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RESUMO 

A pesquisa vai de encontro à necessidade da produção de conhecimento para as 
diversas demandas decorrentes da chegada na Região Nordeste do Brasil de grupos 
de famílias da etnia Warao procedentes da Venezuela. Estes que chegaram em 
Campina Grande (Paraíba), a partir de dezembro de 2019, desafiam a compreensão 
da sociedade brasileira com sua dinâmica de mobilidade pelo território nacional. 
Considerando isso, desenvolvemos o trabalho tendo por foco a análise das dinâmicas 
de migração e refúgio durante a pandemia do COVID-19  na cidade de Campina 
Grande, com comparação com a Capital, João Pessoa. Mobilizamos em termos de 
teoria social a perspectiva interacionista que discute a constituição das identidades, 
especialmente no desenho étnico (BARTH, 2000), trazendo elementos que permitam 
compreender a atualização da identidade indígena. Buscamos construir respostas aos 
questionamentos elencados no âmbito da sociedade, como também das dificuldades 
apresentadas pelos agentes do Estado, problematizando as questões dos direitos 
sociais com relação aos aspectos legais do universo migrante. Para tal, realizamos o 
levantamento de informações históricas, políticas, sociais e antropológicas sobre essa 
população que é etnicamente diferenciada, destacando-se também os desafios com 
relação à situação de saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19. Mostrou-
se relevante considerar as respostas dadas pelos diferentes entes públicos nos níveis 
local, estadual e federal, demonstrando os desafios postos nas interações que 
envolvem universos culturais distintos, como é o caso da população Warao em 
processo de deslocamento. Identificamos a dificuldade em se reconhecer e efetivar 
os direitos dos que são etnicamente diferenciados e que se encontram na condição 
de migrante/refugiado. 
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WARAOS IN CAMPINA GRANDE: Discussing the challenges of indigenous 
people on the move in the context of the COVID-19 pandemic 

 

SUMMARY 
The research meets the need to produce knowledge for the various demands arising 
from the arrival in the Northeast Region of Brazil of groups of families of the Warao 
ethnic group from Venezuela. Those who arrived in Campina Grande (Paraíba), from 
December 2019, challenge the understanding of Brazilian society with its dynamics of 
mobility across the national territory. Considering this, we developed the work focusing 
on the analysis of migration and refugee dynamics during the COVID-19 pandemic in 
the city of Campina Grande, compared to the Capital, João Pessoa. We mobilize in 
terms of social theory the interactionist perspective that discusses the constitution of 
identities, especially in ethnic design (BARTH, 2000), bringing elements that allow us 
to understand the updating of indigenous identity. We seek to build answers to the 
questions listed in the scope of society, as well as the difficulties presented by State 
agents, questioning the issues of social rights in relation to the legal aspects of the 
migrant universe. To this end, we carried out a survey of historical, political, social and 
anthropological information about this ethnically differentiated population, also 
highlighting the challenges regarding the public health situation resulting from the 
Covid-19 pandemic. It proved relevant to consider the responses given by different 
public entities at the local, state and federal levels, demonstrating the challenges 
posed in interactions that involve different cultural universes, as is the case of the 
Warao population in the process of displacement. We identified the difficulty in 
recognizing and implementing the rights of those who are ethnically differentiated and 
who find themselves in the condition of migrant/refugee. 
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