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A diversidade na América Latina pode ser simbolizada por um mosaico de cores, etnias, línguas e vozes. Existem
mais de 800 etnias compostas por mais de 45 milhões de pessoas em todo o continente, as quais se distinguem
pela sua grande diversidade social, geográﬁca, política, demográﬁca e sua maior riqueza se encontra no seu povo.

Os grupos étnicos são populações cujas condições e práticas sociais, culturais e econômicas os
diferenciam do resto da sociedade e que têm mantido sua identidade ao longo da história, como
sujeitos coletivos que possuem a sua própria origem, história e características culturais, que
podem percebidas através das suas distintas cosmovisões, costumes e tradições.1
Na contingência atual, especialistas e líderes de comunidades étnicas têm levantado suas vozes
para deixar claro a vulnerabilidade destes grupos ao COVID-19. Entre os aspectos a serem
destacados estão: a saúde, a educação, a renda e a vida comunitária, entre outros.
No Brasil, a Confederação dos Povos Indígenas (APIB) declarou em um comunicado: "Sem dúvida,
nós, povos indígenas, somos um dos segmentos mais vulneráveis diante da atual pandemia do
COVID-19”.2
Além disso, a cidade de Tabatinga, no Brasil, na fronteira com a Colômbia e o Peru, parte do
estado do Amazonas, tem sido uma das regiões mais atingidas pelo COVID-19. Esta cidade
registrou até o dia 7 de maio passado, mais de 800 mortes e mais de 10.000 casos. Diante desta
situação, o tradicional patriarca da etnia Kokama, alertou que, se a ajuda para impedir o avanço
do vírus não surgir com urgência, as mortes chegarão a números gigantescos "Nosso povo está
morrendo, é devastador", disse ele à agência EFE.3
No Peru, o líder indígena Lizardo Cauper, presidente da Associação Interétnica para o
Desenvolvimento da Selva Peruana (Aidesep), aﬁrmou que foram feitas propostas ao governo
para que seja feito algo por suas comunidades. Ele aponta entre as áreas mais críticas, a atenção
aos serviços de saúde, a implementação de um mecanismo de apoio ﬁnanceiro, a entrega de
alimentos de primeira necessidade e de máscaras para sua proteção.4
Na Guatemala, ser indígena e isolar-se, em áreas desérticas como as do norte do território,
representa não ser capaz de buscar o sustento diário e, muito menos, ser capaz de cumprir as
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principais medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como lavar as
mãos a cada duas ou três horas. Em áreas como essa, beber um copo do líquido precioso
tornou-se um tipo de luxo. Portanto, que não há espaço para fortalecer ações que previnam o
contágio.5
Nessa ordem de ideias, são evidentes algumas das problemáticas enfrentadas pelos grupos
étnicos latino-americanos, os quais, de acordo com o guatemalteco e consultor Abdiel López do
programa: "A Fé Vem Pelo Ouvir", constituem-se em um desaﬁo nos quais precisamos continuar
nos aprofundando para sermos capazes de dar respostas completas à eles:
1- Na educação: Os governos estão promovendo a educação online, embora, nem todas
as pessoas possam contar com os dispositivos eletrônicos necessários, além do acesso à
Internet ser muito limitado devido à sua localização geográﬁca.
2- Na produção e na capacidade de gerar renda: Suas rendas têm diminuído. Em muitos
países as estradas estão fechadas, impossibilitando o acesso às comunidades, o que limita
a comercialização de seus cultivos, artesanatos e as visitas turísticas, bem como o ﬂuxo de
remessas, que também foram reduzidos desde o início da pandemia. Isso tem produzido
fome, já que a maioria não está recebendo nenhum tipo de ajuda.
3- No acesso a serviços médicos: A diﬁculdade para conseguir remédios e a escassez de
proﬁssionais médicos piora a situação durante a pandemia. Isto faz que se desconheça
com exatidão quais possam ser os números de falecidos e seus efeitos nas comunidades
mais remotas.
4- Na vida em comunidade: A quarentena e a reclusão não fazem parte da cultura da
maioria das etnias, o que tem trazido tensão e confusão entre eles, as decisões que antes
se tomavam em comunidade agora criam incerteza e tudo é mais complicado.
Da mesma forma, López disse que, ao longo da história, essas comunidades têm enfrentado
vários desaﬁos, como a exploração de suas riquezas e recursos naturais, o abandono dos
governos, tornando-os grupos vulneráveis que são usados por muitos, mas que quase não
recebem benefícios positivos e duradouro.
Com base no exposto, pode-se concluir que esta situação é uma oportunidade para tornar
visíveis as necessidades dos diferentes grupos étnicos. É necessário gerar uma mudança
estrutural por meio de iniciativas de solidariedade e apoio com o suporte dos governos, das
ONGs, das empresas e do compromisso individual de cada Líder na América Latina.

1 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/grupos-etnicos.aspx
2 As
https:/
/www.ﬁlac.org/wp/comunicacion/actualidad-indigena/coronavirus-la-amenaza-del-covid-19-para-los-pueblos-indigenas-y-que-epidemias-han-devastadoopiniões
expressas nesta seção são de exclusiva responsabilidade de quem as emite e não representam necessariamente o pensamento de Haggai na América Latina.
a-los-de-america-latina-2/
3 https://forbescentroamerica.com/2020/05/11/los-indigenas-de-la-amazonia-se-enfrentan-al-covid-19-desprotegidos-y-vulnerables/
4 https://es.mongabay.com/2020/04/covid-19-pueblos-indigenas-alimentacion-salud-peru/
5 https://www.clacso.org/pueblos-indigenas-en-el-contexto-del-covid-19-en-guatemala/
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