoas distantes em lugar, 
mas próximas e semelhantes em seus pensamentos. Sigo o 
relato sobre as sínteses possíveis das narrativas de cada uma 
delas, tentando revelar o comum entre as coautoras desta es-
crita. 

1 Conceito japonês que corresponde ao termo “razão de viver”.
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Domitila, ampliada, foi revelada ao mundo em Se Me 
Deixam Falar (editora Global, 2003, 15ª edição). Nas páginas 
do livro, as lutas vividas na Bolívia, contadas 25 anos depois, 
a partir da escrita marcante da socióloga e pesquisadora bra-
sileira Moema Viezzer. O livro pode ser compreendido como 
um método de contar histórias de vida, de povos e dos traba-
lhadores, de uma mulher plural.

Telma, coordenadora-geral da União de Mulheres Indí-
genas da Amazônia Brasileira (Umiab)2, hoje está na aldeia, 
no interior de Roraima, protegendo-se contra o espalhamen-
to do SARS-coV-2. E de lá só sai para ir até a capital do Esta-
do, Boa Vista, quando tem extrema necessidade de resolver 
questões urgentes da organização que representa ou de seus 
familiares. É casada, mãe de três filhos, todos casados, e, des-
de o dia 28 de abril de 2020, é avó de três netos.

“Em meio a tantas mortes, tanto sofrimento no mundo 
dos brancos e do povo indígena, eu recebo uma vida nova. 
Por isso, sinto que nossa luta é de esperança na construção 
da justiça igual para todos”, relata ela, numa conversa telefô-
nica, dois dias após o nascimento do neto, com todos bem e 
em casa. “Meu neto chegou em meio à tempestade. Ficamos 
muito preocupados com ele, com a mãe. Agora entendo que 
ele veio nos alegrar, dizer que temos mais uma razão para 
continuar”.  

Aos 74 anos, em maio de 2012, Domitila fez a passagem 
para habitar outro planeta. Ela jamais arredou pé e coração 
da luta. Foram centenas de encontros, reuniões, marchas, vi-
sitas e falas em eventos internacionais, levando o tom da cau-
sa e ampliando-a nos palcos do mundo. “Acredito que há um 
novo despertar. Óbvio que algumas pessoas ainda não têm 
muito evidente quem é o verdadeiro inimigo e pensam que 
o inimigo é o trabalhador. Mas temos que deixar claro. Onde 
está o inimigo principal? É o que chamamos de meia-lua. Essa 
2 É a maior organização de mulheres indígenas do Brasil. Criada em 2009, durante assem-
bleia geral dos povos indígenas, na aldeia Umutina, Mato Grosso do Sul, em substituição 
ao Departamento de Mulheres Indígenas da Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (Coiab).
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é nossa principal inimiga. São essas pessoas que estão orga-
nizadas para separar nosso país. Sempre estiveram divididos. 
Eles são os patrões, os ‘terratenetes’, os grandes milionários, 
que estão claramente separados daqueles que não têm nada. 
Agora eles querem ficar com as melhores zonas, de clima tro-
pical, onde tem bastante vegetação e água. Tiraram as terras 
dos guaranis e da maioria dos povos indígenas dessa região”3.

As lutas do movimento indígena na parte ocidental da 
Amazônia forjaram a mulher Telma Taurepang e a levaram a 
andar entre águas e terras da Amazônia maior, até alcançar 
outros territórios e conviver com outras gentes e outras lu-
tas pelo mundo. Coordenadora da Umiab, tem a responsabi-
lidade tão gigantesca quanto o é a diversidade amazônica de 
mobilizar as indígenas nos nove Estados da região, para dar 
vida ativa ao que fundamenta a atuação da União de Mulhe-
res: promover, organizar, fortalecer, articular e defender a 
participação das mulheres indígenas da Amazônia Brasileira 
nas diversas instâncias governamentais e não governamen-
tais, nacionais e internacionais, visando assegurar e viabilizar 
defesa e exercício de direitos e interesses.

A Umiab também promove a formação e capacitação 
das mulheres indígenas em temáticas de prioridade das de-
mandas das organizações. “Faz dez anos que não paro em 
casa. Estou sempre ocupada nos encontros, nas marchas, nas 
lutas das mulheres indígenas da Amazônia e do Brasil. Então 
meus filhos ficaram adolescentes e eu não pude viver de per-
to essa fase. Vieram os netinhos e não pude ficar com eles. 
Ser avó do jeito que a gente gosta. Hoje, na aldeia, por causa 
do vírus, estamos reunidos. É boa a sensação de ficar perto 
dos meus parentes”.

A trabalhadora de minas na Bolívia aprendeu a pluralizar 
o singular da fala, dos gestos. Tornou-se, instituída, líder em 
tempo ditatorial e da negação do espaço de fala da mulher. 
Mulheres e homens estavam entranhados nas linhas escritas 

3 Entrevista em 7 de outubro de 2010. Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC). https://
nucleopiratininga.org.br/entrevista-com-domitila-barrios-de-chungara-a-guerreira-da-
-paz/, acessado em 20 de abril de 2020.
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por Domitila Barrios de Chungara, a mulher que, de acordo 
com Eduardo Galeano (2003), contou a história de uma pes-
soa, de um país e de uma classe social. “O testemunho desta 
mulher, que narra com toda a simplicidade sua vida, extrapo-
la a economia dos estreitos limites das estatísticas, arranca a 
história dos museus para devolvê-la à vida do dia-a-dia e re-
conduz a política à sua verdadeira dimensão de carne e osso”.

“Se eu pudesse voltar da outra vida, após a morte, 
continuaria lutando pela democracia que há de servir para o 
povo. Porque continua minha esperança de um mundo me-
lhor [...]”. Domitila vive atualmente nas mulheres da pan-
-Amazônia, que lutam contra todas as formas de morte, que 
emergem das minas da opressão e ocupam as ruas do mundo 
no enfrentando a esse poder.  

Telma, na sua peleja a partir da floresta, engata a voz às 
vozes em rituais de dança e cor para reafirmar que a Terra é a 
vida dos indígenas. “O coronavírus é uma bomba lançada so-
bre o mundo humano. É maléfico e aterrorizante porque não 
conseguimos ver ele chegar, nem de onde parte. Só enxerga-
mos o resultado do ataque dele, os doentes, os mortos. En-
tão, precisamos reconhecer que estamos vivendo uma vida 
alucinada. Pais que não falavam com filhos, filhos que não fa-
lavam com pais e famílias que parecem outra coisa, tamanha 
a confusão em que vivem. O vírus nos ataca e mostra que o 
ser humano precisa reaprender a ficar mais próximo, a olhar 
com todo o cuidado para a outra pessoa, fazer com que ela se 
sinta importante, e aprender a ouvir os outros, a sentir a dor 
do mundo das pessoas, que dever a nossa dor”.

Domitila pede a palavra. Quer assinalar uma coisa im-
portante aos povos latinos. “Necessitamos guardar a memó-
ria de tudo o que se experimentou na América Latina. Para 
aprender dos acertos e dos erros que já tivemos, não é? São 
tantos esforços que já fizemos por nossa libertação!”. Ela su-
blinha que conhecer a memória da história latino-americana 
é tarefa não cumprida e, sem dar conta dessa tarefa, os pro-
cessos de reação ao autoritarismo estão incompletos, fragi-
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lizados, abrem espaços generosos a salvadores da pátria fei-
tos de barro, que sabem do efeito do esquecimento em uma 
população de aproximadamente 586 milhões de pessoas em 
12 países. Domitila destaca que são tantas línguas e muitas 
das quais sem o direito de expressão, em continua ação de 
aniquilamento. A memória reivindicada, ela reafirma, carrega 
o risco da presença revolucionária.

O nascimento do terceiro neto de Telma parece ter lhe 
revigorado a chama da vida. E engrossado a porção da certe-
za de que a resistência à destruição dos indígenas ganhou em 
tempo pandemônico novos aliados, confirmando a aliança 
para além das fronteiras. “Eu moro perto de uma montanha. 
Hoje (30 de abril), elevei minhas preces ao Criador e entreguei 
a Ele o meu netinho que acabou de nascer. Eu o recebi em 
casa. É um menino lindo. A vinda dele fez festa nas nossas vi-
das. Temos que entregar nossas vidas ao Criador [...] e seguir 
lutando”.

Encontrar formas de superação do que divide, enfra-
quece, fragmenta e põe uns contra os outros tem em Domiti-
la uma referência. A pedagogia da libertação por ela costura-
da aparece como ideia formada. É a união entre camponeses 
e operários, de onde nascerá a força construtora da liberdade 
e da democracia. “[...] Temos que entender de onde vieram 
todas essas diferenças, quem as inventou e como vamos su-
perar isso. Não pode servir para nos dividir e distrair do que é 
o principal”.       

Telma, em andanças pelo Brasil e outros países, ajudou 
a tornar conhecida a resiliência dos povos indígenas e as for-
mas de luta das mulheres da Amazônia. Ela engrossou o coro 
das vozes da floresta, pintou-se nas cores da denúncia e da 
esperança e fez da dança circular diante do poder capitalista 
o som da vida. “Sim, fico preocupada porque vivemos em um 
sistema que quer nos exterminar. Daí, percebo que nossas 
raízes chegaram a uma profundidade na Terra-Mãe que não 
irão conseguir nos destruir. Aquelas mulheres que resistiram 
e enfrentaram vários vírus da colonização. E o vírus da ganân-
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cia permanece. Mas enquanto estivermos com a Terra-Mãe 
vamos resistir e existir. Temos o conhecimento tradicional 
que nos mantém a vida”.

Domitila escandalizou a ordem das coisas a partir da sua 
história. Nas tribunas para as quais fora convidada falou do vi-
vido. Um livro em carne, osso e sangue nos olhos. Não impor-
tava que o microfone lhe fosse retirado. “Aprendi muito na 
tribuna, sobre muitos assuntos. E, em primeiro lugar, aprendi 
a valorizar mais a sabedoria do meu povo. Aprendi que todos 
nós necessitamos saber nos respeitar, nos unir e nos organi-
zar. Para mudar a sociedade em tudo o que tem que mudar”. 

Na memória de Telma Taurepang moram ancestralida-
de e agradecimento. Nesta entrevista dialogal, por diversas 
vezes ela agradeceu a seus antepassados pelo legado deixa-
do. “Sou muito grata por aquelas mulheres que me antecede-
ram porque lutaram, resistiram e construíram uma caminha-
da para nós. Sou grata às minhas avós e aos meus avôs. Nos 
indicaram o caminho. Não disseram que seria fácil. Disseram 
que é preciso caminhar, escutar bem. O que podemos fazer? 
Está dentro de nós, das nossas raízes, das nossas ancestrali-
dades aquilo que podemos e devemos fazer”.

Refugiada na Suécia (1981), Domitila resume o que seus 
olhos viram e o coração sentiu. “Conheci muitas coisas novas, 
muitas facilidades. Conheci muita gente solitária. Pude perce-
ber que, no meio de tanta comodidade, vão morrendo muitas 
coisas importantes da vida do ser humano. O consumismo e 
a velhice nesses países. Nós, em compensação, gostaríamos 
de reviver nossos velhos. Lembro do meu pai. Uma vez que 
fui visitá-lo e pedir apoio quando despediram meu marido, ao 
me ver ele disse: ‘eu já sou uma árvore velha, mas ainda tenho 
ramos onde você pode se apoiar. Meu quarto é pequeno, mas 
você pode vir morar comigo. E amontoados viveremos’. Na 
Suécia, vi pela primeira vez árvores com os ramos esmaga-
dos pela neve. No meio dessa solidão e silêncio de exílio, quis 
tornar a encontrá-lo para apoiar-me outra vez entre os seus 
ramos. Mas não tornei a vê-lo. Morreu”.  
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Isolada e reconfortada na comunidade Mangueira, Tel-
ma pede aos que terão a vida mais longa, porque permane-
ceram vivos no pós-pandemia, que sejam pessoas diferentes. 
“O vírus mostrou que não adianta ter poder e dinheiro. Vai 
para onde? O vírus encontra. Nós, indígenas, necessitamos 
da terra para continuarmos vivos. A Terra-Mãe é ser vivo. É 
ela quem nos acolhe, nos abriga e nos sustenta. Precisamos 
respeitar a vida da natureza para manter o elo e vivermos [...] 
Neste momento de alto surto viral, tem uma pergunta que 
a natureza nos faz: qual é a nossa proposta para a próxima 
geração?”

Redescubro Domitila nas páginas de um livro e, no so-
nho domitiliano, a sistematização de um projeto, um plane-
jamento de luta necessário na América Latina, no Brasil e na 
Amazônia. “[...] Antes de morrer, o que eu queria ver era uma 
Frente Antineoliberal, Antiimperialista, Anticapitalista. Uma 
Frente para uma sociedade mais justa, com trabalho para o 
povo, com educação e saúde para todos. Com mercado justo 
entre países. Com respeito e solidariedade entre nós, mulhe-
res e homens, crianças, jovens, adultos ou idosos. Com res-
peito a nossas culturas e idiomas. Com respeito e cuidado à 
Terra, nossa Pachamama”.

Sim, temos que olhar a árvore grande, sentir o som per-
to da montanha, traduzir os reflexos nas águas do rio Ama-
zonas, do Negro, do Tapajós. E perceber que no exercício de 
descolonizar o pensamento, “temos que ser como os pássa-
ros maiores, para poder voar mais alto e ver mais longe”.

Referências
FREIRE, Paulo. A Pedagogia do Oprimido. Editora Paz e Terra, 
São Paulo, 2012.

LUCIANO, Gersem José dos Santos. Educação para manejo do 
mundo – entre a escola ideal e a escola real no Alto Rio Negro. 
Contra Capa, Laced, Rio de Janeiro, 2013.   

MORIN, Edgar. A Religação dos Saberes – O desafio do século XXI. 
1 ª Edição. São Paulo. Editora Bertrand Brasil, 2002.



- 42 -

PETRAGLIA, Izabel Cristina. Edgar Morin – A educação e a com-
plexidade do Ser e do Saber. Editora Vozes. Petrópolis - RJ/ 1995.

PINTO, Renan Freitas. Viagem das Ideias. Valer Editora, Manaus, 
2006. 

REPETTO, Maxim. Os sentidos das fronteiras na transdisciplina-
ridade e na interculturalidade in Revista Textos & Debates, Boa 
Vista-RR, julho/dez- 2012.    

SILVA, Juremir Machado. As Tecnologias do Imaginário. Editora 
Sulina, 2ª edição. Porto Alegre, 2006.

VIEZZER, Moema. “Se me deixam falar...”: testemunho de Domi-
tila Barrios de Chungara, uma mulher da Bolívia - 25 anos depois. 
Global Editora, 15ª edição revista e ampliada. São Paulo, 2003. 

VIEIRA, Ivânia. Lugar de Mulher – A participação da Indígena nos 
Movimentos Feministas e Indígenas no Estado do Amazonas. 
UFAM-PPGSCA, Manaus, 2017.

WATSON, Rod, GASTALDO, Édison. Etnometodologia e Análise 
da Conversa. Editora PUC-Rio, Editora Vozes, Petrópolis, 2015. 

Fontes orais:

Telma Taurepang. Entrevistas concedidas por whatsapp em 23 e 
abril de 2020.



- 43 -

Pessoas em situação de rua no epicentro 
amazônico da covid-19 ou

O que diria Foucault sobre os invisíveis da 
pandemia?

Noélio Martins Costa
Renan Albuquerque

O surto de SARS-coV-2 alterou rotinas e afetou o modus 
vivendi global. Desde que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou o novo coronavírus uma pandemia, líderes 
do mundo todo, com raras exceções, fizeram coro e destaca-
ram: “fique em casa”. Mas, e para quem não tem casa? Como 
fazer? Inexistindo o pressuposto da residência, como entrar 
em quarentena? Qual o caminho a seguir para milhares de de-
salentados sem um teto para chamar de seu? O problema foi 
ainda mais recorrente em países em desenvolvimento, com 
populações de baixa renda concentradas em moradias precá-
rias, tornando-se igualmente uma urgência desde a segunda 
quinzena de março em todo o Brasil. No Sul Global planetário, 
para as pessoas em situação de rua (PSR) que se encontravam 
no centro da crise epidêmica do espalhamento da covid-19, 
sobrevivendo no segundo maior pólo urbano de atração po-
pulacional do mais importante bioma de floresta tropical do 
mundo, o drama só estava iniciando.

Logo de início, em Manaus, como para as PSR da Ama-
zônia brasileira em geral, repetiram-se grandes entraves de 
assistência social e médica, estes já observados na América 
Latina, no continente africano (inicialmente menos afetado) 
e nos países negacionistas ou variantes quanto à pandemia 
(EUA, Japão, Bielorrúsia, Turcomenistão, Suécia etc.), além 
de Itália, Espanha, França e China, nações onde a dissemina-
ção do vírus foi rápida e absurda. Só que na Amazônia per-
cebemos uma situação particular que agravou ainda mais o 
cenário, e de forma rápida. Essa questão foi justamente o 
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contexto das PSR já existentes e reconhecidas. Estamos fa-
lando de um contexto crítico, concernente ao ordenamento 
sanitário compartilhado, incluindo-se a disposição de lixões e 
aterros, o reuso das águas, a destinação de rejeitos domésti-
cos e o ajuntamento populacional em espaços quentes e úmi-
dos. Essa conjuntura só turvou o horizonte de eventos.

A capital do Amazonas, com 2,2 milhões de pessoas, 
onde ao menos dois terços da população moram em áreas 
periféricas, já no começo de abril tornou-se o epicentro da 
pandemia no bioma tropical. O agravamento acelerado se 
deu porque, em Manaus, trajetos de acesso e decesso de 
transeuntes e automotores demoraram a ser isolados e a 
quarentena, na melhor das hipóteses, foi sistematicamen-
te ignorada mesmo após registros de infecção e morte. Até 
antes do fechamento deste texto, a Justiça ainda avaliava o 
lockdown proposto pelo Ministério Público do Estado. Além 
do mais, metade das empresas do Polo Industrial de Manaus, 
onde trabalham 80 mil operários, só parou 20% de sua força 
produtiva e 21% desse parque industrial sequer suspendeu 
qualquer nível operacional. O resultado foi o colapso nos sis-
temas público e privado de saúde, que na maioria dos muni-
cípios interioranos do imenso Amazonas não dispõe de leitos 
de UTI. Na capital, ainda no começo da segunda quinzena de 
abril, menos de 40 dias após a primeira notificação de óbito, 
a tragédia se instalou.

Para as PSR de Manaus, em meio a esse cenário caótico, 
liberdades de trânsito e de vida se afunilaram, assim como 
ocorreu para três quartos da população do planeta. Foram re-
posicionados trajetos de trabalho, amor, lazer e alimentação; 
circuito de esmola, de perda e de ganho nos jogos de azar; 
rotas de descanso e de dormir. O ato de manguear1 perdeu 
efeito em larga medida. Formas de sobrevivência diminuíram 
drasticamente. Com a quarentena, mesmo caravanas solidá-
rias que levavam sopa e itens de higiene e limpeza, além de 
roupas e alento espiritual, deixaram de se fazer presentes. 
1 Termo nativo, usado pelas PSR, no sentido de ludibriar, tapear, enganar.
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De 20 a 24 de abril, Manaus virou notícia nos jornais nacio-
nais e em alguns mundiais, e definitivamente o Ministério da 
Saúde do Brasil reconheceu que havia um grave problema 
de espalhamento do SARS-coV-2. Ao mesmo tempo, deu-se 
a crise da falta de caixões para enterros nas já questionadas 
valas coletivas; indivíduos sufocavam e faleciam em casa, sem 
atendimento. Boa parte dos mortos foi sepultada sem que se 
conseguisse saber, a rigor, a causa mortis.

Destarte, ficar em casa nunca coube às PSR. A rua, 
mesmo na pandemia, continuava sendo o lar. Até meados de 
abril, grande parte delas estava em abrigos improvisados na 
orla do Rio Negro ou em seus esconderijos e lugares de ocu-
pação, os conhecidos coiós da cidade velha, no centro2. Esses 
pontos são refúgios, espaços individuais e coletivos de esta-
dia. É o cantinho da heterotopia3, localizado em ambientes 
de relativa calmaria, como praças pouco frequentadas, casas 
abandonadas, terrenos e barcos a esmo na orla da Manaus 
antiga, bem como coretos e abrigos improvisados. Nos coiós, 
as PSR se protegiam de intempéries, descansavam, compar-
tilhavam comida, cachaça, cigarro e outras drogas. É possível 
identificar alguns dos coiós coletivos pela quantidade de pes-
soas que se amontoam e se deixam aquietar nos locais.

No centro velho da cidade, há coiós coletivos em volta 
do mercado municipal Adolpho Lisboa, em barracos de pale-
tes na avenida Manaus Moderna, nos arredores do Museu do 
Porto, embaixo de uma grande mangueira na Praça da Sau-
dade, próximo ao Banco do Brasil da rua Guilherme Moreira, 
no prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia e ainda 
nos casarões abandonados na rua Itamaracá. Normalmente, 
os trajetos das PSR se fazem entre coiós. Mas agora a coisa 
havia mudado. Com a pandemia, não restava alternativa para 

2 Significa esconderijo, lugar onde se ocultam malfeitores, valhacouto, alfurja, in Dicioná-
rio da Língua Portuguesa. Porto Editora, 2003-2017. Disponível em https://www.infope-
dia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/coio. 
3 Heterotopia (aglutinação de hetero = outro + topia = espaço) é um conceito da geografia 
humana, elaborado por Michel Foucault, que descreve lugares e espaços a funcionar em 
condições não hegemônicas. Foucault usa o termo para descrever espaços com múlti-
plas camadas de significação ou de relações a outros lugares.
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sobreviver a não ser deixar esconderijos e aceitar a ajuda pa-
liativa do governo. 

E, diga-se de passagem, durante a curva ascendente 
do surto viral o governo pareceu se valer de levantamentos 
incompletos para estimar o quantitativo de pessoas em situ-
ação de rua em Manaus e tentar planejar ações. Tanto que 
foi montado para abrigo comum um alojamento provisório 
na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-oeste, 
com capacidade para 200 pessoas ou pouco mais que isso, ou 
seja, bem menos do que o necessário para manter um distan-
ciamento social de ao menos um metro ou um metro e meio. 
Ao mesmo tempo, não levou em consideração que a maioria 
das PRS se concentra na parte central da cidade antiga. Des-
te modo, não foi atendida a contento a demanda. Empresas 
locais que ajudaram a arcar com custos de morada e alimen-
tação na Arena, após 20 dias de doações, passaram a fazer 
pressão para a reabertura do comércio usando como moeda 
de troca o fato de estarem contribuindo com as PSR.   

Na cidade, o quantitativo médio de pessoas viventes 
fora de casa ― número obviamente flutuante dada a nature-
za da própria existência das PSR ―, baseado em dados cor-
relacionados de academias de pesquisa, igrejas e ONGs, é de 
aproximadamente 2,1 mil indivíduos. Significa dizer que muita 
gente não conseguiu ser inserida no abrigo improvisado pelo 
governo. Pela medida estatal realizada, pouco mais de 10% 
das pessoas em situação de rua foi contemplada. Mas, ques-
tionemos: será que “aquarentenar” as gentes invisíveis no 
mesmo espaço improvisado teria sido a melhor alternativa de 
conter a disseminação do SARS-coV-2 entre as PSR? Ademais, 
podemos somar a essa ambigüidade, de só ter sido disponibi-
lizado espaço para cerca de 10% das pessoas em situação de 
rua, a rarefeita base de dados sobre quem são essas pessoas 
e quais suas necessidades factuais, o que concorre para dis-
funcionalidades na ação.

Assim sendo, escolher um décimo dos 2,1 mil para ser 
alocado na Arena a partir de quais critérios? A elegibilidade se 
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dá de que maneira? E ainda, muita gente (invisível e marginal) 
não foi cogitada para o confinamento na Amadeu Teixeira 
simplesmente porque não está nas estatísticas do Estado, do 
mercado e nem de entidades de pesquisa e assistência. Até 
porque estamos nos referindo, como dissemos, a um conjun-
to populacional miserável, de desvalidos, loucos, baldios, la-
zarentos e outsiders que todos rejeitam. Estão em verdade na 
linha da mendicância, da indigência financeira, onde a huma-
nidade se esvai mesmo com importantes esforços para que 
essa população seja registrada como “pessoas em situação 
de rua”. São questões que, a nosso ver, merecem destaque, 
pois não são contingências emanadas após o coronavírus. São 
controvérsias postas desde sempre, ano após ano, a partir do 
inchaço das cidades urbanas na Amazônia.  

A situação das PSR de Manaus, confinadas ou não na 
Arena Amadeu Teixeira, esbarrou também no modo de inscri-
ção exigido pelo governo federal para liberar três parcelas de 
R$ 600,00 destinadas à manutenção da vida durante a pande-
mia. Era preciso, no mínimo, um celular, um aplicativo e um 
CPF ativo para se cadastrar, e a população miserável não tem 
renda alguma, não tem do que se alimentar durante dias, não 
tem conta em banco, cadastro em programas sociais, aces-
so à internet, dinheiro para celular e, na maioria das vezes, 
sequer tem CPF. São ultra-invisíveis, ou seja, o extremo do 
termo invisível. Não existem. Eis a tragédia que abordamos. 
A eles a identidade é negada (SIMMEL, 1987). Sobrevivem en-
carando a fome e a morte. Entrementes, é complexo pensar 
em que medida o vírus trouxe mais uma vez a olho nu tais 
pessoas, as quais a sociedade não raro trata como indigentes.

Quando falamos da invisibilidade das PSR de Manaus 
chamamos atenção ao desaparecimento total e simbólico 
dessas pessoas no meio social manauara. Um desaparecimen-
to mediado pelo fato de que esses sujeitos são vistos nas ruas, 
mas é como se não estivessem lá porque se transformaram, 
ao menos na última década, em um amontoado de coisas co-
muns, de mobília urbana (GOFFMAN, 1980). Desde a escalada 
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da falência das políticas públicas brasileiras pró-PSR, iniciada 
no último crash financeiro mundial, em 2009, passando pelo 
golpe político-jurídico de 2016 e a eleição do ultraconservador 
Jair Bolsonaro, os descentrados, os mal vistos, esses desin-
tegrados do meio social ordinário, sobrevivem das migalhas. 
Nos governos Lula-Dilma, esteve em construção e atualização 
a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Mas 
se deu a passos lentos. No governo atual, políticas públicas 
voltadas às minorias foram desmanteladas com a alegação de 
falta de recursos.

Entre sofrimentos psicossociais e ético-políticos, é ter-
mo comum a incerteza entre viver ou morrer e a dependência 
da sorte para encarar um dia de bons ou maus encontros em 
Manaus. Hoje, no quadro da pandemia e, pior ainda, sendo a 
capital amazonense o epicentro da covid-19 na Amazônia, a 
situação das PSR em parte aparece na mídia e volta a ser lem-
brada. Além disso, como enfatizamos, Estado e mercado há 
muito se desobrigaram ante essas pessoas, o que implica que 
a comiseração repentina travestida de agenciamentos sociais 
pouco planejados, parece mostrar um viés da face perversa 
da maquinaria público-privada de submissão. É o que Fou-
cault (1987, 2003) explicita quando fala de controle e discipli-
na para asilamentos de corpos.

Se avaliarmos somente as últimas cinco décadas orien-
tados pelo neoliberalismo radical brasileiro, com fortes reba-
timentos na Amazônia, Estado e mercado ampliam seus sis-
temas de transformação da cidadania em um tipo de aptidão 
à produtividade, em uma condição sine qua non para servir 
ao comércio e ao consumo. Portanto, se Estado e mercado 
se unem para manter esse tipo de disciplina em nível nacio-
nal, podemos pensar o que tem representado ao amazônidas 
manauenses o retorno às formas violentas de dominação de 
corpos em plena quarentena, na necessidade de isolamento 
e higiene, de regras e proibições, de limites espaciais. É uma 
dimensão de auxílio às PSR que tende a ser vista como ação 
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caridosa, mas na realidade faz parte da lógica do enquadra-
mento e controle dos sujeitos, a lógica da higienização.

A covid-19 deixou claro que as PSR de Manaus, como 
não trabalham e nem pagam impostos, estão dispostas na 
atualidade como peças desconexas ou coisas descoladas da 
realidade. Porque além do desaparecimento simbólico, sua 
supressão psíquica foi instituída a partir do vírus. No cenário 
distópico da pandemia, o novo normal já chegou para eles, 
alterando para pior os precários meios de subsistência em ra-
zão de uma pressão psicológica intensa. Mais do que nunca o 
novo coronavírus fez desaparecer em verdade as pessoas em 
situação de rua e as tornou meros corpos vazios. O isolamen-
to, uma constante na vida das PSR de Manaus, constitui-se 
hoje quase como uma etapa padrão do sofrimento mental.

O método de isolamento agudo, que desde muito tem-
po atrás vem sendo usado tanto em manicômios quanto em 
cadeias, como procedimento para tratar desajustes sociais e 
sofrimentos psíquicos, de Pinel a Freud, foi mantido. O traba-
lho de lockdown para incremento da segurança dos internos 
e de suas famílias, para liberá-los de influências externas, sub-
metê-los em suas resistências pessoais a modelos hospitalo-
cêntricos, subjugá-los a um regime médico e impô-los novos 
hábitos, não tardou.

A Alegoria do Barco e sua relação prática no bioma 
Propomos uma alegoria para analisar o papel desempe-

nhado por cada pessoa na situação atual, ponderando a par-
tir da pirâmide social brasileira e no tocante à conjuntura do 
presente. Assim a descrevemos, concernente à pandemia de 
covid-19.

Navegamos agora, com o SARS-coV-2, em águas muito 
mais turbulentas que o normal e estamos todos no mesmo 
barco. Mas não em compartimentos iguais dessa embarca-
ção. Estamos todos ali dentro, enfrentando um inimigo co-
mum, o novo coronavírus, mas não estamos em um mesmo 
compartimento. Tem os que aparecem e são vistos e os que 
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quase nunca aparecem e também não são vistos. Quem ocu-
pa os pisos superiores do barco? Quem está nos estamentos 
intermediários? Nos porões ou pisos inferiores? Quem está a 
bordo e não aparece ou encontra-se no porão ou na praça de 
máquinas trabalhando e não tem vez?

Por essas segmentações e pela lógica perversa do siste-
ma, para os donos do barco o porão é o lugar que cabe aos su-
balternos. Um lugar quente, escuro, barulhento e insalubre. 
Em uma sociedade tão desigual, há similaridade de condições 
no enfrentamento dessa pandemia que afeta a todos? É um 
questionamento óbvio de responder, mesmo em sua comple-
xidade de correlações, mas difícil de resolver. Grosso modo, 
são os “lá de baixo” que garantem a vida dos “lá de cima”. 
Nesse mesmo sentido, a água do barco que mata a sede das 
pessoas lá de cima é colhida pelos de baixo. E, apesar disso, 
os de baixo são subjugados, violentados em seus direitos. As 
pessoas invisíveis são necessárias para trabalhar para o bem 
da nação e, em termos positivistas, “morrer pela pátria se 
preciso for”. 

Assim sendo, todos estamos no mesmo barco, mas uns 
nos camarotes, uns nas cabines intermediárias, uns no convés 
e a grande maioria nos pisos inferiores (porão). O questiona-
mento que fica é: quem é essencial nesse barco? Quem faz o 
barco singrar os rios? Quem produz riquezas no nosso país? 
Os mecanismos de dominação da superestrutura são criados 
para não permitir que os “de baixo” queiram se rebelar e su-
bir de estamento, atingindo melhores condições de vida e tra-
balho. Porque isso pode abrir precedentes arriscados e dese-
quilibrar a manutenção do poder de quem domina e manda. 
A vida dócil e dura se mostra simples assim. Aceite o sistema 
ou sofra as consequências de enfrentá-lo.

A alegoria nos proporciona interpretar a problemática 
pelo viés foucaultiano das heterotopias, termo que aborda-
mos no presente paper4 pelo prisma do respeito a espaços 

4 Utilizado nos estudos foucaultianos, o termo tende a significar espaço de convivência 
comum, de múltiplo uso, de liberdade, de pluralidade de saberes e fazeres. Um espaço 
que está para além do físico.
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não hegemônicos de trato social e cuidado com o outro. E 
trazemos à baila as PSR do epicentro da pandemia na Ama-
zônia brasileira porque, nem de longe, foi observada a pre-
missa do não asilamento para as pessoas em situação de rua. 
Foi adotado, sim, um idêntico modelo manicomial histórico, 
de vigilância e punição, desde que o surto de SARS-coV-2 se 
espalhou em definitivo. O aquartelamento na Arena Amadeu 
Teixeira deixou em aberto o suposto cuidado do Estado com 
os vulneráveis, dado que, contrário a isso, foi escolhida nessa 
pandemia a adoção do confinamento como ato clássico. É o 
asilamento de que trata Foucault em Vigiar e Punir.

O controle do Estado se fez mais forte mediante a tu-
tela sobre o cidadão. Com o apoio do mercado, a situação se 
agravou. A partir da entrada das PSR em cadeias, hospícios ou 
centros de asilo, recriou-se um proto-status institucional e a 
pessoa em situação de rua se transformou em um dado mani-
pulável, um número. Agentes do Estado, no presente pandê-
mico, financiados pelo mercado, elegem padrões e moldes a 
serem seguidos. Fazem a disciplina escapar da norma jurídica 
e incorporar elementos do senso comum e de subjetividades 
extrajudiciais de agentes (carcereiros, psiquiatras, enfermei-
ros, médicos). São regras dentro das regras. É um sistema de 
normatização não dito, mas ora organizado na crise sanitária, 
que foge da legalidade. Tortura mental, humilhação, coação, 
privação, fome e sede. São encarceramentos dentro dos en-
carceramentos. É a extrema tutelagem dentro do cárcere.

Na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, como em qual-
quer local de confinamento obrigatório, a sensação de ser 
vigiado traz consequências psíquicas, como Foucault aborda 
no sistema panóptico. Esse sistema tende a gerar disciplina 
e bom comportamento, em moldes macro. Mas o “big bro-
ther” em contexto de asilamento molda comportamentos 
opressores. E a pergunta que se faz é: você teria o mesmo 
comportamento se não estivesse sendo observado em um 
local de confinamento? O asilamento das PSR dilapida as rea-
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lidades delas e as faz crer em variâncias fantásticas. Ao serem 
tuteladas, vão escolher ser quem querem que sejam.

Reformatórios disciplinares históricos na Amazônia 
já tinham como função reabilitar desajustados desde 1549, 
com as missões jesuíticas na América do Sul. Depois a Coroa 
portuguesa assumiu a prática dos asilamentos. Por fim, em 
nome do Estado e do mercado atualmente se usam exausti-
vos processos disciplinares com o auxílio de mecanismos de 
reposicionamento da consciência humana. Hoje, a dimensão 
do SARS-coV-2 é tão grande que a primazia para se definir o 
desajuste é a medida estatística da dispersão do vírus. O diag-
nóstico, então, pode sinalizar ações tomadas pelo poder públi-
co e pelos multimercados acerca das condições e sanidades 
psicológicas para os sujeitos invisíveis.

O confinamento das PSR de Manaus, estabelecido por 
força do coronavírus, tem se apresentado menos eficaz por-
que os invisíveis não acreditam mais na família, no Estado, 
na Igreja ou em qualquer molde que os limite. A descrença 
na vida moralista os faz negar a ida a centros de acolhimen-
to e assistência social, além do próprio medo da morte. Eles 
preferem ficar nas ruas porque nelas se sentem livres e se-
guros. No epicentro brasileira da pandemia, a cidade de São 
Paulo, por exemplo, foi evitado o confinamento. A Prefeitura 
de SP incentivou que equipes dos programas “Consultório na 
Rua” e “Redenção na Rua”, bem como da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, realizassem abordagens às PSR com orienta-
ção e avaliação de saúde em plenas avenidas, vielas, ruas etc. 
Na identificação de casos suspeitos de covid-19, é realizado 
levantamento sobre onde a pessoa dormiu e circulou até 14 
dias atrás, registrando-se pontos de infecção e novos casos 
suspeitos.

O Estado do Amazonas fez o contrário. Não respeitou 
espaços de heterotopia da rua. Não percebeu que, ao confinar 
as PSR, condena-as muito mais. Asilar a elas e colocá-las em 
um mesmo lugar facilita o contágio. Estar na rua ou em asilos? 
O que é pior? A rua, óbvio, não é lugar ideal para morar em 
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nenhuma circunstância. Mas, nas atuais conjunturas, para as 
PSR é mais seguro vaguear e receber alguma assistência em 
ambientes abertos (calçadas, esquinas, pátios abertos) que fi-
car em isolamento pelo governo. As ruas quase vazias podem 
não proporcionar o métier du rolê de antes da pandemia, mas 
provavelmente é onde está melhor, em termos de segurança 
sanitária. Ademais, a rua é o lugar onde as PSR podem ser o 
que quiserem, sem ressalvas. É onde podem tomar subjetiva 
ou objetivamente acento potencial. 

Na rua, lugares de heterotopia, reais ou imagéticos, 
interagem com o ethos identitário das PSR e integram sen-
timentos de pertencimento. Com ou sem pandemia, é lá que 
querem ficar. Na concepção foucaultiana, essa escolha com-
plexa é explicada exatamente por conta dos espaços de con-
vivência coletiva serem formados a partir da realidade de pes-
soas que neles vivem. Em Manaus, assim, podemos identificar 
esses lugares em contraposição a demais lugares utópicos5, 
como na Arena Amadeu Teixeira. Significa, portanto, que em 
pleno cenário pandêmico, ao observarmos as tomadas de de-
cisão dos poderes públicos e privados, defendemos o direito 
de existir do outro e a autodeterminação das PSR. 

Entendemos que as escolhas das pessoas em situação 
de rua podem ser muito bem compreendidas, aceitas e res-
peitadas pelo Estado e pelo mercado. Para além disso, estes 
entes não podem ficar neutros diante da crise causada pelo ví-
rus. Ajuda, assistência e acolhimento devem ir onde estão os 
invisíveis e não ao contrário. São perspectivas que continuam 
atuais, sendo discutidas e aplicadas em nosso caso para tecer 
ponderações teóricas e práticas sobre a conjuntura agregada 
do estudo, incidindo sobre questões espaciais de vivência na 
cidade. Portanto, o que está posto em pleno cenário pandê-
mico é o direito de existir do outro, o direito de ir e vir.

5 No texto Outros Espaços, datado de 1967 e publicado em 1984, o pensador francês põe 
espaços heterotópica em contraposição a espaços utopia. 
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