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“Muitos de nós, jovens, tentamos esquecer nosso passado, um passado sombrio que não queremos 
que ninguém saiba. Mas com a pandemia percebemos a sua importância e recuperamos nossa forma 
de nos alimentar, nos curar e cuidar de nós mesmos. Não devemos esquecer-nos de onde viemos e o 
conhecimento que levamos conosco.”

Petrona Fernández Osco, Comunidad Aymara Yanari
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No altiplano boliviano, diante da escassez gerada 
pela pandemia, um grupo de mulheres indígenas 
recupera as práticas de escambo e a minka ou seja, 
trabalho comunitário. Essas mulheres também 
explicaram aos idosos de sua comunidade que 
passar álcool em suas mãos não significa perder 
o contato com Pachamama. Nos arredores do 
Lago Kivu, na República Democrática do Congo, 
mulheres indígenas criam hortas comunitárias 
para produzir alimentos e plantas medicinais 
para fazer makuve, uma preparação que ajuda a 
combater os sintomas da covid.

Em Uganda, as mulheres indígenas relatam os 
testemunhos da violência que sofrem durante 
a pandemia, para enfrentá-la juntas e evitar que 
essa violência se multiplique. Na Amazônia, 
Mulheres Indígenas recuperam curas ancestrais e 
ao mesmo tempo divulgam nas Línguas Indígenas 
a importância das vacinas. Essas imagens, e muitas 
outras, fazem parte de Faces of Resilience: Leaders 
of Change,  “Faces da resiliência: mulheres líderes 
da mudança”, um trabalho coletivo que reúne 
as histórias de vida de quatro organizações de 
mulheres indígenas que receberam o Prêmio FIMI 
de Liderança 2021.

Desde 2013, o Fórum Internacional de Mulheres 
Indígenas (FIMI) atribui o “Prêmio Liderança”, 

em reconhecimento às mulheres ou grupos 
de Mulheres Indígenas que, com trabalho, 
comprometimento e responsabilidade, realizam 
mudanças significativas em sua comunidade ou em 
várias outras comunidades. Em 2021, dedicamos 
o Prêmio FIMI Liderança à resistência e força das 
organizações de Mulheres Indígenas que se uniram 
para lutar contra a covid-19.

Essas organizações têm se destacado pela 
perseverança, esforço coletivo e liderança 
para evitar o contágio, proteger a família e as 
comunidades e contribuir para gerar condições de 
sobrevivência física, mental e espiritual, individual 
e coletivamente.

Divulgamos aqui suas histórias, para reconhecer 
e tornar visíveis as estratégias que as Mulheres 
Indígenas têm utilizado no combate à pandemia. 
Todas elas souberam enfrentar situações extremas 
e transformar a dor em ação concreta. Para isso, 
adotaram medidas criativas, baseadas nos saberes 
e práticas ancestrais dos povos. Nas palavras 
de uma delas, Rosimere Maria Vieira Teles, do 
Povo Arapaço: “Nosso coração sofreu, mas nos 
levantamos e lutamos pela vida”. 



CRESCENDO COMO

SE UNEM
BRASIL

Quando o coronavírus se espalhou 
pela Amazônia, as Mulheres Indígenas 

assumiram a liderança na luta pela 
sobrevivência contra um Estado ausente 

e negacionista. Unidos, obtiveram 
medicamentos, alimentos e vacinas, 

essenciais para combater a pandemia.

OS RIOS QUANDO
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No início de 2021, Manaus se tornou o epicentro 
da pandemia no mundo. Uma nova variante mais 
contagiosa que quebrava a imunidade adquirida 
na primeira onda tomou conta da cidade¹. Logo o 
vírus se espalhou por todo o estado do Amazo-
nas. Ninguém foi poupado: nem indígenas nem 
não indígenas, nem comunidades urbanas nem 
as rurais. Enquanto isso, o governo de Jair Bolso-
naro continuou com seu discurso negacionista, 
sem prestar serviços essenciais para enfrentar a 
crise sanitária. O resultado foi uma enorme falta 
de oxigênio nos hospitais de Manaus, já sobreca-
rregados pelo aumento de casos. No início de fe-
vereiro de 2021, 105 pessoas morriam diariamente 
por falta de oxigênio².

¹“Virus Variant in Brazil Infected Many Who Had Already Recovered From Covid-19”, The New York Times, 1 de marzo de 2021,  consultado em 30 de janeiro de 2022, 
https://www.nytimes.com/2021/03/01/health/covid-19-coronavirus-brazil-variant.html

² “Amazonia: 105 pessoas morrem asfixiadas cada dia en Manaus por falta de oxigênio e vontade política”, Caritas internationalis, 9 de febrero de 2001,  consultado 
em 30 de janeiro de 2022, https://www.caritas.org/2021/02/manaos/?lang=es 

Comunidade Rio Cuieras e Três Unidos, Amazonas

https://www.nytimes.com/2021/03/01/health/covid-19-coronavirus-brazil-variant.html
https://www.caritas.org/2021/02/manaos/?lang=es  
https://www.caritas.org/2021/02/manaos/?lang=es  
https://www.caritas.org/2021/02/manaos/?lang=es  
https://www.caritas.org/2021/02/manaos/?lang=es  
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O medo tomou conta das Comunidades Indígenas da Amazô-
nia. A memória das epidemias passadas, que quase acabaram 
com a existência dos Povos Indígenas, ressoou na mente de 
muita gente. Mais uma vez, o mundo ocidental trouxe uma 
doença que colocou sua sobrevivência em risco. E a falta de 
ações imediatas e pertinentes por parte do Estado deixou 
as Comunidades Indígenas sem recursos para lidar com a 
doença.

A taxa de transmissão em Manaus chegou a 4.700 casos por 
100.000 e cerca de 7.000 no interior do estado³. Famílias in-
dígenas e não indígenas tinham pelo menos um parente in-
fectado, doente ou falecido. A população indígena urbana foi 
fortemente impactada, por isso o hospital teve que oferecer 
tratamentos por meio da medicina tradicional em uma sala 
específica para pacientes acometidos pela covid-19. “O vírus 
veio matando muita gente, perdemos um familiar todos os 
dias. Como a gente consegue se levantar?”, questiona Perpe-
tua Pereira Cerqueira, do Povo Kokama do Alto Solimões, um 
dos Municípios Indígenas com mais casos de covid-19.

A memória das epidemias passadas, que 
quase acabaram com a existência dos Povos 
Indígenas, ressoou na mente de muita gente. ”

“

³ Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Boletim diario de casos covid-19, 20 de janeiro de 2021, consultado em 30 de janeiro de 2022, 
http://www.amazonas.am.gov.br/content/uploads/2021/01/20_01_21_BOLETIM_DIARIO_DE_CASOS_COVID-19-12.pdf 
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Elas se organizaram para arrecadar alimentos 
e remédios, e distribuí-los às famílias mais 
carentes, tanto urbanas quanto rurais. ”

“

A artesã Ingrid 
Carvalho Diniz.
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Além do coronavírus, o povo da Amazônia teve que enfrentar 
a falta de alimentos. “Se todo mundo adoecer, quem vai para 
a roça?” reflete Rosimere Maria Vieira Teles, do Povo Arapaço 
e vice-coordenadora da Makira E’ta, a Rede de Mulheres In-
dígenas do Estado do Amazonas. “A pandemia também teve 
um grande impacto na renda, já que a maioria das pessoas 
em nossas comunidades não tem um emprego estável. Mui-
tas famílias não tinham o suficiente para sobreviver”, acres-
centa Maria do Socorro Elias Gamenha, do Povo Baniwa e 
coordenadora da organização.

Para lidar com as situações mencionadas e um Estado incom-
petente, as Mulheres Indígenas Makira E’ta decidiram tomar 
as rédeas da situação. Elas se organizaram para arrecadar ali-
mentos e remédios, e distribuí-los às famílias mais carentes, 
tanto urbanas quanto rurais. “Nosso coração doia, mas nos 
levantamos e lutamos pela vida”, admite Rosimere. A Maki-
ra E’ta se aliou a um punhado de organizações indígenas e 
não indígenas para arrecadar fundos. Mais tarde, por meio 
da rede de mulheres estabelecida em todo o vasto território 
amazônico, distribuíram cestas básicas para 62 Comunidades 
Indígenas. A logística foi complicada – algumas comunidades 
estão localizadas a quatro ou cinco horas de barco de Ma-
naus – mas a comida e os remédios chegaram.

Uma das agricultoras mostra os tomates que plantou durante as oficinas 
agroflorestais oferecidas pela Makira ETA, a Rede de Mulheres Indígenas 
do Estado do Amazonas.

A artesã Ingrid Carvalho Diniz mostra uma flor de urucum na frente de sua casa. 
Dele são extraídos corantes e sementes para fazer artesanato.
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A Rede de Mulheres Indígenas também 
promoveu o uso e cultivo de plantas medicinais 
para combater os sintomas da covid. Assim, 
resgataram-se saberes ancestrais, como as 
terapias e curas Sateré-Mawé, e foram realizadas 
oficinas de troca de saberes entre idosos e 
jovens, e entre diferentes comunidades. ”

 “Foi muito significativo que, com os poucos recursos que 
tínhamos, pudéssemos contribuir para superar a fome”, diz 
Socorro. “As mulheres de luto lideramos o esforço e a luta 
durante a pandemia na ausência dos poderes públicos. Foi re-
velada a importância das Mulheres Indígenas à frente de suas 
comunidades e sua capacidade de criar vínculos harmoniosos 
e de cuidado em tempos difíceis”, ela acrescenta.

A Rede de Mulheres Indígenas também promoveu o uso e 
cultivo de plantas medicinais para combater os sintomas 
da covid. Assim, resgataram-se saberes ancestrais, como as 
terapias e curas Sateré-Mawé, e foram realizadas oficinas 
de troca de saberes entre idosos e jovens, e entre diferentes 
comunidades. As mulheres faziam chás de amora, goiaba e 
limão, remédios de plantas como o sanatodo, a andiroba (da 
qual tiram das sementes um poderoso óleo anti-inflamató-
rio) e uma pomada com sementes de gergelim, entre outros 
ingredientes.. “Se as empresas farmacêuticas vêm aqui buscar 
nossas plantas, por que não as usamos nós mesmas?”, ques-
tiona Regina Sateré, do Povo Sateré-Mawé, promotora de ofi-
cinas de medicina tradicional e coordenadora da Associação 
Makira E’ta em sua cidade. A pandemia levou as Comunidades 
Indígenas da Amazônia a retornarem às suas raízes.

“
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Ingrid Naiane e Raiara da Silva banham-se no Rio Cuieras às margens da comunidade Três Unidos, no Amazonas.
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Mas no Brasil, os Povos Indígenas não tiveram que enfrentar 
apenas a pandemia. A luta pela sobrevivência transformou-se 
em guerra contra o governo, contra autoridades públicas negli-
gentes e falsas campanhas de informação. Jair Bolsonaro negou 
a existência do vírus, se opôs à mobilização de recursos para 
fortalecer o sistema de saúde, desacreditou o uso de máscaras, 
medidas de higiene e distanciamento social. Ao mesmo tempo, 
ele recomendou tomar medicamentos sem eficácia cientifica-
mente comprovada, como a hidroxicloroquina, e se opôs publi-
camente à vacinação. “Gente morrendo e ele falando que era 
gripe”, lamenta Perpétua Pereira Cerqueira, indignada.

Os Povos Indígenas do Brasil já estavam acostumados a lutar 
contra o governo Bolsonaro. Desde que se tornou presidente 
daquele país em 1º de janeiro de 2019, suas políticas de “assi-
milação” cultural e usurpação de terras indígenas protegidas 
violaram deliberadamente os direitos dos povos indígenas de 
explorar a floresta amazônica sem qualquer  oposição. “Como 
mulheres, tivemos que nos organizar para travar essa guerra, 
porque era uma guerra contra o poder público”, diz com deter-
minação Jaqueline Guimarães Aparicio, do Povo Kokama res-
ponsável pela comunicação da rede Makira E’ta.

Dona Babá cuida das plantas cultivadas 
ao redor de sua casa que ela usa para 
fazer remédios naturais.
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Ingrid Naiane brinca com flores de dente-de-leão, uma das 
plantas medicinais utilizadas pelos povos amazônicos.

Pero en Brasil, los Pueblos Indígenas no solo tuvieron que en-
Mas A última batalha foi para ampliar a campanha de vacinação 
planejada pelo governo, que contempla apenas a imunização 
de comunidades indígenas que vivem em aldeias rurais e exclui 
os cerca de 500 mil indígenas que vivem em áreas urbanas⁴. 
As mulheres da rede Makira E’ta voltaram a liderar a resistên-
cia junto com outras Organizações Indígenas; juntos, levaram 
o governo à Suprema Corte. Também fizeram parceria com a 
Coordenadoria de Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (COIAB) para realizar uma campanha em 
Línguas Indígenas sobre a importância da vacinação, por meio 
de jovens comunicadores, lideranças comunitárias e profissio-
nais de saúde.  Com essa campanha, se combateu a informação 
divulgada pela igreja evangélica, que se opõe à vacinação, ar-
gumentando que as vacinas estão contaminadas. “Através das 
igrejas evangélicas, os pastores conseguem convencer a popu-
lação indígena a não se vacinar”, explica Perpetua desesperada.

As Mulheres da rede Makira E’ta estão exaustas, mas não desistem 
por isso. “Houve um tempo em que queríamos jogar a toalha”, ad-
mite Rosimere, “mas todas nos apoiamos umas às outras  com 
uma pequena mensagem, uma piada ou um telefonema. Nos 
unimos para vencer essa luta que ainda não acabou. Por isso le-
vantei a cabeça, porque não podíamos desistir”, continua Rosi-
mere com seu fio de voz.

Diz um ditado amazônico que as mulheres indígenas são como 
rios, crescem quando se juntam. Makira E’ta é o fluxo de água 
pura e cristalina que cresce em tempos de tempestade. Sua 
força se espalha pelos vales, lagoas e montanhas da selva, ali-
menta, cura e cuida de si e do meio ambiente.

 

⁴ “Indígenas brasileños alertan que son excluidos de vacunación”, Telesurtv.net, 7 de enero de 2021, consultado em 30  de janeiro de 2022, 
https://www.telesurtv.net/news/indigenas-brasilenos-alertan-excluidos-vacunacion-20210107-0026.html,

https://www.telesurtv.net/news/indigenas-brasilenos-alertan-excluidos-vacunacion- 20210107-0026.html
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“Houve um tempo em que queríamos 
jogar a toalha”, admite Rosimere, “mas 
todas nos apoiamos umas às outras  com 
uma pequena mensagem, uma piada 
ou um telefonema. Nos unimos para 
vencer essa luta que ainda não acabou. 
Por isso levantei a cabeça, porque não 
podíamos desistir.

” 

Vestidos de formatura 
secam em varais na 
comunidade de Três 
Unidos, Amazonas. 



RESISTINDO
NAS ALTURAS

BOLÍVIA

Graças à Rede Chimpu Warmi, as 
comunidades indígenas do altiplano 
boliviano sobreviveram à pandemia 

recuperando as formas tradicionais de 
alimentação, cura e cuidados de si mesma.
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Terra Indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta (JMTCA), 
localizada no planalto árido de Oruro, Bolívia.

Quando o coronavírus chegou a 4.000 metros 
de altura, a mais alta das montanhas da Bolívia, 
as Comunidades Indígenas entenderam que esse 
vírus não respeitava nada nem ninguém. Nem às 
oferendas, nem às orações, nem às plantas me-
dicinais, nem aos idosos. No início, o vírus estava 
longe, nas cidades, e muita gente em comunida-
des remotas pensava que o vírus não existia ou que 
era coisa do governo. Mas quando a rigorosa qua-
rentena foi levantada, jovens e adultos mais uma 
vez se mudaram da cidade para o campo, levando 
a doença para as comunidades mais remotas. O 
vírus tornou-se uma doença muito real e doloro-
sa, levando consigo familiares, autoridades e entes 
queridos. “Estamos fazendo algo errado. Não esta-
mos vivendo em harmonia com a natureza como 
nossos avós viviam. Os achachilas [os espíritos dos 
ancestrais que protegem os Povos Indígenas] es-
tão muito zangados e não há como acalmá-los”, 
explicou Petrona Fernández Osco, da comunidade 
Aymara Yanari, às margens do Lago Titicaca. 
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Estamos fazendo algo errado. Não estamos vivendo 
em harmonia com a natureza como nossos avós 
viviam. Os achachilas [os espíritos dos ancestrais 
que protegem os Povos Indígenas] estão muito 
zangados e não há como acalmá-los. ”

“
Cavalinha, muña, camomila, k’ichita e suico são plantas que crescem nas alturas do 

departamento de Potosí e Oruro e são usadas no combate à covid-19.
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Cada comunidade se organizou para fazer 
oferendas com uma mesinha, incenso, plantas 
locais e açúcar. Nos dias de oração, que são 
três, toda a cidade deve permanecer em 
paz, sem brigas ou rancores. Caso contrário, 
Pachamama e as divindades não nos ouvirão.”

“
No território Indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apa-
cheta (JMTCA), localizado nos áridos altiplanos de Oruro, as 
Comunidades Indígenas lutam há anos contra a mineração 
que deixa a serra oca e as terras revolvidas. Lá, o coronavírus 
foi chamado de “Qhapaj Niño” – criança forte ou poderosa – 
como símbolo de respeito, porque os vírus devem ser respei-
tados para que passem sem causar muitos danos.
Uma delegação de crianças, jovens, idosos, mulheres e ho-
mens subiu ao topo da montanha —onde o vento sopra forte 
e o sol torna as bochechas vermelhas— vestidos com os agua-
yos e ponchos multicoloridos típicos do altiplano para pedir 
às divindades que o vírus passasse despercebido. “Cada comu-
nidade se organizou para fazer oferendas com uma mesinha, 
incenso, plantas locais e açúcar. Nos dias de oração, que são 
três, toda a cidade deve permanecer em paz, sem brigas ou 
rancores. Caso contrário, Pachamama e as divindades não nos 
ouvirão”, diz Vitalia Martínez, da comunidade Torre Jake.

No entanto, o coronavírus se agarrou firmemente à montan-
ha, sem ouvir as orações ou respeitar os limites impostos pelas 
Autoridades Originárias. As pessoas da comunidade começa-
ram a adoecer, com sintomas de tosse, dor de garganta, febre, 
perda de paladar e olfato, dores musculares e dificuldade para 
respirar. As comunidades decidiram isolar-se completamente, 
situação que se somou à escassez de alimentos derivada da 
desaceleração econômica e do severo confinamento a que o 
país estava submetido desde março de 2020. “Não havia açú-
car, óleo, arroz, absorventes higiênicos”, lembra Betty Villca 
Mitmi, ativista pelos direitos dos Povos Indígenas e Coordena-
dora da Rede Chimpu Warmi. No território indígena da JMTCA, 
grandes quantidades de queijo, do qual vivem muitas famílias, 
se estragaram e os produtos só eram trazidos da cidade a cada 
15 dias para evitar o contágio.
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Diante dessa situação de desamparo e fragilidade, as mul-
heres assumiram o papel de cuidadoras, médicas e susten-
tadoras das famílias. Por meio da Rede Chimpu Warmi, rede 
nacional de Mulheres Indígenas, elas se organizaram para 
apoiar as comunidades e garantir alimentação, fornecer kits 
de proteção contra a covid-19 (gel, máscaras, sabonete) e 
realizar encontros para conscientizar a população sobre os 
sintomas da covid-19 e sobre medidas de higiene. “As mul-
heres tiveram um papel específico e muito importante. Foi 
muito difícil para elas perder seus maridos e filhos e, mes-
mo estando doentes, continuaram cuidando da família e en-
contrando uma maneira de sobreviver à pandemia. São elas 
também que têm feito prevenção e mais participado das re-
uniões”, diz Petrona Fernández Osco, também integrante da 
Rede e tesoureira.

Graças ao trabalho anterior que a Rede Chimpu Warmi havia 
realizado em defesa do território contra a mineração e pelo 
fortalecimento político com as Comunidades Indígenas do 
norte de Potosí e Oruro, foi possível estabelecer uma conexão 
direta com as Autoridades Originárias das comunidades mais 
remotas e apoiá-las durante a quarentena. Em primeiro lugar, 
foram estabelecidas formas de comunicação através da In-
ternet que os jovens ensinaram aos mais velhos. Também se 
organizou uma campanha de conscientização para introduzir 
medidas de higiene contra a covid-19 por meio de reuniões, 
vídeos e cartilhas traduzidas para as línguas quíchua e aima-
rá. Foi muito difícil fazer as pessoas da comunidade entende-
rem que deviam respeitar as medidas de higiene. Como estão 
sempre em contato com a terra, passar álcool em suas mãos 
significava perder a conexão com a Pachamama. Os mais ido-
sos achavam difícil respirar com a máscara. Só as pessoas que 
perderam parentes ou idosos entenderam”, diz Betty. Uma 
das estratégias que funcionou melhor para chegar às pessoas 

Mulheres do território indígena JMTCA distribuindo alimentos para 
compartilhar na comunidade, atividade ancestral denominada. Apthapi.

O milho foi e é a base da alimentação do território 
desde a antiguidade.
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“As mulheres tiveram um papel específico 
e muito importante. Foi muito difícil para 
elas perder seus maridos e filhos e, mesmo 
estando doentes, continuaram cuidando 
da família e encontrando uma maneira de 
sobreviver à pandemia. São elas também 
que têm feito prevenção e mais participado 
das reuniões.

” 

Por meio da Rede 
Chimpu Warmi, 

rede nacional de 
Mulheres Indígenas, as 
comunidades têm sido 
apoiadas para garantir 

alimentos e fornecer 
kits de proteção contra 

a covid-19.
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Mas o que realmente salvou as Comunidades Indígenas foi 
resgatar seus saberes, valores e práticas ancestrais. Quando 
o coronavírus entrou nas casas dos habitantes do altiplano, 
os idosos foram os mais afetados e muitas famílias perderam 
seus avôs e avós. As comunidades perceberam que o vírus, 
além de levar entes queridos, estava levando embora parte 
de sua história e de seus conhecimentos ancestrais. Os jo-
vens - imbuídos da cultura ocidental, das facilidades de ir à 
farmácia e comprar remédios, de ir à loja e comprar alimen-
tos industrializados - não haviam aprendido ou internalizado 
essas práticas que permitem que as comunidades indígenas 
resistam a crises unidas sem depender de insumos de fora.

Com a comunidade fechada, sem acesso ao hospital ou farmá-
cia, as mulheres se voltaram para as plantas e remédios que 
estavam ao seu alcance e com os quais seus ancestrais haviam 
sobrevivido a pandemias, vírus e doenças por séculos. Assim, 
elas voltaram a usar plantas como a ch’iquita, a wira wira de flor 
amarela, o amor seco com pétalas brancas, a chachacoma de 
folhas pequenas ou o eucalipto intensamente perfumado. Elas 
também desenvolveram remédios para combater os sintomas 
do resfriado e da gripe com o frescor do mentisan (uma pomada 
mentolada feita nos Andes bolivianos), a doçura do mel, a aspe-
reza da cebola e do alho e o amargor da água de chunho. “Todas 
essas plantinhas existem na comunidade. Existem muitas plan-
tas medicinais, mas às vezes não conhecemos suas proprieda-
des”, reconhece Lidia Sequeiros, da comunidade Llatja Wasa de 
Oruro. Muitas mulheres também fizeram vaporização de folhas 

foi transmitir a mensagem por meio de vídeos protagoniza-
dos por meninos e meninas, onde explicavam como lavar as 
mãos e usar a máscara.

A k’ichita é uma planta medicinal utilizada 
na região andina da Bolívia.
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Durante a pandemia, as Comunidades 
Indígenas também reforçaram os princípios 
ayni de solidariedade e reciprocidade, 
presentes na cultura andina dos Incas há 
mais de 4.000 anos.”

de eucalipto, fazendo fumegar a th’ola nos quartos para  mel-
horar a respiração dos doentes. Agora, a Rede Chimpu Warmi 
está preparando um catálogo que reunirá todas essas plantas 
e remédios tradicionais para que sejam documentados para a 
posteridade.

No Norte de Potosí, espalhou-se a notícia de que havia um 
elixir todo-poderoso contra a covid-19: leite de burra preta. 
Embora abandonado pelo uso dominante do leite de vaca, 
esse leite é o mais parecido com o leite materno e contém 
duas enzimas essenciais que fortalecem o sistema imunoló-
gico, além de uma quantidade de vitaminas, proteínas e mi-
nerais. “Meu amigo pegou leite de uma burra preta com nariz 
branco chamada mojina. A partir daquele momento, meu 
marido melhorou da doença”, conta Leonarda Guarayo Copa, 
do Povo Indígena Ayllu Chayantaka.

“Mesmo quando estava doente, ia ao campo pastorear min-
has ovelhas, porque tenho que fazer isso todos os dias”, ex-
plica Andrea Nina Macani, da mesma cidade de Leonarda. Em 
um desses passeios, Andrea conheceu uma menina da comu-
nidade que lhe disse que o mentisan de eucalipto e o leite de 
burra preta são muito bons para combater o coronavírus. No 
dia seguinte, a menina trouxe para ele mentisan que sua mãe 
havia preparado e um pouco de leite de burra preta, e logo 
Andrea ficou curada da doença.

Durante a pandemia, as Comunidades Indígenas também re-
forçaram os princípios ayni de solidariedade e reciprocidade, 
presentes na cultura andina dos Incas há mais de 4.000 anos. 
Como modo de vida comunitário e forma de entender o mun-
do, o ayni se baseia na “cultura do cuidado mútuo” (Khuyapa-
yaq Aylluchakuy, em quíchua) entre os seres da comunidade 

“
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(Ayllu). O conceito de reciprocidade andina considera que a 
cada momento há dar e receber, pois as ações de uma pessoa 
têm consequências nas ações de outra. É por isso que se deve 
dar sem esperar nada em troca e, assim, viver em harmonia e 
em sintonia com todo o cosmos.

Nesse período, as Comunidades Indígenas retomaram práti-
cas como a troca de sementes indígenas, a troca de produtos 
sem envolver dinheiro e o minka ou trabalho comunitário. 
Quando uma mulher tinha que ir à cidade, ela pedia a uma 
amiga ou vizinha que cuidasse de suas ovelhas. No território 
indígena JMTCA do Norte de Potosí, designaram duas pessoas 
para irem à cidade vender o queijo em nome de todas as famí-
lias produtoras. Os benefícios obtidos foram distribuídos por 
toda a comunidade de acordo com as necessidades de cada 
família. Além disso, dada a escassez de alimentos, se reto-
mou a prática de armazenar produtos.
Além disso, graças à produção de alimentos na fazenda co-
munitária, as Comunidades Indígenas chegaram a abastecer 
as cidades, onde faltavam alimentos básicos. “As Mulhe-
res e os Povos Indígenas dão sustentabilidade alimentar às 
grandes cidades porque somos nós que cuidamos da terra 
e plantamos. Mas queremos reconhecimento, que sejamos 
valorizadas. Porque se nossos avós não tivessem aprendido 
a cuidar das sementes e a ler a Pachamama para fazer uma 
boa semeadura, muita gente teria desaparecido”, diz Petrona, 
com sua voz delicada, mas contundente.

As Autoridades Originais montam uma mesa de 
oferendas para iniciar todas as atividades.
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Antes da pandemia, a transmissão de saberes e práticas entre 
o passado e o futuro das Comunidades Indígenas na Bolívia 
estava se rompendo. Os pais tiravam os jovens das comuni-
dades e os traziam para a cidade em busca de novas opor-
tunidades. Esses jovens, como Betty e Petrona, cresceram 
longe do campo e de suas raízes, tentando esconder um pas-
sado que ainda os estigmatiza na sociedade boliviana. “Mui-
tos jovens tentamos esquecer nosso passado, um passado 
sombrio que não queremos que ninguém saiba. Mas com a 
pandemia percebemos sua importância e recuperamos nossa 
forma de nos alimentar, curar e cuidar de nós mesmos. Não 
podemos esquecer de onde viemos e o conhecimento que le-
vamos conosco”, conclui Petrona. 

Agora, as duas mulheres lideram a Rede Chimpu Warmi, tra-
balhando para apoiar e fortalecer as comunidades que seus 
pais deixaram para trás. Elas seguem o caminho das irmãs 
que iniciaram essa luta pelos direitos dos Povos e Mulheres 
Indígenas. Atualmente as professoras, como a deputada To-
ribia Lero Quispe, fazem isso a nível da política nacional. Mas 
no terreno, a Rede Chimpu Warmi continua a criar alianças 
com as Mulheres Indígenas e a promover o seu papel de lide-
rança nas comunidades. Pois em tempos de crise, as verda-
deiras guardiãs das práticas e saberes ancestrais são aquelas 
que permitem que as Comunidades Indígenas sobrevivam a 
qualquer adversidade.

Autoridade Indígena Feminina 
do território indígena JMTCA.



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

Entre as montanhas vulcânicas do 
Nyiragongo, a vegetação exuberante da 
selva congolesa e o cristalino Lago Kivu, 

as Mulheres Indígenas da organização 
Maharifa Ya Wamama Vijijini uniram forças 
para cuidar do meio ambiente, enfrentar a 

discriminação e combater a pandemia. 

VOLTANDO ÀS RAÍZES
PARA PROTEGER A FLORESTA
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A República Democrática do Congo (RDC) abriga a 
segunda maior área de floresta tropical primária, 
habitat de múltiplas espécies e essencial para o 
equilíbrio global de carbono e mitigação das mu-
danças climáticas. No entanto, a extração ilegal 
de madeira está destruindo a floresta congolesa 
para extrair matérias-primas, como madeira e mi-
nerais, de suas entranhas. Em 2020, a RDC perdeu 
500.000 hectares de floresta primária, aproxima-
damente o equivalente ao território de Trinidad e 
Tobago.

Em 2016, as Mulheres Indígenas de Goma, no ex-
tremo leste da RDC, criaram a organização Maha-
rifa Ya Wamama Vijijini para aproveitar o talento 
das Mulheres Rurais e Indígenas como guardiãs 
da floresta. Por meio da agricultura orgânica e do 
uso sustentável dos recursos, elas estabeleceram 
vínculos harmoniosos com a natureza e mitigaram 
os efeitos das mudanças climáticas. Anos depois, 
a pandemia ensinou-lhes que esse modo de vida 
também as tornava auto-suficientes e resilientes 
para superar qualquer tipo de crise.

Aldeia de Buganga, Goma.
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“Se não encontrassem uma 
maneira de sustentar os seus, 
enfrentariam a ira e a violência 
de seus maridos. 

” 

Rebeca Awilo aprendeu a fazer tapetes e bolsas de 
palha juntando-se a Maharifa Ya Wamama Vijijini. 
Aldeia Kalungu, Goma.
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Em 2020, o governo da RDC impôs um bloqueio estrito. A 
população foi proibida de sair de suas casas sob o risco de 
sofrer prisões arbitrárias na rua. Nas comunidades ao redor 
de Goma, as famílias indígenas permaneceram trancadas em 
suas casas de madeira ou barro, espalhadas pelas montanhas 
e distantes umas das outras.

As desigualdades de gênero e a discriminação contra os povos 
indígenas exacerbaram os efeitos da pandemia sobre as mul-
heres indígenas. O fardo de alimentar as famílias caiu sobre 
seus ombros. Se não encontrassem uma maneira de susten-
tar os seus, enfrentariam a ira e a violência de seus maridos. 
Sem acesso à propriedade da terra e impossibilitadas de rea-
lizar qualquer atividade econômica fora de casa, as Mulheres 
Indígenas tinham recursos muito limitados.

A dupla discriminação enfrentada pelas mulheres indígenas 
na RDC as priva de um dos recursos mais preciosos para a so-
brevivência: a terra. Segundo um estudo da Coalizão de Mul-
heres Líderes pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (CLFEDD na sigla em francês), 70% delas não têm 
acesso a títulos de propriedade. As Comunidades Indígenas 
foram expulsas pelos proprietários dos solos mais verdes e 
férteis à beira do lago. Eles foram escorraçadas para o sopé 
do Monte Nyiragongo, onde a terra não é boa para as plantas 
e cultivos florescerem.

Mesmo assim, várias mulheres indígenas conseguiram arren-
dar pequenos terrenos ao longo do Lago Kivu com o apoio 
da organização Maharifa Ya Wamama Vijijini. Nestas terras 

 Kavira Odette tem uma fábrica chamada Vinga. Suas raízes e 
folhas são usadas para tratar hipertensão e diabetes.
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Furaha Clementine representa Maharifa Ya Wamama Vijijiniin na 
região de Bweremana. Aprendeu a fazer braseiros de barro e hoje 
treina mulheres da região para que possam gerar renda e cuidar de 
suas famílias.

criaram hortas comunitárias, onde cultivam hortaliças, árvo-
res frutíferas e plantas medicinais. Para Narcisse Balingene 
Chipere, presidenta da entidade, a agricultura orgânica é a 
principal atividade da entidade, pois serve para suprir inúme-
ras necessidades diárias. “A agricultura nos permite alimen-
tar-nos e criar uma empresa que gera lucros em nosso jardim, 
sem ter de sair de casa. Além disso, promove a solidariedade 
e a coesão entre nós”, explica.

Graças às hortas comunitárias, as mulheres indígenas tam-
bém têm garantido o acesso às plantas medicinais. Diante do 
aumento de pessoas que adoeceram com covid, elas recorre-
ram ao mavuke, uma preparação de plantas medicinais que 
usam para curar doenças como malária, gripes e resfriados, 
problemas respiratórios ou hipertensão e diabetes. Para fazer 
makuve, se cozinha em uma panela uma combinação de dife-
rentes plantas, como folhas de manga, mamão ou abacate, 
eucalipto branco e citronela, dependendo da doença a ser 
curada. Em seguida se respira o vapor que emana da co-
cção através de um pano branco. Sua eficácia foi compro-
vada a ponto de mulheres de comunidades rurais cultivam 
as plantas, e as que moram mais próximas da cidade con-
feccionam os fardos medicinais e os vendem no mercado 
local. Através desta organização elas criaram um circuito 
de produção e comercialização.
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Na Comunidade Indígena próxima ao Lago Verde — local con-
hecido pela cor verde de suas águas e pela vegetação que o 
cerca—, um grupo de mulheres começou a fazer bolas de car-
vão vegetal para evitar o consumo excessivo de madeira e a 
destruição da floresta. Dos restos da floresta, cinzas e cas-
ca de banana, as mulheres fazem bolinhas acinzentadas que 
deixam secar ao sol por vários dias. “As bolas de carvão são 
muito fáceis de vender mesmo em nossas próprias famílias, 
porque as pessoas não têm dinheiro para comprar madeira”, 
diz Angelani Mukallemba, membro do Programa Integrado 
para o Desenvolvimento do Povo Pigmeu em Kivu (PIDPP na 
sigla em francês).

Com essa renda, as Mulheres Indígenas têm organizado ou-
tras atividades, como oficinas de costura. Durante a pande-
mia, fizeram máscaras de pano para substituir as descartá-
veis, já que não havia muitas destas e geravam desconfiança 
na população. “As pessoas pensavam que as máscaras eram 
portadoras da infecção. Produzi-las localmente lhes deu mais 
segurança”, explica Kavira Odette, uma mulher rural que 
acompanha as Mulheres Indígenas de Maharifa Ya Wamama 
Vijijini. Além das máscaras, confeccionam roupas, como uni-
formes, calças ou blusas com estampas africanas. 

 “A agricultura nos permite alimentar-
nos e criar uma empresa que gera 

lucros em nosso jardim, sem ter de 
sair de casa. Além disso, promove a 
solidariedade e a coesão entre nós”

“
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Entre todas nós conquistamos independência, soberania 
alimentar, solidariedade e coesão social. ”

Os membros da organização na cidade de Kondero 
trabalham na terra cultivando ervilhas e plantas medicinais.“
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Ombeni Shamavu faz potes de 
barro na aldeia de Kalungu.

Agora, mais mulheres querem participar das oficinas, mas 
a organização não tem recursos suficientes para comprar 
máquinas de costura para todas elas. Enquanto isso, outro 
grupo faz chapéus e bolsas entrelaçando folhas de palmeira 
no estilo tradicional. Algumas peças são pintadas em cores 
e depois vendidas nos mercados. Todas essas atividades per-
mitiram que as mulheres indígenas se mantivessem mental e 
fisicamente saudáveis   durante o confinamento.

Assim, a partir da organização Maharifa Ya Wamama Vijijini, 
as Mulheres Indígenas encontraram na natureza os alimen-
tos, remédios e recursos necessários para serem soberanas 
coletivamente e sobreviverem, como faziam seus ancestrais, 
respeitando as florestas, montanhas e rios. “Entre todas nós 
conquistamos independência, soberania alimentar, solidarie-
dade e coesão social”, diz Odette. “Ganhamos confiança em 
nós mesmos”, acrescenta Noela Kabeshero, uma mulher in-
dígena da organização. Em um mundo que as limita e discri-
mina, a confiança mútua lhes permite realizar projetos cole-
tivos para melhorar suas condições de vida e lutar juntas por 
seus direitos. Enquanto isso, o vulcão Nyiragongo —“aquele 
que queima”, na língua local— continua em repouso.
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Quando o bloqueio foi levantado, Mami Mwajuma e um grupo de mulheres do território Sasha 
decidiram se encontrar e trabalhar juntas como parceiras de Maharifa Ya Wamama Vijijini.



CURAR AS FERIDAS
 DAS VIOLÊNCIAS

UGANDA

No contexto da pandemia, um grupo de 
mulheres indígenas do norte de Uganda 
se reuniu para falar publicamente sobre 

a violência que enfrentam diariamente 
e superá-la com projetos conjuntos. A 

Juventude Indígena de sua comunidade o 
fez por meio da música e do teatro.
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Na África, dizem que uma pessoa com fome é uma pessoa 
com raiva. De estômago vazio, as pessoas brigam até pelo 
bom dia de um vizinho. Devido às duras restrições impostas 
devido à pandemia, as pessoas em Uganda ficaram tranca-
das em casa por um ano e meio. Muitas pessoas tiveram di-
ficuldade em encontrar comida. Houve até homens que se 
suicidaram porque não conseguiam alimentar suas famílias. 
Com as crianças fora da escola, sem trabalho e sem comi-
da, as casas tornaram-se panelas de pressão. Uma pressão 
que explodiu nos corpos de mulheres e meninas. Mas essa 
violência não apareceu da noite para o dia, ela voltou como 
um fantasma de um passado que ninguém quer lembrar.

No norte de Uganda, as pessoas cresceram marcadas pela 
violência. A guerra civil larvar entre o exército da Uganda e o 
Exército de Resistência Nacional (NRA) deixou cerca de dois 
milhões de pessoas deslocadas. Essas pessoas viveram por 
mais de 20 anos em campos de refugiados, onde enfrenta-
ram todo tipo de abuso: da violência sexual ao tráfico de pes-
soas. Em 2012, o ACNUR considerou terminado o conflito em 
Uganda e parou de ajudar os deslocados, pois muitos deles 
haviam voltado para casa⁵. No entanto, o trauma não desa-
pareceu: reviveu na mente e no corpo das pessoas. “As pes-
soas foram totalmente afetadas e voltaram para casa com 
esse trauma”, explica Molly Achello, diretora e fundadora da 
organização Fountain Life of Uganda, que trabalha contra a 
violência contra mulheres e meninas indígenas.

A Fonte da Vida Uganda, em parceria com a Iniciativa de Conservação do Norte 
de Uganda, montou parcelas de demonstração para meninas e mulheres 
cultivarem espécies de plantas específicas para aumentar a imunidade. Distrito 
de Otuke, Uganda.

⁵W. Spindler, “UNHCR closes chapter on Uganda’s internally displaced people”, UNHCR ACNUR, 
6 de enero de 2012, consultado el 29 de enero de 2022,
https://www.unhcr.org/news/briefing/2012/1/4f06e2a79/unhcr-closes-chapter-ugandas-
internally-displaced-people.html

https://www.unhcr.org/news/briefing/2012/1/4f06e2a79/unhcr-closes-chapter-ugandas-internally-displac
https://www.unhcr.org/news/briefing/2012/1/4f06e2a79/unhcr-closes-chapter-ugandas-internally-displac
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Devido às duras restrições impostas devido 
à pandemia, as pessoas em Uganda ficaram 
trancadas em casa por um ano e meio. 
Muitas pessoas tiveram dificuldade em 
encontrar comida. Houve até homens que 
se suicidaram porque não conseguiam 
alimentar suas famílias.”

Molly Akello lutou contra essa violência toda a sua vida. Pri-
meiro contra a violência física, emocional e sexual que sofreu 
na infância e adolescência desde que ficou órfã. Depois, con-
tra a violência enfrentada por meninas e mulheres em sua 
comunidade. É por isso que Molly fundou a Fountain Life of 
Uganda, para que nenhuma outra menina ou mulher indígena 
tenha que viver o que ela viveu. Romper os ciclos de violên-
cia no tecido social de uma comunidade implica um esforço 
de melhoria coletiva. “Por isso trabalhamos para colocar os 
problemas na mesa, para poder falar sobre eles e superá-los 
juntos”, ela conclui.

Quando o coronavírus chegou a Uganda, o ciclo de violência 
voltou a assombrar. Em todo o país, houve um aumento de 
24% nos estupros atendidos e de 17% em casos de gravidez 
na adolescência, segundo dados do Ministério da Saúde e Gê-
nero de Uganda⁶. No nordeste do país, a violência domésti-
ca, a gravidez na adolescência e os casamentos precoces au-
mentaram 45% em 2020. Em Lagon, quatro meninas foram 
mortas após serem estupradas e seis mulheres morreram em 
uma briga com seus parceiros.

“
⁶ R. Apondi, A.C. Awor, L.J Nelson, J. Cheptoris, F. Gabirano, C.D. Egbulem, S. Alamo, L.A. Mills, J. 
Hegle, “Gender-based violence shadows COVID-19: Increased sexual violence, HIV exposure and 
teen pregnancy among girls and women in Uganda”, IAS 2021, 18 al 21 de julio de 2021, consultado 
el 29 de enero de 2022, https://theprogramme.ias2021.org/Abstract/Abstract/2172 

 https://theprogramme.ias2021.org/Abstract/Abstract/2172 
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Como primeira iniciativa, as integrantes da FLU 
criaram um fórum para que as mulheres pudessem 
compartilhar as dificuldades e a violência que 
enfrentam no dia a dia.”

Molly Bella Akello exibindo produtos à base de plantas cultivados e 
processados   pelas meninas e mulheres treinadas pela Fountain of Life Uganda.“



U
G
AN

D
A

3 9 P R Ê M I O  L I D E R A N Ç A  2 0 2 1

Mães adolescentes cultivam hortaliças como fonte 
alternativa de renda no distrito de Otuke, Uganda.

Neste contexto de violência contra Mulheres e Meninas —
muitas delas indígenas —, a organização Fountain Life of 
Uganda decidiu agir. Como primeira iniciativa, as integrantes 
da FLU criaram um fórum para que as mulheres pudessem 
compartilhar as dificuldades e a violência que enfrentam no 
dia a dia. No começo elas propuseram grupos mistos, mas 
logo viram que as jovens não ousavam falar. “Então decidi-
mos fazer um fórum só para mulheres e os resultados foram 
excelentes”, diz Molly Akello. Elas encontraram um espaço 
para compartilhar seus desafios, o que, sobretudo, permitiu 
que assumissem seu poder e buscassem juntos soluções para 
os problemas.

As mulheres concordaram em envolver os homens líderes da 
comunidade para educar seus compatriotas no respeito às 
mulheres. Isso possibilitou a criação de uma rede de apoio e 
mediação que responderia a qualquer caso de violência. As-
sim, convidaram as autoridades da região, os serviços sociais 
e a polícia para o fórum. “As pessoas em posições de lide-
rança precisam saber pelo que estamos passando”, argumen-
ta Molly.

Graças ao fórum, elas convenceram as autoridades a incluir 
nas estatísticas os casos de violência contra mulheres e me-
ninas e que estes casos apareçam no relatório distrital junto 
com as recomendações das Mulheres Indígenas. Além dis-
so, conseguiram aprovar uma lei que garante o acesso das 
mulheres aos serviços sociais. Atualmente, em cada cidade 
se realizam reuniões semanais para  falar sobre a violência 
de gênero. Também se organiza sessões judiciais em que os 
agressores são entregues à polícia. “Ainda temos casos de 
violência”, admite Molly, “mas pelo menos agora os agresso-
res são punidos e presos”.
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As mulheres concordaram em 
envolver os homens líderes da 
comunidade para educar seus 
compatriotas no respeito às 
mulheres. Isso possibilitou a 
criação de uma rede de apoio 
e mediação que responderia a 
qualquer caso de violência.”

“
 Akello Florence (esquerda), presidente do grupo de mulheres Canomiyadiro, na 

fábrica de manteiga de karité na sub-prefeitura de Ogoro, distrito de Otuke, Uganda.
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Uma mãe adolescente 
trabalhando em um pomar.

Com a escola fechada e os meninos e meninas em 
casa sem fazer nada por mais de um ano e meio, 
a violência sexual entre adolescentes aumentou; 
muitas jovens ficaram grávidas. A FLU montou clu-
bes de música e teatro que, além de oferecer uma 
ruptura com o confinamento doméstico, promo-
viam discursos contra a violência sexual e a gravi-
dez precoce por meio das artes.  “Se as mensagens 
são criadas, cantadas e encenadas pelas próprias 
crianças, elas conseguem se comunicar com seus 
colegas e dissuadi-los”, explica Elizabeth Achiro, 
coordenadora do programa da Fountain Life of 
Uganda. Segundo Elizabeth, a mensagem pegou 
entre os jovens e os casos de violência sexual di-
minuíram no distrito nos últimos meses. Antes da 
pandemia, a organização usava poemas que distri-
buía na mídia para falar sobre o respeito aos di-
reitos das pessoas. Por exemplo, por meio de um 
programa na rádio comunitária, conscientizavam 
as pessoas sobre o direito à terra das mulheres in-
dígenas, viúvas ou mães solteiras.
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“Além de garantir os direitos 
das Mulheres e Meninas 
Indígenas, o fórum também 
serviu para que as mulheres 
enfrentassem conjuntamente 
a pobreza e a fome trazidas 
pelo coronavírus. 

” 

O grupo de dança da comunidade se apresentando 
durante uma sessão de treinamento na sede do distrito 
de Otuke. A Fountain of Life Uganda também oferece 
apoio psicossocial e serviços de aconselhamento por 
meio de programas culturais para ajudar as jovens mães 
a se adaptarem à maternidade precoce.
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Adong Mary, membro do grupo de mulheres Chanomiyadiro, prepara a máquina de tratamento de manteiga de karité na fábrica na sub-prefeitura de Ogoro.
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Além de garantir os direitos das Mulheres e Meninas Indíge-
nas, o fórum também serviu para que as mulheres enfren-
tassem conjuntamente a pobreza e a fome trazidas pelo co-
ronavírus. Assim, encontraram novas formas de gerar renda 
e aproveitaram o confinamento para cultivar hortaliças na 
horta de casa. Recuperaram o uso de árvores nativas para 
tratar os sintomas da covid-19 e produziram óleo de mantei-
ga de karité, que tem excelentes propriedades para a pele. 
O próximo objetivo é obter uma licença do governo para ex-
portar produtos de higiene pessoal e fazê-los chegar a outras 
mulheres indígenas em todo o mundo. Ao mesmo tempo, os 
membros do fórum querem convidar mulheres e homens ido-
sos que preservam conhecimentos ancestrais sobre plantas 
nativas a compartilhar seus conhecimentos com as Jovens 
Indígenas.

A pandemia deixou muitas famílias desfeitas, mulheres 
abusadas e pessoas mortas. “No início, as pessoas estavam 
apenas esperando que o vírus as matasse, achavam que não 
havia solução. Mas agora as pessoas aprenderam e adapta-
ram suas rotinas”, diz Elizabeth. O fórum tem sido um raio 
de esperança para muitas mulheres, um lugar para aprender 
umas com as outras para superar coletivamente as feridas 
deixadas por tantos anos de violência. 

Molly Bella Akello, fundadora da Fountain of Life Uganda, treina um grupo de 
mães adolescentes na estufa no distrito de Otuke, Uganda.
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