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RESUMO 

Esta pesquisa está inserida nas ações do Programa de Educação Tutorial (PET) – 

Educação Popular, pela frente “Cultura e Resistência Indígena”. Este trabalho tem como 

objetivo apresentar os elementos principais da cosmovisão Guarani Mbya, sintetizados no 

conceito de yvyrupa, e situá-los no contexto do conflito territorial envolvendo a Aldeia 

Paranapuã, que se encontra em área de sobreposição a Unidade de Conservação (UC), o Parque 

Estadual Xixová Japuí (PEXJ), e o Estado de São Paulo. A pesquisa foi realizada a partir do 

referencial teórico e metodológico freiriano da Educação Popular. 

O argumento aqui apresentado é o de que a cosmologia Guarani Mbya relaciona os 

seres humanos e demais seres que compõem a Serra do Mar e a Mata Atlântica de maneira a 

dar aos não humanos (animais, plantas, rios, montanhas) status existencial equivalente ao dos 

seres humanos, o que necessariamente cria obrigações e impõe regulações morais na relação 

entre os existentes. Partindo dos relatos feitos tanto pela comunidade do Tekoa Paranapuã, 

como também por outros indígenas, podemos entender sua perspectiva ontológica a partir do 

nhandereko, que é composto por diversos elementos, inclusive essa relação que existe entre os 

humanos e não humanos, e que promovem, ao invés de destruir, a biodiversidade. O trabalho 

conclui com a proposição de que o reconhecimento do valor do modo de vida tradicional dos 

Guarani para a conservação da biodiversidade poderia criar as condições para a cooperação 

entre os órgãos de proteção ambiental e a comunidade indígena. 

 

Palavras-chave: Educação Popular, Guarani Mbya, Proteção Ambiental, Cosmovisão 

Guarani, Território.  
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ABSTRACT 

This research is part of the actions of the Tutorial Education Program (PET) – Popular 

Education, on the “Culture and Indigenous Resistance” front. This work aims to present the 

main elements of the Guarani Mbya cosmovision, synthesized in the concept of yvyrupa, and 

to place them in the context of the territorial conflict involving Aldeia Paranapuã, which is 

located in an area of overlap with the Unit of Conservation (UC), the Xixová Japuí State Park 

(PEXJ), and the state of São Paulo. The research was carried out from the Freirean theoretical 

and methodological framework of Popular Education. 

The argument presented here is that the Guarani Mbya cosmology relates human beings 

and other beings that make up the Serra do Mar and the Atlantic Forest in a way that gives non-

humans (animals, plants, rivers, mountains) an existential status equivalent to that of humans, 

which necessarily creates obligations and imposes moral regulations on the relationship 

between the existing ones. Based on reports made by both the Tekoa Paranapuã community 

and other indigenous people, we can understand their ontological perspective based on the 

nhandereko, which is composed of several elements, including this relationship that exists 

between humans and non-human, which promote, rather than destroy, biodiversity. The work 

concludes with the proposition that recognizing the value of the Guarani's traditional way of 

life for the conservation of biodiversity could create the conditions for cooperation between 

environmental protection agencies and the indigenous community. 

 

Keywords: Popular Education, Guarani Mbya, Guarani Cosmovision, Territory.  
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1. Introdução 

Esta pesquisa está inserida nas ações do projeto Educação Popular “Criando e 

Recriando a Realidade Social”, do Programa de Educação Tutorial (PET). O programa atua 

desde 2010 na UNIFESP1, no contexto da Baixada Santista, no estado de São Paulo, e possui 

como fundamento teórico-metodológico o referencial freiriano de Educação Popular 

(LEONARDI, 2016), com o intuito de aprofundar e fortalecer as relações entre a universidade 

e as comunidades da região. O projeto possui, entre seus princípios fundamentais, a articulação 

de conhecimentos, saberes e práticas, a sistematização da práxis que produz conhecimento e o 

compromisso ético e político da universidade com a sociedade (ASSUMPÇÃO et al., 2016). 

Dentro das diferentes ações abarcadas pelo projeto, encontra-se a frente “Cultura e 

Resistência Indígena”, que atua na perspectiva de inserir na agenda acadêmica a discussão da 

população indígena e de promover, por meio do tripé “ensino - pesquisa - extensão”, um espaço 

de diálogo para a produção e o reconhecimento de saberes. Assim, tornou-se possível 

consolidar uma relação orgânica entre a população indígena da Aldeia Paranapuã e a 

comunidade acadêmica. A aproximação entre a Unifesp e a aldeia deu-se em 2016, a partir de 

um ato em que os indígenas reivindicavam o direito de permanência no local, com a intenção 

de trazer maior visibilidade para a comunidade e evitar o avanço na tramitação da ação civil 

pública realizada pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. 

Em termos analíticos, este trabalho busca evidenciar a relevância do pensamento dos 

povos indígenas para o debate ambiental (Taddei, 2022), analisando especificamente a 

cosmologia dos Guarani Mbya. O trabalho procura fornecer complemento ao debate sobre o 

contexto da Aldeia Paranapuã, que tem se centrado nas questões de direito territorial. O 

argumento aqui apresentado é de que a cosmologia Guarani Mbya relaciona os seres humanos 

e os demais seres que compõem a Serra do Mar e a Mata Atlântica de maneira a dar aos não 

humanos (animais, plantas, rios, montanhas) status existencial equivalente ao dos seres 

humanos, o que necessariamente cria obrigações e impõe regulações morais na relação entre 

os existentes. Esse constitui o ponto explicativo para o fato de que a maioria dos territórios 

indígenas no Brasil e nos demais países da América do Sul apresenta índices de biodiversidade 

equivalente, quando não superiores, aos das unidades de conservação (MEKONEN, 2017; 

ORCHERTON, 2012). Desta maneira, a conservação dos modos tradicionais de vida dos povos 

 
1 Universidade Federal de São Paulo. 
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indígenas, especialmente em condições de baixa densidade populacional, mostra-se 

perfeitamente compatível com a conservação da biodiversidade. 

 O conceito de yvyrupa, presente no título deste trabalho e a ser desenvolvido na parte 

5, sintetiza tais dimensões da cosmologia em questão. Yvyrupa é termo utilizado para “designar 

a estrutura que sustenta o mundo terrestre. Seu significado evoca o modo de ocupação do 

território pelos Guarani, sempre de maneira livre, respeitosa e harmônica” (CIMI, 2018). 

Ocorre, no entanto, que, na situação de conflito em que a comunidade da Aldeia 

Paranapuã se encontra, impedimentos jurídicos impossibilitam o desenvolvimento das práticas 

tradicionais de relação com as matas (por meio da produção de roças, por exemplo). Isso 

incentiva o consumo de bens industrializados trazidos de fora da comunidade e gera, como 

resultado, resíduos não biodegradáveis. 

Este trabalho trata de forma específica do conflito territorial no caso da aldeia 

Paranapuã; porém, no Brasil existem cerca de 60 casos em áreas de sobreposição entre Terras 

Indígenas (TI) e Unidades de Conservação (UC) (BRASIL, 2015). Desta forma, a discussão 

dos modos de vida tradicionais e das ontologias indígenas mostra-se relevante ao campo da 

engenharia ambiental, devendo ser ampliada, para promover avanço na compreensão das 

diferentes perspectivas quando se trata de proteção do meio ambiente. 

1.1 Objetivo e metodologia 

Com a hipótese de que o modo de vida Guarani é condizente com os princípios 

necessários para a proteção da biodiversidade, este trabalho tem como objetivo apresentar os 

elementos principais da cosmovisão Guarani Mbya, entre os seres humanos e o meio em que 

vivem, e situar no contexto do conflito territorial envolvendo a Aldeia Paranapuã, a qual se 

encontra em área de sobreposição a Unidade de Conservação (UC), o Parque Estadual Xixová 

Japuí (PEXJ), e o Estado de São Paulo. 

O argumento deste trabalho foi elaborado sobre material gerado por meio das atividades 

do PET, mencionado na seção anterior, em diálogo e colaboração com a comunidade da Aldeia 

Paranapuã. Dessa forma, o referencial teórico-metodológico freiriano da Educação Popular, a 

leitura de mundo em um processo de aprendizado e troca de experiências, foi e é fundamental 

para a realização das atividades junto à aldeia. Segundo Assumpção (2009), trata-se de uma 

concepção de educação a partir de uma metodologia que inclui a escuta ativa, um olhar atento, 
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investigativo e crítico, para que a ação faça sentido, assim como inclui a problematização das 

práticas, além da organização e da sistematização dos processos vividos, dos encaminhamentos 

e dos resultados, considerando esses elementos como ponto de partida para a construção da 

prática pedagógica e da práxis (ação-reflexão-ação). A argumentação aqui apresentada foi 

produzida a partir dos registros das atividades realizadas junto à comunidade2 e da 

sistematização e análise de conteúdo dos materiais produzidos nos seguintes cursos de 

extensão: “Conhecendo a Cultura Guarani”, “Tekoa Paranapuã e o jurua” e “Nhanhe Mbo'e 

Mokoin Avyu Py — Curso de Língua e Cultura Guarani”; contribuíram para a análise, ainda, o 

projeto “Sementes Guarani”, em parceria com o SESC Santos, além de anotações e relatórios 

produzidos no decorrer da extensão e mediação. Foram realizados, também, levantamentos 

bibliográficos relacionados com a temática, dando ênfase a materiais compostos por falas de 

indígenas dessa região.  Tais atividades e materiais foram essenciais para o 

aprofundamento na cultura, no cotidiano e nas especificidades da aldeia Paranapuã, trazendo 

uma perspectiva dos elementos centrais da comunidade, pois trata-se de uma pesquisa que 

busca identificar as realidades concretas para subsistência no modo de vida Guarani, na área 

que estão inseridos. Foram destacados aspectos a respeito da cosmologia Guarani Mbya 

relacionados à sua existência na Serra do Mar e na Mata Atlântica. Serão apresentadas em 

seguida informações sobre a aldeia e a comunidade de Paranapuã, e, posteriormente, sobre as 

atividades a partir das quais o material de análise foi gerado. 

 

 

  

 
2 Cabe ressaltar que não foram utilizados dados coletados diretamente de pessoas, mas apenas dados secundários, 

obtidos por meio de gravações e anotações de eventos públicos. Não houve coleta de novos dados e neste material 

não houve relato de menores de 18 anos. 



 
 
 
 

 

 
 

11 
 

2. Tekoa Paranapuã 

Inicialmente, é importante entender o sentido da palavra Tekoa. Teko/reko significa 

“modo de ser, modo de estar, sistema, lei, cultura, norma, comportamento, hábito, condição, 

costume”. Já o sufixo “a” é indicativo de local. Tekoa, então, é “um lugar de costume e de 

modo de vida”, produtor da cultura e também produto dela (MAPA GUARANI 

CONTINENTAL, 2016). 

O Tekoa Paranapuã está localizado no município de São Vicente, na Região 

Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), em São Paulo, e é composto pelas etnias Guarani 

Mbya e Tupi-Guarani. Elas realizaram seu processo de retomada no ano de 2004, mas 

historicamente reconhecem a presença de seus ancestrais nessa região e em seu entorno, desde 

período anterior ao da retomada. Podemos confirmar essa presença a partir do relato da 

liderança Tupi-Guarani Catarina Delfina, que menciona uma época passada em que viveram 

na região, junto com outros parentes. Atualmente ela mora na TI Piaçaguera, localizada em 

Peruíbe, São Paulo.  

Então, eu nasci em 1950, mas, quando eu vim para São Vicente, eu tinha 6, 7 anos. 

Quer dizer, eu vim morar em São Vicente em 1957. E nessa época já, meus pais 

moraram, com a primeira mulher dele no Morro dos Barbosas (São Vicente). Eles 

moravam lá, já há um tempo, já. Eu tenho irmão mais velho, com outra mãe, que 

morava lá, que saiu de lá quando tinha 27 anos. 

Mas, então, o pessoal que vinha lá do Rio Branco [Itanhaém], lá do Itariri, lá da aldeia 

do Bananal [Peruíbe], sempre eles ficavam lá na estação assando peixe. Ficavam lá, 

ou então eles vinham para o Morro dos Barbosas [...] onde eles ficavam dois, três dias 

lá. E de lá, eles usavam essa parte de cá [Paranapuã] para tirar os materiais, que lá 

não tinha muito. E até na época, chamava Praia das Vacas, e eles gostavam muito 

desse lugar, eles tiravam material para cá. [...] Mas, quem mais ficou por aqui mesmo 

foram meus pais, meu avô, que ficou por aqui. Diziam que aqui era um lugar assim, 

que eles rezavam muito por causa do Mar. Era muito importante para eles. Eles 

sempre contavam que depois do mar, que era a Terra Sem Males. Então, era muito 

importante o mar, por causa disso, para eles. Porque eles morarem na beira da praia, 

perto do mar, o mar é para nós sagrado, né? Porque, por isso que os guarani falam 

‘Paraguassu’, mas nós chamamos de ‘Yramoi’, quer dizer ‘vô de todos os rios’, né? 

Então, é a primeira água, o mar. Então, é considerado sagrado né? Porque dizem que 

o mar leva… os rios levam… as pessoas. (Santos, 2018). 

 

Os Guarani explicam que, para ocorrer a retomada, existem alguns fatores envolvidos, 

entre eles a visão dos mais velhos (xeramoi) sobre determinadas regiões. O trecho seguinte é 

um relato de indígena que estava presente no período da retomada da aldeia. 

Os xeramõi têm essa visão. Então, eles têm essa visão e eles são preparados para isso. 

Nhanderu quando revela, quando mostra o caminho, aí a gente tem certeza que aquele 

lugar é para ser uma aldeia. Sempre assim. O sonho… muitos falam que o sonho é 



 
 
 
 

 

 
 

12 
 

mentira, muitos não acreditam. Mas, é que nem eu falo, isso também é importante 

buscar um pouco de certeza para acreditar também. É muito importante o sonho. […] 

Eu tive, mas já faz tempo, já faz um tempão. Uns 20 anos atrás eu tive um sonho aqui. 

E, na época, eu morava no Tenondé, não aqui. Eu tive essa revelação, daqui e do 

tekoa do xeramõi também, do Araponga. Lá também. E não conhecia ninguém lá e 

não conhecia a aldeia também […] Assim, veio no meu sonho. Aí, um dia eu tive 

vontade de ir conhecer, aí eu fui lá na aldeia do xeramõi e era do mesmo jeitinho que 

eu tinha sonhado. O xamõi Laurindo também falou pra mim que ele teve esse sonho 

com a Paranapuã. […] O que veio na revelação é que essa aldeia aqui, esse tekoa, na 

época dos xeramõi mesmo, que vieram e escolheram esse lugar. […] Aí próprio 

Nhanderu colocou esse lugar que foi reservado para ser um tekoa. Foi assim no sonho. 

[…] Já sabia que ia ter problema com jurua (não indígena) (INDÍGENA B, 2018 

apud SANTOS, 2019, p. 206). 

 

A partir de relatos dos indígenas e de registros das documentações relacionadas ao 

processo judicial, podemos afirmar que o principal grupo no processo da retomada foram as 

famílias Tupi-Guarani da região da TI Piaçaguera, com apoio de parentes Guarani Mbya da 

região das aldeias Aguapeú e Itaóca, localizadas em Mongaguá (SÃO VICENTE, 2004). Desde 

esse período, na comunidade, ocorreram diversas modificações em sua organização e em sua 

composição. 

Atualmente, a aldeia é constituída por 3 núcleos. No total, são 18 moradias, 23 famílias 

e cerca de 85 pessoas, sendo 33 bebês e crianças (0 a 12 anos), 15 adolescentes — dentre esses, 

uma gestante — (13 a 18 anos), 6 jovens (19 a 21 anos), 29 adultos (22 a 59 anos) e 2 idosos. 

No primeiro núcleo, são seis casas e onze famílias; no segundo núcleo, 7 casas e 8 famílias; e 

no terceiro núcleo, 5 casas e 4 famílias (CRAS, 2018).  

Abaixo, um mapa para visualizar o local onde se encontra a aldeia e seu entorno: 
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Figura 1. Localização da aldeia Paranapuã, São Vicente - SP. 

 

Fonte: extraído e adaptado de Mapa Guarani Digital, 2021. 

A aldeia está localizada na região da Baixada Santista, local onde se encontra também 

o maior porto da América Latina. A presença do porto afeta toda a região, seja no âmbito 

ambiental, seja no econômico. Ao mesmo tempo, a mesma região concentra o maior número 

de aldeias indígenas do Sudeste do país e possui a maior faixa contínua de Mata Atlântica do 

Brasil, localizada na UC Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) (NACIF, 2020, p. 235). 

Em São Vicente, local onde se encontra a aldeia e o PEXJ, ocorria, no século XIX, a 

criação de gado. É por conta disso a denominação de Praia das Vacas, também conhecida como 

praia de Paranapuã. Existia, ainda, no local, a presença de um curtume, local onde se faz o 

tratamento do couro (SANTOS, 2019, p. 124).  

Já nas últimas décadas, antes de se tornar UC, o local foi colônia da FEBEM (Fundação 

Estadual para o Bem-Estar do Menor) (SANTOS, 2019, p. 126). Até hoje existem resquícios 

dessas estruturas no local. É, desta forma, importante destacar que a região não é um ambiente 

intocado, mas houve no passado diferentes formas de interferência antrópica no local. 

A portaria de acesso ao PEXJ foi inserida somente após o período da retomada dos 

indígenas. Antes disso, o local não tinha qualquer tipo de controle, sendo utilizado de diferentes 

formas pelos moradores da região. As primeiras idas à aldeia foram marcadas pela incerteza 

no acesso, por conta da restrição da portaria do Parque Estadual Xixová Japuí. A justificativa 
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colocada pelo impedimento ao acesso seria o processo de reintegração de posse contra a 

comunidade.  

 No processo de elaboração do Plano de Manejo (PM) do PEXJ, havia a composição de 

uma equipe de Interações Socioambientais e indicações no Termo de Referência para realizar 

a caracterização da presença indígena, detalhando atividades da comunidade e proposições 

sobre o assunto. Porém, a “Coordenadoria Executiva da Fundação Florestal estabeleceu aos 

pesquisadores que a temática indígena não deveria ser incluída no escopo de análise e que os 

indígenas não deveriam ser consultados ou entrevistados” (SANTOS, 2019, p. 163).  

Compreender o contexto em que a aldeia está inserida foi fundamental para estreitar os 

vínculos e considerar quais seriam as demandas da comunidade. A partir dessa perspectiva, 

desde então, diversas atividades foram realizadas em conjunto, considerando a Educação 

Popular freiriana como referência presente. 
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3. Educação Popular e saberes indígenas 

Paulo Freire (1987) nos diz que, para uma Educação ser emancipadora, devemos 

utilizar ferramentas e instrumentos que não reproduzam os mecanismos aos quais fomos 

habituados, que são os de uma Educação opressora. A partir, então, de uma conformação 

dialética, devemos utilizar novas categorias e novos paradigmas que “reafirmem a condição de 

ser mais dos homens e das mulheres no mundo”. Logo, a noção dialética de práxis libertadora, 

presente no referencial freiriano, faz-se indispensável para o olhar da Educação Popular. Com 

isso, a construção do saber ocorre por meio do questionamento, da teorização e da observação 

dos problemas emergentes no cotidiano, levando em consideração o protagonismo dos sujeitos 

envolvidos.  

Esse protagonismo dialoga também com a perspectiva decolonial. Para Walsh (2005), 

o pensamento crítico de fronteira corresponde ao processo de questionamento e transformação 

da colonialidade do ser, poder e saber. Trata-se de um eixo intercultural de descolonização ao 

passo que descreve os modos de vida não dominantes e produz conhecimentos no diálogo com 

as narrativas e os pensamentos historicamente marginalizados. A posição crítica e fronteiriça 

possibilita a ampliação de perspectivas a partir do trânsito entre diferentes referenciais, 

cosmovisões, epistemes e ontologias. 

No contexto desta pesquisa, um dado muito importante é o vínculo com a aldeia, o qual 

antecede a frente do projeto de extensão. A primeira ida até a aldeia foi ocasionada pela 

deferência, mas ao mesmo tempo pelo distanciamento que existia entre ouvir falar e de fato 

conhecer não só ela como também a discussão sobre a questão indígena, a temática que envolve 

o debate ambiental e, como consequência, compreender melhor a realidade vivenciada por essa 

comunidade. Após muitas idas e vindas de bicicleta pela orla de Santos até São Vicente, em 

uma das cerimônias de que participei, com início no começo da tarde e término somente pela 

manhã, recebi então o nome em guarani: Nhevanga. O xeramoi (pajé) explicou, logo após o 

término do ritual, que o significado seria “uma pessoa brincalhona, mas que também fala sério”. 

Pensando na perspectiva da Educação Popular, fico feliz com seu significado, considerando 

que muitos momentos de presença, lá na aldeia, foram marcados pelo fortalecimento em 

alguma questão complicada, mas outros tantos eram momentos de relaxamento, de estar mais 

próxima da mata, escutar e aprender bastante com o pessoal da aldeia, diante das diferentes 

informações que me vinham. 
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Considerando todos esses elementos citados, para a realização deste trabalho foi 

necessária a sistematização e a análise de conteúdo dos materiais produzidos ao longo das ações 

da Frente Cultura e Resistência Indígena.  

O Curso de extensão “Conhecendo a Cultura Guarani” aconteceu no final do ano de 

2016, com a proposta de conhecer a realidade da aldeia. Todos os encontros aconteceram na 

UNIFESP campus Baixada Santista, ministrados pelos indígenas, dando voz e protagonismo 

aos sujeitos dentro do espaço universitário. O curso foi aberto para todos os públicos, no 

formato de rodas de conversa e com certificado institucional. A partir de recurso provindo de 

um concurso interno, foi possível remunerar as e os indígenas como palestrantes, inserindo no 

debate a remuneração e a valorização de seus conhecimentos. O programa foi composto por 

quatro encontros, abordando temáticas sobre o histórico da aldeia e seu contexto atual, 

ministrado pelo cacique na época, Karai Tataendy Alcides, sobre introdução à língua guarani, 

ministrado pelos professores da aldeia na época, Mirim Ju Maurício e Poty Clarice, sobre 

organização da aldeia e entre aldeias, ministrado por uma das lideranças da aldeia, Karai Jexaka 

Dida, e sobre plantas medicinais, ministrado pela xejary (anciã) Para Poty Erundina.  

O curso de extensão “Tekoa Paranapuã e o jurua” aconteceu em 2017 e foi organizado 

com palestrantes indígenas e não indígenas. No total, foram oito encontros, os quais 

aconteceram de forma intercalada, dando continuidade aos assuntos abordados no curso 

anterior. Sua composição contou com docentes da UNIFESP: “Educação Popular e Direitos 

Humanos: ações realizadas em conjunto com a Tekoa (aldeia) Paranapuã”, com a Professora 

Dra. Raiane P. S. Assumpção; “Cultura Indígena: experiência e estudos em aldeias de outras 

etnias”, com a Professora Dra. Íris Morais Araújo; “O que os índios nos dizem sobre o meio 

ambiente, o que o meio ambiente nos diz sobre os índios e o que ambos dizem sobre nós, não 

índios”, com o Professor Dr. Renzo Taddei; “Corpos e cosmos em aprendizados com os 

Guarani na Serra do Mar”, com a Professora Dra. Valéria Macedo. E com os e as indígenas: 

“Perspectiva da luta indígena nos dias atuais”, com Gilson Mirim, atual cacique, liderança 

jovem; “Educação e cultura indígena”, com Maurício Mirim Ju e Clarice Poty, professores 

indígenas que ministram aulas para as crianças da Aldeia Paranapuã; “As mulheres na luta 

indígena”, com Suzana Yva Rete Mirim, Vanessa Ara Mirim e Lilian Gomes, mulheres 

indígenas da Aldeia Paranapuã e Piaçaguera (Peruíbe, SP); “A religião na Cultura indígena 

Guarani Mbya”, com Marcelino Tibes (xeramoi, pajé) e Erundina Para Poty (xejary, anciã,  

raizeira e parteira). 
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O projeto “Sementes Guarani” surgiu com a proposta inicial de ocorrer na programação 

do Mês Abril Indígena, do Sesc Santos, sendo constituída por oficinas e discussões de forma 

presencial. Com o início da pandemia de COVID-19, o curso teve que ser readaptado, com a 

elaboração de pequenos vídeos3, gravados pelos indígenas utilizando o próprio celular e com 

temáticas que foram sugeridas e acordadas por eles, em conjunto com o grupo de trabalho e 

representantes do Sesc Santos. O lançamento dos vídeos aconteceu nos meses de novembro e 

dezembro de 2020. Os vídeos foram divulgados nas redes sociais do Sesc Santos, por 

Facebook, Instagram e Youtube, acompanhados, em sua descrição, por textos escritos em 

guarani e traduzidos para o português, elaborados pelos indígenas da aldeia. 

Por fim, houve o curso de extensão “Língua e Cultura Guarani: Nhanhe Mbo'e Mokoin 

Ayvu Py”. Na língua guarani, essa expressão significa: vamos estudar duas línguas. O título foi 

escolhido pelo educador e coordenador do curso, Tupã Mirim Mariano, tendo como base a 

ideia de produção dialógica de conhecimento intercultural, na qual a comunicação é 

estabelecida a partir do encontro entre as línguas guarani e o português. O curso teve como 

objetivo difundir os conhecimentos a respeito da língua, da cultura e das vivências do Tekoa 

Paranapuã. Visou-se oportunizar espaços de discussões sobre a cosmovisão e o contexto 

sociopolítico contemporâneo dos povos indígenas no Brasil, assim como situar os movimentos 

de resistência em torno da autonomia, dos direitos e do bem viver. O curso contou com 10 

encontros remotos semanais de 1 hora e 30 minutos cada, entre os meses de abril e julho de 

2021. A opção pelo formato remoto foi tomada em decorrência do contexto de pandemia da 

COVID-19. Os encontros aconteceram por meio da plataforma Google Meet e contaram com 

uma equipe de apoio que foi composta por monitoras(es) da frente “Cultura e Resistência 

Indígena” e apoiadores voluntários, que auxiliaram na parte técnica, na organização dos meios 

para a realização das aulas, na seleção dos participantes, na disponibilização das gravações das 

aulas, materiais pedagógicos de apoio que foram compartilhados com os participantes do curso 

e na emissão dos certificados. Os encontros aconteceram de forma síncrona, no formato “roda 

de conversa”. O professor Tupã Mirim iniciava o encontro trazendo o panorama sobre um 

determinado assunto de seu interesse e abria a discussão para perguntas e considerações que 

dialogassem com a temática apresentada. O educador indígena trouxe as seguintes temáticas 

para os encontros do curso: espiritualidade, cerimônias, alimentação, territorialidade, saúde, 

 
3 Sesc Santos, povos indígenas: Sementes Guarani. Disponível em: 

https://www.youtube.com/results?search_query=sementes+guarani+sesc+santos. 

https://www.youtube.com/results?search_query=sementes+guarani+sesc+santos
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plantas, educação, animais, músicas, danças, relações familiares e comunitárias, 

temporalidade, ancestralidade.  

Tais temas foram desenvolvidos com exemplos de situações cotidianas, apresentando 

palavras na língua guarani e estabelecendo relações com o repertório cultural não indígena. O 

professor aprofundou o compartilhamento da visão de mundo Guarani por meio do ensino 

linguístico, haja vista que a língua é sagrada e expressa a espiritualidade e cosmologia indígena. 

O curso foi oferecido de forma gratuita, mas houve remuneração do professor e coordenador 

indígena, por meio do edital British Council: Projetos de Ação Social em Mudanças Climáticas. 

Além desses projetos mencionados, devemos destacar o processo de reconstrução da 

Opy, conhecida como casa de reza. Em 2018, com as fortes chuvas, ela teve sua estrutura 

comprometida. Esse espaço, que é tradicionalmente feito de madeira, pau a pique ou bambu a 

pique e sua cobertura é feita de folhas, é considerado um local muito sagrado para os Guarani. 

Lá é onde as práticas espirituais e cerimoniais acontecem, orientadas pelo xeramoi, que é o 

líder espiritual/ancião, com cantos, danças e falas. Os processos de cura e de cuidados muitas 

vezes fazem uso do petyngua (cachimbo), pois a fumaça é muito importante nesse processo 

para os Guarani. Uma dessas cerimônias é o nhemongarai, que acontece quando os cultivos 

tradicionais são colhidos e passam pela cerimônia, para que tenham força no seu próximo 

plantio. Nessa cerimônia são atribuídos, após completarem um ano, os nomes em guarani às 

crianças. Diante das pressões que ocorrem de outras religiões, esse espaço sagrado é uma forma 

de resistência para que os Guarani possam continuar a realizar seus rituais e cerimônias de 

acordo com suas crenças e seus costumes, o que é fundamental para a manutenção da cultura.  

Como a aldeia está localizada dentro de uma UC de proteção integral, houve o 

impedimento da retirada dos materiais de dentro da própria área, sendo necessária a aquisição 

dos materiais de construção. O recurso veio a partir do edital Active Citizens 2018, do British 

Council e do Instituto Procomum. Todo o processo de construção foi liderado pelos indígenas, 

principalmente os mais velhos, que aproveitaram a oportunidade para ensinar aos mais jovens 

e a nós, jurua, os processos de bioconstrução guarani.   

Devemos considerar que os projetos, trazendo os registros dos relatos e o incentivo na 

autonomia de produção audiovisual e textual, servem como caminhos possíveis para a 

verificação cuidadosa do modo de vida, sejam as tradições, as características culturais, 

cotidianas, os trabalhos artesanais ou a espiritualidade. A apresentação dessas diversas 
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características possibilita uma compreensão mais profunda da cosmovisão Guarani, de forma 

geral, e, mais especificamente, da aldeia, demonstrando como eles se relacionam com o 

ambiente e todos os seres que fazem parte do bioma Mata Atlântica. 
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4. Os conflitos relacionados à efetivação dos direitos territoriais dos povos indígenas 

4.1 Breve contexto histórico dos povos originários 

Existem estimativas de que no século XVI, a população indígena era de 2 a 4 milhões 

de pessoas, constituindo mais de 1.000 povos diferentes. Darcy Ribeiro afirma que 

“desapareceram” mais de 80 povos indígenas somente na primeira metade do século XX, sendo 

que a população total teria diminuído de 1.000.000 para 200.000 pessoas” (ISA, 2020). Esses 

números variam de acordo com diferentes autores. 

Na segunda metade do século XX, o antropólogo francês Pierre Clastres (2004), que 

desenvolveu estudos etnográficos junto aos povos Guarani Mbya, no Brasil, e Guayaki, no 

Paraguai, apontou que, desde 1492, os europeus estruturaram um sistema de aniquilação física 

e cultural dos povos indígenas na América, por meio dos processos de colonização. Do período 

colonial até a década de 1970, estabeleceu-se um pensamento que perdura até os dias atuais: o 

de que os diferentes povos indígenas fariam parte de uma categoria social transitória. As 

políticas públicas que eram direcionadas a esses povos, inclusive, tinham o objetivo de integrá-

los à sociedade. Isso ocorria de diferentes formas, como pela catequização, pela colonização 

ou até mesmo pela escravização (AZEVEDO, 2008). 

 Além disso, os colonizadores promoveram extermínios tanto nas guerras contra os 

povos que se recusaram a manter relações de troca e não aceitavam serem escravizados e 

catequizados, quanto por meio da contaminação com doenças epidêmicas para as quais os 

indígenas não possuíam anticorpos. Apesar da intensa resistência dos autóctones, a proliferação 

de sarampo, rubéola e outras epidemias culminou na dizimação de muitos povos indígenas e 

facilitou a expansão colonial para o interior do país (GOMES, 2012). 

 Krenak (2019) reforça sobre essa relação e a diferença na perspectiva. 

Desde os tempos coloniais, a questão do que fazer com a parte da população que 

sobreviveu aos trágicos primeiros encontros entre os dominadores europeus e os 

povos que viviam onde hoje chamamos, de maneira reduzida, de terras indígenas, 

levou a uma relação muito equivocada entre o Estado e essas comunidades (Krenak, 

2019, p. 28). 

No censo IBGE 2010, os mais de 305 povos indígenas somam 896.917 pessoas. Com 

esses dados, é importante pontuar a reflexão que é feita por Sandra Benites (2020), pertencente 

ao povo Guarani Nhandeva. 

Existem 305 etnias identificadas como indígenas no Brasil, mas essa identificação 

inclui somente indígenas aldeados, ignorando que, como eu costumo dizer, muitos 

estão nas “aldeias invadidas”, ou seja, nas cidades, pois existem vários “parentes”, 
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indígenas, que moram em centros urbanos, mas que não são identificados nem como 

indígenas, nem como negros, nem como brancos. (BENITES, 2020, p. 190)  

  

 Esses diferentes processos históricos citados fazem parte do etnocídio, de acordo com 

Viveiros de Castro (2016); ocorre um processo de deslegitimação da identidade dos povos 

originários, o qual cria outro processo, burocrático, no qual apenas o Estado ou os antropólogos 

podem legitimar quem é “indígena de verdade”. Isso pode sugerir que esses povos sejam 

convertidos em camponeses, pardos, caboclos ou pobres, para posteriormente serem 

assimilados e absorvidos pela sociedade, trazendo como consequência o seu deperecimento 

identitário, o que resulta na dificuldade de acesso aos direitos específicos que lhes são 

assegurados. Desta forma, esse processo de inclusão forçada dos indígenas na sociedade 

ocidental e sua assimilação podem ser compreendidos como ações etnocidas, pois a negação 

acarreta na privação do direito originário dos povos autóctones em relação à demarcação de 

seus territórios, entre outros direitos violados. 

O povo Guarani constitui um dos povos indígenas de maior presença territorial no 

continente americano (MAPA GUARANI CONTINENTAL, 2016). Suas comunidades estão 

localizadas em regiões que vão desde a Bolívia até a Argentina, o Paraguai e o Brasil, e sua 

população é estimada em cerca de 284.827 pessoas. Um terço dos Guarani vive no Brasil 

(LADEIRA & COSTA, 1995).  

No Brasil, os estados em que os Guarani vivem são Mato Grosso do Sul, São Paulo, 

Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Santa Catarina e Tocantins. 

Considerando a população em terras indígenas, reservas, áreas dominiais, acampamentos e 

situações urbanas, entre os anos de 2012 e 2015, de acordo com dados oficiais do Estado 

brasileiro e da equipe do Mapa Guarani Continental, um total de 85.255 pessoas (MAPA 

GUARANI CONTINENTAL, 2016).  
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     Figura 2. Localização de aldeias de grupos de língua guarani na região do Cone Sul. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: extraído e adaptado de KEESE DOS SANTOS, 2016, p. 26. 

Atualmente, no estado de São Paulo, existem cerca de 25 Terras Indígenas, sendo 59 

aldeias Guarani. A situação fundiária das TI é de que apenas 8 estão regularizadas, 1 está 

homologada, 3 estão declaradas, 13 delimitadas e 7 estão em territórios reivindicados, que são 

as que apresentaram demanda para reconhecimento (FUNAI, 2018). 

A organização dos territórios Guarani não ocorre de forma fragmentada, mas por meio 

de uma dinâmica sociocultural que mantém as relações parentais e as interconexões entre as 

aldeias. Podemos verificar tal fato a partir de relatos dos e das indígenas, que por muitas vezes 

nos contam que residiam em outras aldeias e que sempre realizam visitas a aldeias da região. 

  

 Sobre o processo de formação do solo cultural Guarani Mbya, 

A dispersão das aldeias com suas roças, trilhas, capoeiras, áreas de caça e uma série 

de outros elementos forma novas unidades de paisagem que marcam um território. A 

mesma terra que hoje é boa para viver e reproduzir a cultura não o é imperiosamente 

de modo perene, pois essa terra é apenas a imagem da terra imperecível, e o grupo 

sente a necessidade de expandir-se, por uma questão de sobrevivência. (NACIF, 

2020, p. 33) 

 

Diante das dificuldades nos processos de demarcação de seus territórios, esse é somente 

mais um desafio a se pensar. Isso porque o modo de produção capitalista busca expropriar as 
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terras desses povos, inclusive com a legitimação do Estado, impede e cria estratégias de 

dependências, que não permitem sua real autonomia, ignorando e negligenciando seus meios 

de subsistência e o modo de vida tradicional. Sendo assim, por meio do nhandereko é possível 

esperançar a resistência, diante desse processo de exploração feito pelos jurua kuery (não 

indígenas) que ocorre por meio das opressões e da negação dos direitos dos povos indígenas 

(GUERRA, 2021). 

 Das tentativas de apagamento da cultura desde o período colonial, são muitas as 

disputas atuais, como a situação de impedimento ao direito territorial vivenciada pelo Tekoa 

Paranapuã. 

 

4.2 Desafios na efetivação dos direitos territoriais 
 

No caso do Tekoa Paranapuã, o Governo do Estado de São Paulo entrou com uma ação 

judicial e, com a liminar na justiça, obteve a sentença, no dia 18 de dezembro de 2015, para a 

remoção da aldeia, localizada no Parque Estadual Xixová Japuí, administrado pela Fundação 

Florestal.  

Esse processo de reintegração de posse foi movido na 1° Vara Federal de São Vicente, 

onde a FUNAI, que era o polo passivo da ação judicial em defesa dos indígenas, perdeu em 

primeira instância e a instituição recorreu em segunda instância. Esse processo, ainda em 

tramitação, coloca a permanência da aldeia em situação de instabilidade. É importante ressaltar 

que a comunidade indígena não era parte do processo, o que fere sua autonomia. Após um 

período com o processo paralisado, a pedido do juiz responsável, o processo de mediação 

judicial foi iniciado (SANTOS, 2019). 

 Esse processo de mediação, iniciado em 2019, tem como objetivo principal a 

consolidação de um possível acordo entre os diferentes atores envolvidos, e a garantia de 

Direitos Fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, para a sobrevivência da 

comunidade indígena. Ele vem se dando com muitas reuniões e muitos diálogos, e tem em sua 

composição a comunidade indígena, a FUNAI, a Fundação Florestal, juízes, procuradores 

federais e estaduais, o Ministério Público Federal e o Estadual, a UNIFESP, a UNESP e a 

presença da Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), que foi essencial para encaminhar proposições 

e caminhos possíveis diante de tantos impasses.  
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A partir desse contexto, devemos reforçar alguns regulamentos legislativos. A 

Constituição Federal de 1988, do artigo 231, diz que, anteriores à formação do Estado, 

reconhece os direitos originários, considerando as terras que populações indígenas 

tradicionalmente ocupam, sendo necessárias para sua reprodução física e cultural e para 

garantir o respeito aos seus costumes, à sua organização social e às diferentes línguas, crenças 

e tradições. Portanto, “a demarcação das Terras Indígenas tem caráter apenas declaratório, uma 

vez que tais atos se limitam a reconhecer direitos preexistentes, por serem originários e 

anteriores à criação do Estado brasileiro” (SANTILLI, 2005).  

Além disso, foi o Estatuto do Índio, Lei 6001, de 19 de dezembro de 19734, no artigo 

19, que estabeleceu a regra de demarcação, definindo que as terras indígenas deveriam ser 

administrativamente demarcadas e que, para isso, o Poder Executivo deveria emitir decreto 

específico estabelecendo processo e procedimentos. Definiu que a demarcação deveria ser 

homologada pelo presidente da República e, posteriormente, deveria ser registrada na 

Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e nos Registros de Imóveis competentes, 

estabelecendo as balizas para o futuro decreto. Sobre essas demarcações, a lei proibia discussão 

judicial possessória, “o que significa que alguém que se considere prejudicado pode ir a Juízo 

discutir a propriedade ou requerer ação demarcatória de sua propriedade e discutir limites, mas 

fora e depois do processo demarcatório” (SBPC, 2021, p. 15). 

 A Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos 

Indígenas e Tribais (ratificada pelo Brasil com o decreto n° 5051/2004), estabelece que deve 

ser respeitada a sua autoidentificação, tendo como critério fundamental a consciência de 

identidade indígena, para determinar os grupos indígenas. 

Não obstante, sabemos que os desafios para que isso realmente seja validado e 

implementado são muito maiores. No Brasil, o impedimento na demarcação de terras indígenas 

ocorre de forma intencional, sendo uma estratégia para reduzir direitos, cercear garantias e 

negar a existência desses povos, acarretando uma maior exposição a invasores e deixando suas 

terras menos protegidas, além de difundir “o falso discurso de que terra indígena não 

demarcada não é indígena” (CUNHA et al., 2021, p. 22).   

A demarcação de Terras Indígenas foi uma das pautas centrais do “cardápio ruralista” 

da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), negociado enquanto moeda de troca pelo 

sólido apoio ao golpe político que levou ao processo de impeachment da ex-

 
4 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm. Acesso em: 15 jul. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm
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presidente Dilma Rousseff, no ano de 2016. O foco principal da empreitada anti-

indígena e que ainda concentra esforços dos ruralistas é a PEC 215/2000. Apresentada 

pelo PPB/RR e apensadas outras 10 propostas à mesma, a PEC pretende modificar o 

artigo 231 da Constituição Federal, incluindo nas competências exclusivas do 

Congresso Nacional a aprovação da demarcação de Terras Indígenas e a ratificação 

daquelas já homologadas, estabelecendo ainda que os critérios e procedimentos de 

demarcação serão regulamentados por lei. Sob a justificativa de incluir a participação 

do Congresso no processo demarcatório e a “pacificação dos conflitos no campo”, tal 

agenda pretende determinar o cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo 

STF (Supremo Tribunal Federal), a fixação do marco temporal e a 

inconstitucionalidade do direito originário, além de permitir a instalação de 

empreendimentos de interesse público nas áreas indígenas sem a necessidade de 

consulta aos povos atingidos (contrariando assim as determinações da Convenção nº 

169/OIT), o arrendamento de suas terras e a autorização da atuação das forças 

policiais nos territórios. Basicamente a iniciativa transfere para as mãos dos 

congressistas a definição fundiária dos povos indígenas no país, veda a ampliação de 

suas terras, autoriza a reanálise de processos já homologados e inviabiliza a 

demarcação de novas áreas (CIMI, s. d.). 

 

Em se tratando ainda dos absurdos discutidos atualmente, devemos citar o tema do 

marco temporal. O verdadeiro marco temporal da Constituição é o direito ao futuro dos povos 

indígenas, mas o STF e outras instâncias judiciais têm falado em marco temporal da 

Constituição em outro sentido. Esse debate “não está no direito ao futuro e na garantia de 

reprodução física e cultural dos povos indígenas, mas na restrição ao reconhecimento das terras 

tradicionais” (CUNHA et al., 2018, p. 12). Esse "marco temporal" que está sendo discutido é 

uma interpretação ruralista que restringe os direitos das populações originárias ao estipular que 

só poderiam ser demarcados territórios que estivessem na sua posse em 1988, data da 

promulgação da Constituição. Como alternativa, elas precisariam comprovar que haviam sido 

expulsas à força de suas terras, o chamado “renitente esbulho”, através de disputa judicial ou 

em campo (ISA, 2021). 

A tese é considerada inaceitável porque desconsidera as remoções forçadas e outras 

violências sofridas por esses grupos até 1988. Também ignora que, até essa época, ocorria a 

tutela pelo Estado de forma mais explícita e o impedimento de entrar na Justiça de forma 

independente. Na época, nenhuma comunidade estava preocupada em produzir provas sobre 

sua ocupação ou sobre o conflito por uma área (ISA, 2021). 

O impedimento da demarcação ocorre de diferentes formas. Além dessas citadas, outra 

que vem sendo utilizada atualmente é a judicialização, criando obstáculos para impedimento 

das demarcações. A existência de conflitos decorrentes da presença de comunidades Guarani 

em Unidades de Conservação (UCs) de Proteção Integral da Mata Atlântica, no caso do estado 

de São Paulo, é assunto presente nos encontros e nas organizações dessas comunidades. O 
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impedimento, por parte do órgão gestor, do uso dos recursos naturais de forma controlada e de 

acordo com o modo de vida Guarani é o que ocasiona a reivindicação contra o modelo de 

proteção territorial implementado (SANTOS, 2019, p. 22). 

Além do Tekoa Paranapuã, na região do litoral sul existem outras aldeias que aguardam 

seu processo de delimitação pelo Estado, além disso, se encontram em situação de 

sobreposição. São elas: Paraíso (Iguape), em sobreposição à Estação Ecológica (EE) Jureia-

Itatins; Tekoa Mirim (Praia Grande), em sobreposição ao Parque Estadual da Serra do Mar 

(PESM); e no litoral norte a aldeia Renascer (Ubatuba), em sobreposição ao PESM (SANTOS, 

2019, p. 121). 

Diversos estudos científicos demonstraram a eficácia das TIs e UCs para conter o 

desmatamento, ratificando a importância indiscutível dessas áreas para a proteção da 

sociobiodiversidade (OBERLAENDER, 2011/2016; ORCHERTON, 2012). Vale ainda 

“ressaltar que muitas das UCs que foram criadas no Brasil não contaram com embasamentos 

científicos aprofundados sobre sua situação ecológica e muito menos sobre sua especificidade 

sociocultural” (BARRETO FILHO, 2001; MENDES, 2009, p. 84), mas foram frutos de 

situações de emergência ou resistência. Esta discussão não pode ser fundamentada apenas pelo 

lado ambiental ou social. Mas inserir nos processos que ocorrem, “as quais merecem ser 

analisadas com respeito e acuidade, visando à Justiça e ao bem comum, efetivamente” 

(MENDES, 2009). 

O entendimento do que seja “posse constitucional” depende de fatores diversos em 

torno da ecologia de saberes dos indígenas e da contribuição dos indigenistas. Desta forma, 

outros interesses não devem ditar sobre o processo de autonomia no que diz sobre “A 

tradicionalidade da ocupação ou o que seja resistência depende da autocompreensão e 

autoidentificação dos próprios índios” (CUNHA et al., 2018, p. 13). Na prática, entretanto, isso 

não é considerado. Faz-se, então, necessário o aprofundamento, nesse debate, sobre alguns 

desses saberes ontológicos dos Guarani, os quais serão tratados no próximo tópico.  
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5. Os modos de vida tradicionais dos Guarani Mbya e sua relação com a Mata Atlântica 

5.1 Nhandereko: o modo de ser e viver 

 

Na língua guarani, nhande corresponde ao pronome pessoal inclusivo da primeira 

pessoa do plural e reko designa o modo de agir, ser, estar e viver. O nhandereko, 

portanto, pode ser compreendido como nosso modo de ser e viver, aproximando-se 

da ideia de nossa cultura. Trata-se do eixo estruturante do povo Guarani e envolve 

um sistema de crenças, costumes, valores, regras, formas de organização dos 

trabalhos e atividades tradicionais. (OLIVEIRA, 2020, p. 65; PESQUISADORES 

GUARANI, 2015, p. 73) 

 

 Considerando a definição do nhandereko, podemos afirmar que ele é inerente ao 

território, espaço de vivência, bem como o significado de yvyrupa, conforme colocado 

anteriormente, que amplia e modifica a perspectiva de mundo. Karai Popygua Davi (2020), 

liderança da Terra Indígena do Jaraguá, em São Paulo, explica a complexidade desse termo: 

A concepção não é país, a concepção não é território, a concepção é a terra como algo 

que é muito puro, sagrado, que não fomos nós que criamos, portanto nós não somos 

donos da terra, mas fazemos parte da terra, essa concepção de divisão de território, 

delimitação, de demarcação, isso tudo são invenções do não indígena. (Karai 

Popygua, 2020)
 5

  

 

Ainda sobre a explicação de yvyrupa, Sandra Benites (2020), pesquisadora que faz parte 

da etnia Guarani Nhandeva, complementa: 

[...] com esse processo histórico, podemos mapear modos de sobrevivência nesse 

mundo, o qual chamamos de yvyrupa, que seria, para nós, como “o lugar em que nos 

deitamos”. Nós entendemos que a terra, o chão que pisamos, é um corpo – um corpo 

feminino, inclusive (BENITES, 2020, p. 194) 

 

Yvyrupa é considerada, então, uma forma de sustentação terrestre, que não tem a 

apropriação das divisões territoriais estabelecidas, às quais estamos habituados. Sua concepção 

denota outra perspectiva e faz paralelo com um ser, consonante ao corpo, trazendo inclusive 

essa descrição como forma de justificativa para o respeito necessário na atitude frente ao 

território.  

O que seria, portanto, o significado de corpo para os Guarani? Pensando na conexão 

que existe entre o corpo e o ambiente, Carlos Papá, a partir dos encontros Filosofias Indígenas, 

 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B__ugZ_WEpo. Acesso em: 02 ago. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=B__ugZ_WEpo


 
 
 
 

 

 
 

28 
 

curso organizado pelo Sesc 24 de Maio, em 2021, elabora sobre essa ligação e a forma de se 

relacionar com o todo, chamada de teko porã: 

O corpo é importante, é instrumento, então vou falar a questão do corpo que tem a 

ver com a terra. Vocês falam corpo humano, nós falamos xee guara rete, eu sou água 

e também eu necessito de energia de cima, sol, que manda luz e ao mesmo tempo 

preciso de ar, sou úmido e terra, e o verdadeiro eu seria isso na tradução em português 

[...], então nós temos essa visão e a complexidade de entendimento [...], inclusive, 

quando você está no ambiente, tem que estar de acordo com o ambiente onde você 

está, por isso que chama teko porã, bela forma de onde você tem que estar, tranquilo, 

e aceitar de como é o ambiente, não precisa mudar, não pode mudar. Então nós temos 

essa educação, que não pode mexer, quando a natureza é feita daquele jeito, não 

podemos mudar, então é isso que até hoje carregamos, esse pensamento de 

entendimento com a natureza e com o tempo. 

 

Papá nos fala sobre essa conexão, por meio dos sinais e comportamentos, que existem 

entre nós e o ambiente que nos cerca, sendo possível perceber quando estamos interconectados 

e atentos com o todo.  

Na cidade tem muitos códigos, a letra, semáforo, a faixa de pedestre, que tem os 

códigos indicando o que você tem que fazer [...], a mesma coisa é a natureza, a 

natureza também tem seus códigos, tem seu passo, tem que pisar leve, tem que andar 

um pouquinho mais depressa ou você não pode andar por andar, você tem que ter 

objetivo porque você está ali e analisar as formigas, os insetos, o canto do pássaro, o 

vento e o tempo. Então o pássaro, dependendo do lugar que você está o pássaro te 

avisa se tem uma cobra peçonhenta, ele te avisa, cuidado que tem uma cobra 

peçonhenta, então a gente já fica atento, ou se tem bastante formiga no local, opa 

então tem que voltar mais rápido possível, porque vai cair uma chuva, ou o vento está 

me falando que hoje vai esfriar ou vai esquentar, ou estou numa procura da água, vou 

ter que cortar um cipó, se tem muita água, se tem menos água, então dali eu vou saber 

exatamente quantos quilômetros a água está por perto. Então existe código que a 

gente acaba convivendo no meio da natureza, para poder entender, para não se acabar 

nela, saber viver com o ambiente. (Carlos Papá, 2021) 

 

Além disso, outra maneira importante de entender e identificar o espaço da mata é  pela 

nheery. O conceito é discutido no vídeo6 Conversa Nheery — Rec tyty, realizado no ano de 

2021, com a participação de Ailton Krenak, ambientalista, escritor e filósofo que vive na aldeia 

Krenak, às margens do Rio Doce, em Minas Gerais, além de Carlos Papá, produtor audiovisual 

e liderança espiritual que vive na aldeia Rio Silveira (Bertioga, São Paulo), do povo Guarani 

Mbya, Cristine Takua, educadora e filósofa do povo Maxakali, mas que vive com os Guarani 

Mbya na aldeia Rio Silveira, Sérgio Macena, liderança e rezador do povo Guarani Mbya e 

também morador da aldeia Rio Silveira e Saulo Guarani, educador e liderança que vive na 

 
6 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=eXN76up87cc. 

https://www.youtube.com/watch?v=eXN76up87cc
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aldeia Amba Porã, na região do Vale do Ribeira, São Paulo, do povo Guarani Mbya. Segundo 

Carlos Papá (2021), nheery, que é a Mata Atlântica, tem uma importância muito grande para 

os Guarani: 

Nheery: invocar essa maravilhosa paisagem que, para além de suas imagens mágicas, 

traz também a materialidade da floresta, da mata atlântica, ela tem corpo, tem corpo 

e tem espírito [...] aquela névoa que a nheery pega do oceano, pega do mar, faz subir 

como uma brisa, sobe a Serra do Mar e vai pousar sobre o planalto paulista como uma 

pequena garoa, uma neblina, fininha, que configurou esse planalto paulista, a crista 

daquela Serra do Mar configurou aquele lugar como terra da garoa, aquela névoa que 

cobria toda essa paisagem, soprada, o hálito do nheery. (KRENAK et al., 2021) 

 

Considerando a diversidade e a importância da Mata Atlântica também nos ciclos da 

água, sabemos que infelizmente resta uma pequena porcentagem, em torno de 8%, desse 

bioma: 

Assim como essa maravilhosa Mata Atlântica, que os brasileiros foram 

negligenciando ao longo da história e ela foi quase toda devastada, tem poucos 

lugares onde ela é verdadeira, muitos lugares é só uma capoeira, ou um lugar em que 

foram plantando outras espécies, para reconstituir a forma da mata, mas a verdadeira 

nheery, ela foi muito atacada, pelo fogo, pelas madeireiras, pela agricultura também. 

Pessoal acha que tem que derrubar a mata para fazer agricultura, não sabe fazer 

dentro, junto, agrofloresta, agora pelo menos tem muitos jovens, tem gente espalhada 

pelo Brasil, que estão aprendendo agrofloresta, você não precisa tirar a floresta para 

produzir remédio, alimento e isso é uma calma, uma conciliação espiritual dos 

humanos com a floresta, com as águas também, porque a floresta produz água e a 

água produz floresta (KRENAK, 2021). 

 

A valorização e o respeito para com outros seres e espaços ficam nítidos, os elementos 

sobre a forma de se relacionar com o ecossistema, considerando que a coexistência está 

presente. Porém, é necessário verificar quais comportamentos de fato fazem sentido. Jera 

Guarani, liderança Guarani Mbya da Terra Indígena Tenondé Porã, reforça essa reflexão:  

Na aldeia, desenvolvo o discurso de que a nossa cultura também é importante, de que 

ela não é inferior a nenhuma outra cultura, de que ela também tem que continuar 

sendo valorizada. Um dos argumentos que uso para estimular o trabalho de 

fortalecimento cultural e, principalmente, de defesa da natureza é falar que podemos 

nos encantar com a cultura jurua, mas há também o risco de nos perdermos. Se não 

respeitarmos as regras que nos foram colocadas desde que nascemos, não vamos ter 

coisas boas. Temos que lembrar os ensinamentos da generosidade: se a natureza dá a 

água, se a natureza dá o remédio, se a natureza dá o alimento, então o mínimo que 

podemos fazer, tendo ou não alguma crença, é respeitá-la (Jera Guarani, 2020). 

 

Busca-se entender que nossas ações podem gerar consequências, que a base para que 

essa relação ocorra de forma saudável é tratar com respeito. Da mesma forma, consideram que 
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yvyrupa e nheery se tornam equivalentes ao corpo. Outros elementos também inserem sua 

personificação, expressão e importância. 

Para nós, a árvore tem dono, a pedra tem dono, a água tem dono. Além de nhanderu, 

que fez tudo isso, há os Ijá de cada coisa, que tomam conta desses recursos naturais. 

Quando você usa indevidamente os recursos, você destrói muito. Os donos ficam 

bravos e vão tirar esses recursos de você. Os mais velhos dizem: “A gente protege 

nossos filhos do perigo. E esses donos também são pais e mães que vão proteger os 

seus filhos dos seres humanos quando começam a maltratá-los”. (Jera Guarani, 2020). 

 

 Essa relação entre os seres humanos e os não humanos requer um emaranhado de 

componentes que afetam e são afetados pelo fluxo dos movimentos, demonstrando a 

necessidade de cada parte do ambiente, o cuidado e respeito. Caso isso não ocorra, devemos 

estar cientes de suas devidas consequências.   

No vídeo7 Guairaka'i ja — O dono da lontra, o fato acontece na aldeia Pinhal, do povo 

Guarani Mbya, na região do Paraná. Ocorre que trazem dentro de um saco uma lontra abatida, 

e a fala inicial é “Espírito-Dono, já que você nos deu, que não tire nossa saúde”, fala feita por 

uma xejary (anciã), que utiliza o petyngua e despeja sua fumaça no ser lontra. Junto com outras 

pessoas da aldeia. 

Não tenha medo, foi o dono que deu para a gente ver, o que pegamos na mata é porque 

o dono já deu, se a gente não desperdiçar, nada acontece. Esse é um ser das águas, o 

dono dele merece respeito. Não devemos mexer com eles, para que nada aconteça 

com os nossos filhos, mas foi nhanderu mesmo que pediu para o dono nos dar essa 

caça, por isso todos juntos temos que comer essa caça. Não podemos desperdiçar.  
 

Segundo os Guarani, todos os seres que habitam esse mundo têm algum “espírito-dono” 

que zela por eles. Alguns desses “donos” podem ser especialmente vingativos, caso se sintam 

desrespeitados. 

Por conseguinte, mesmo as relações de consumo, como a caça e a pesca, devem ser 

realizadas de forma adequada, pois, caso isso não aconteça, sofrem-se consequências.  

O animal, então, é levado para a opy, espaço sagrado onde realizam seus rituais. 

Considerando a verificação dos espaços, cabe entender. 

 
No mundo do jurua, o conhecimento se transmite nas escolas, universidades, é um 

conhecimento que diz ser universal. No mundo Guarani não tem apenas um jeito certo 

de adquirir conhecimento, aprendemos do nosso modo: observando, ouvindo os 

 
7 CTI, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cvq7cZjIrk4.  

https://www.youtube.com/watch?v=cvq7cZjIrk4
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conselhos dos xeramoĩ kuery (anciões, pajé), da xejary kuery (anciãs, raizeiras), 

praticando as atividades e, na maioria das vezes, os conhecimentos são transmitidos 

pelas divindades (nhanderu kuery), porque são elas que nos ajudam a ter força e saber 

(PESQUISADORES GUARANI, 2013).  

 

Na opy, portanto, que é o espaço onde acontecem as cerimônias espirituais, chamadas 

de nhemongarai, uma vez que são espaços que também reforçam as tradições e a 

ancestralidade, “existem vários rituais Nhemongarai. Tem o ka’a nhemongarai, avaxi’i 

nhemongarai e yy nhemongarai. Todos esses rituais estão ligados ao Nhemongarai”. Além 

disso, conforme apontado por Karai Nhe’ery (SILVA, 2020), o petyngua é um item utilizado 

nesses momentos. 

O uso do petyngua é essencial para praticar cada cerimônia guarani. Os mais velhos 

sempre utilizam para fazer cura e para abençoar. Os xondaro kuery e as xondaria 

kuery fumam petyngua, porque, através da fumaça que é solta pelo cachimbo, tira a 

energia negativa para purificar o espírito dos guerreiros e das guerreiras. O cachimbo 

é sempre utilizado nos rituais dentro da opy’i. Petyngua é sagrado, traz harmonia e 

conhecimento. Busca-se o fortalecimento espiritual através da fumaça do cachimbo 

(SILVA, 2020). 

 

Considerando os constituintes importantes para esses momentos e processos, cabe 

entender que, além do uso do petyngua, outros itens também fazem parte para que ocorra essa 

conexão e purificação, como explica abaixo Saulo Guarani: 

Existem várias formas de nos comunicar com seres celestiais, através do canto dos 

animais, através do som do mbaraka (violão), [...] através do nosso pensamento. Por 

isso, quando a gente fala, dentro do nosso coração nhanderu ouve mais rápido, temos 

o poder de transmitir o nosso desejo mais rápido para nhanderu. Quando a gente tá 

na opy, temos o nosso petyngua, temos rave (rabeca). Através desse som, nós temos 

o poder de ouvir a fala do nhanderu. Nós, seres humanos, dificilmente vamos ver a 

figura do nhanderu, mas ela está dentro do nosso coração. É o dono do nheery, nós 

somos donos de cada um do nosso nhee. O poder que a gente tem do nhanderu, 

através da mata, através do nosso corpo. A relação ela não passa somente em três 

camadas. Temos corpo, ar, a mata e o yva, que é o céu. Nunca saberemos onde está 

nhanderu, nunca saberemos qual é o lugar do nhanderu, mas dentro da gente existe 

nhanderu [...]  

Eu não tenho muita explicação específica de como é que a gente atravessa. Dizia meu 

falecido pai que a gente teria essa noção quando a gente, o nosso corpo, ficasse como 

o solo, o nosso corpo vai para o nhee, vai para a morada do nhanderu, então só quando 

acontece isso, essa passagem, é que a gente chegaria, porque o nosso corpo, hoje, ele 

já não permite a nossa ida para a morada do sol com o nosso corpo, com o nosso 

sangue. Então ele dizia muito isso, hoje meu pai ele descansa no local onde ele 

desejou, o corpo dele descansa onde ele desejou e eu sei que o espírito dele, nhee 

dele, está lá com nhanderu, olhando nós que somos filhos, parentes, ensinando 

através do sonho, ensinando através do canto sagrado, eu sei que eu tenho essa força 

espiritual, essa força interior que eu tenho, eu sei que vem através dele [...]. Então 

tem esse que significa nheery, é a camada onde nhee ela vem para nossa mata através 
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dela, ela vem pro nosso corpo, porque sem mata, sem árvore, não temos vidas. (Saulo, 

2021)  

 

Mais uma vez a conexão entre o corpo e a mata se faz presente. Esse último trecho que 

Saulo apresenta conduz a partir dessa percepção, de que a vida se extingue sem a presença da 

mata.   

Ainda sobre nhanderu, Sandra Benites (2020) relata que, ao acessar os registros das 

narrativas indígenas, que passaram por muitas gerações, encontrou muitas vezes, devido às 

interações, inclusive com jesuítas, a palavra nhanderu, que tem como significado ‘nosso Deus’. 

“Na nossa tradição oral, existem duas versões de narrativas: a dos homens e a das mulheres. 

No entanto, a versão das mulheres desapareceu e a dos homens não, isso acontece geralmente 

porque eles têm mais contato com não indígenas e, assim, podem contar a sua forma de ser”. 

Porém, a permanência da narrativa masculina é algo importante de se questionar, inclusive 

dentro da academia. Ela destaca “que nós, mulheres, principalmente as mulheres indígenas, 

devemos começar a falar também sobre nossos processos, a partir da nossa visão e da nossa 

versão feminina”.  

Existe uma diferença na forma de escrita entre os Guarani: nhandexy, para os Mbya e 

nhandesy, para os Nhandeva. Então, de acordo com as histórias que ouviu, Sandra explica: 

Nhanderu criou a mulher guarani (Nhandesy) e deveria criar outro homem para viver 

com ela na Terra e povoar o mundo, entretanto não foi o que aconteceu. Não 

resistindo aos encantos da mulher criada por ele, Nhanderu se transformou em 

homem para morar com a mulher na Terra, mesmo sabendo que não poderia ficar. 

Como minha avó contava, Nhanderu é um ser espírito parecido com o ar, não tem 

corpo e nem lugar fixo, por isso não podemos vê-lo nem tocar, só o sentimos. Já a 

mulher é da terra. O corpo de Nhandesy é o chão onde se pisa. O que dá a vida, dá 

alimentos é o corpo da Nhandesy (BENITES, 2018, p. 76). 

 

Benites (2018, p. 90) acrescenta que “Nhandesy e Nhanderu são complementos um do 

outro, Nhandesy sempre vai precisar do ar, do respiro, do vento, da chuva e o ar não faria 

sentido sem a terra, sem chão”. Ela afirma que “Nhandesy é mais concreta, é prática, é vivida, 

é um corpo que ocupa mais o espaço, e Nhanderu é o ar”.  

A ideia dessa reflexão é também inserir noções que foram pouco citadas e que dão 

destaque ao entendimento da figura feminina, conforme explicado por Sandra Benites, que são 

mais difíceis de serem encontradas nos materiais escritos.  
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 Para encerramento dos materiais selecionados para trazer a cosmovisão dos Guarani, 

faz-se necessária uma consideração sobre os atuais impactos causados pelos jurua kuery. A 

partir da fala de Adolfo Vera Mirĩ, 

 

Quando índio Guarani caça alguma coisa, o homem branco já pensa que o Guarani 

está acabando com a caça. Quem realmente acabou? Esta pergunta fica: quem 

realmente acabou com a mata, quem realmente acabou com as caças, com os pássaros, 

exploração de minérios, águas... onde teve grandes indústrias? O Guarani nunca teve 

essas coisas. O Guarani quer um pedaço de terra para morar na mata, do jeito que ele 

entende, do jeito que ele quer. É isto que o Guarani quer, não é destruir a mata, não é 

cortar árvore sem necessidade. A gente usa aquilo que é necessário. (...) Nunca o 

Guarani teve serraria para cortar madeira. Índio Guarani nunca teve motosserra para 

cortar as árvores. Hoje o Guarani está na Mata Atlântica; formou um grupinho de 

aldeias. Então pensam que é o índio Guarani que está acabando com a Mata Atlântica, 

está acabando com a caça, está acabando com o passarinho. É uma visão 

completamente errada (Vera Mirĩ apud MACEDO, 2004, p. 262-263). 

 

Esse relato é importante e coloca a realidade vivenciada pelos indígenas, pois o discurso 

de que estão nas UC e causam impactos ao meio ambiente, este discurso é composto pela 

inversão de contexto. Isso pois sabemos que, de fato, quem realiza, inclusive em grandes 

escalas, os impactos ao meio ambiente, são as indústrias, as monoculturas, a expansão 

imobiliária, entre outros, mas infelizmente tais insinuações colocam os indígenas em uma 

situação incoerente e um tanto quanto absurda.  

Decorrentes desses impactos ambientais causados pelo sistema capitalista, as mudanças 

climáticas estão acontecendo de forma acelerada. Precisamos nos atentar aos sinais colocados, 

inclusive a partir dos relatos dos e das indígenas para catástrofes e suas consequências para 

esse caminho que está sendo tomado. 

Só sei que a gente está tendo uma visão que os deuses estão tendo uma conversa entre 

eles para poder já acabar com o mundo. Porque a mata já não está mais daquele jeito 

que eles deixaram, umas partes do mundo já foram muito destruídas, umas partes dos 

rios também já foram destruídas, muitas coisas foram sumindo. Por causa dessa 

destruição, o clima do mundo está se aquecendo bastante e o mar já não está mais 

como era antes, está mais à procura de outros espaços maiores. Então, o medo da 

gente é que aconteça do mar se levantar e acabar essa parte aqui. Mas nós sabemos 

que pode acontecer isso aqui, não só de o mar vir para cá, mas até mesmo um furacão 

pode aparecer. Nós tivemos já vários sonhos sobre isso, e até os próprios deuses 

pediram para a gente fazer opy lá pro alto do morro (Kelvein apud MACEDO, 2009, 

p. 162-163)  

 

Considerando então que na cosmologia Guarani. Os diferentes espaços foram 

destinados para diferentes povos. 
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Nhanderu Tenonde havia destinado as florestas (ka’aguy) aos Guarani enquanto os 

campos (nhundy) seriam destinados aos brancos, e foram criados já na primeira terra. 

Porém, os brancos não souberam respeitar os espaços que lhes tinham sido 

destinados, reproduziram-se excessivamente tornando-se os mais numerosos da terra 

(eta va’e kuery), e avançaram sobre o território indígena, devastando as matas e 

‘fazendo furos na terra’ (túneis, estradas etc.).” (PIERRI, 2018, p. 86).   

 

Porém isso não foram respeitado e esse desequilíbrio que vivenciamos não condizem 

com o nhandereko.  

 

 

5.2 Cosmovisão da comunidade do Tekoa Paranapuã 
 

Tupã Mirim Mariano, que faz parte da aldeia Paranapuã, durante o curso de língua e 

cultura Guarani, relata sobre seus antepassados e o contexto que permitia que eles percorressem 

diferentes lugares, sem a preocupação dos tempos atuais, que visa a necessidade de reivindicar 

a demarcação de seus territórios. 

Eles caminhavam, caminhavam bastante, tem Guarani no sul do Paraguai até o 

Espírito Santo. Então toda essa rota eles faziam, historicamente. A procura da terra 

sem males. E realmente isso existiu, em toda costa litorânea, foi habitada por eles 

[...]. Isso está na memória, como eles não sabiam escrever, eles não escreviam, está 

somente na memória. [...] Então é por isso que hoje, em muitos lugares, os Guarani 

têm muita dificuldade em provar que os parente deles existiram no passado [...] E é 

verdade que quando não existiam fronteiras eles andavam muito (Tupã Mirim, 2020). 

 

 

Seus espaços foram sendo tomados e ocupados desde o período colonial e, atualmente, 

para realizar o processo de demarcação, existem muitas etapas burocráticas, considerando o 

contexto político contemporâneo, como o posicionamento do atual presidente, que, mesmo 

antes de ser eleito, já tinha avisado que no seu governo não faria nenhuma demarcação de TI.  

Ainda sobre o contexto hodierno, para além do aspecto político, desde abril de 2020 

vivemos a pandemia de COVID-19, o que suscitou a pergunta feita para Tupã Mirim durante 

o mesmo curso, sobre a luta pelo território e o contexto diante do novo coronavírus. 

Pergunta: Como foi a formação da Tekoa? Como está a relação com o direito ao 

território atualmente? Como estamos em um curso de cultura e língua Guarani, então 

a luta tem tudo a ver, e também como está a situação da aldeia nesses tempos de 

pandemia? 

Tupã Mirim: Essa pergunta é meio complicada, porque a luta continua e o conflito 

continua. A tekoa está como sempre, sempre resistindo. O nosso forte aqui, o 

nhandereko, a gente coloca em primeiro lugar, e a gente tenta se fortalecer com todos, 
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com xeramoi kuery (lideranças espirituais). A pergunta da pandemia, é que muitos 

jornalistas falam “o novo coronavírus”. Pela fala dos xeramoi kuery, não é novo. Essa 

pandemia já existiu, muitos dos nossos parentes já foram exterminados por outras 

pandemias, com outros nomes, mas como esse vírus surgiu agora, chama de novo, 

mas diz que já existiu de outras formas. 

 

 Mesmo diante de inúmeras restrições, desde o período da retomada até os dias atuais, 

acreditar no modo de vida os fortalece cotidianamente. Nesse fortalecimento, muitas vezes, a 

partir do contato com outras pessoas que não os conhecem e não possuem nenhuma 

proximidade com eles, podem surgir perguntas que estão relacionadas com as modificações 

que acontecem no decorrer dos tempos, mas que de forma alguma anulam qualquer direito. 

Pergunta: Tenho uma curiosidade, que vem da questão do não indígena, sobre o 

preconceito com o indígena que utiliza celular, vive na cidade; que diz que o indígena 

perdeu a cultura. O que é para vocês serem os povos originários? O que vocês 

respondem a um questionamento como este? 

Tupã Mirim: Sim, eu tenho resposta sim, a gente não está mais vivendo em 1500. A 

gente precisa dessa tecnologia, em muitos tekoa. Para quem frequenta alguns tekoa, 

alguns batismos, já pode saber dessa parte. Verdade, a gente não usava isso, o índio 

não precisava usar celular, telefone, trocar e-mail, mas atualmente a gente precisa 

disso, porque meus parentes estão longe e preciso me comunicar, ver notícias. 

 

No trecho abaixo, referente ao primeiro curso de extensão “Conhecendo a Cultura 

Guarani”, no primeiro encontro com a temática “Histórico da aldeia e o contexto atual”, 

ministrado pelo cacique da aldeia na época, Karai Tataendy Alcides, ele fala sobre o período 

da sua atuação como cacique na aldeia, suas trajetórias desde a fase inicial da retomada, e traz 

um contexto geral sobre os desafios, entendendo que as decisões de âmbito nacional 

influenciam também nas possíveis decisões que envolvem a situação da aldeia. 

Eu sou Cacique da aldeia Paranapuã, eu trabalho lá pelo menos há uns doze anos, e a 

gente quer ajudar essa aldeia. No começo lá teve muitas coisas que aconteceram, 

muitos indígenas que não puderam seguir em frente. E nós que ficamos lá [...] 

conseguimos superar muitas coisas. É claro que hoje ainda existe uma possibilidade 

de despejo, isso é claro que existe, isso não é negado [...] A política que está 

tramitando hoje, na nossa questão indígena, não só aqui na Baixada Santista, mas sim 

em outros estados brasileiros, é que a PEC 215 é o que tá cutucando todo mundo. 

Nós, que estamos nesse meio, fico preocupado com isso, porque se isso for acontecer 

mesmo, nós estamos perdendo o nosso direito, nós vamos perder muita terra, vamos 

ter muito despejo, é onde muitas pessoas que têm muita grana vão conseguir fazer o 

que bem entender, e aquele que não tem nada, infelizmente ele vai passar por uma 

situação muito mais desagradável. Porque não é só os indígenas que vão estar nesse 

meio, tem os negros, os quilombolas, os ciganos, nós indígenas sofrendo, eles 

também vão sofrer. (Tataendy, 2016).  
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A fala do Alcides traz a luta da aldeia, da questão indígena e os desafios enfrentados 

pelas desigualdades sociais. Logo em seguida, ele comenta sobre a região onde a aldeia está 

localizada e os desafios pelo direito ao território: 

Em São Vicente, primeira cidade do Brasil e hoje os índios não são valorizados, 

valorizado é aquele lá que não é índio. [...] A gente não quer nada, eu só quero o 

nosso território, o pedaço que é esse que acabamos de reconquistar, que é uma terra 

que é sagrada, e é das indígenas sim, porque a nossa faixa litorânea foi ocupada pelos 

Guarani [...] Eu acho que nós temos terra para todos sobreviverem o suficiente, e não 

devemos brigar. Só que hoje infelizmente nós vamos ter que lutar também e é dessa 

forma que a gente vive.  

 

No primeiro vídeo lançado do projeto “Sementes Guarani”, com a temática sobre o 

território, a liderança indígena Karai Mirim Gilson, que também já foi cacique na aldeia, faz 

uma breve apresentação e contextualização da aldeia. Em seguida, explica sobre o vínculo, o 

respeito com o espaço e todos os seres que nele convivem, trazendo a importância do território 

para se manter o modo de vida Guarani.  

É importante ressaltar que colocar primeiro o texto em sua língua materna, a língua 

guarani, apesar do desafio de pensar na escrita, considerando que os Guarani e muitos outros 

indígenas possuem uma familiaridade maior com a oralidade, é trazer também recursos que 

compõem a valorização de sua identidade. O texto vem acompanhado de uma “tradução” para 

o português, mas existem palavras que não possuem tradução idêntica, seja do guarani para o 

português ou vice-versa, então muitos termos são apenas similares, denotando um sentido 

próximo.  

Tekoa Paranapuã má oin São Vicente, São Paulo py. Ko va'e ayvu jaexaa ma Yvyrupa 

regua. 

"Ore mbya kuery ro e xa ko nhande yvy rupa petein rami, ha'e javi ko yvy ré nhande 

kuai va'e jaiko avã, Ha'e ramo ae nhande kuery ro jo guero'a e tema y mã gui vê ko 

yvy rupa re Nhande kuery mba'e vi ae oikuaa avã rami tein kova e o je kuaa vi Há e 

oikuaa vi Nhande kuery ko yvy rupa re nhande re ko na nha mo ka nhyin rã." 

Tekoa Paranapuã está localizada em São Vicente, São Paulo. Este vídeo tem como 

tema o território. 

“Nós, indígenas Guarani Mbya, vemos o território como um só, onde todos que vivem 

são parte do território também, por isso nós indígenas lutamos desde sempre pelo 

reconhecimento e pela demarcação de terra indígena, pois com esse reconhecimento, 

garantimos também o nosso conhecimento tradicional e da nossa cultura e manter 

para as futuras gerações.” (Karai Mirim, 2020) 
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 A partir da cosmovisão, Karai explica sobre a relação com o território, logo abaixo, 

com referência ao mesmo vídeo sobre o tema. 

Quando se fala de território para o povo Guarani, para a gente é uma coisa muito 

sagrada que conhece como mãe terra, tem essa questão de sabedoria dos mais velhos, 

e também o cuidado que tem com o lugar onde vive. Então, o espaço onde o indígena 

conhece como território, que tem como propósito de cuidar, de manejar aquela área, 

mas ele tem seu próprio conhecimento com relação a preservação ambiental. (Karai 

Mirim, 2020)  

Também o povo Guarani vem lutando bastante com relação ao reconhecimento da 

área em que vive, a importância da luta em relação à demarcação de terra, porque 

com isso tem a garantia de dar continuidade da sua própria cultura, do seu próprio 

conhecimento, desde os mais velhos, até os mais jovens, adolescentes, que hoje vêm 

aprendendo com essa questão da demarcação de terra, como vai dar continuidade com 

a sua luta na questão territorial. (Karai Mirim, 2020) 

 

Apesar dessa consciência sobre os cuidados e conhecimentos, as restrições para 

estabelecer o modo de vida são inúmeras, segundo relato do indígena Cleirray Werá Fernando 

(2016, p. 40-41), antigo morador da aldeia.  

Você não pode plantar, ir na floresta cortar uma madeira ou buscar um fruto, porque 

“está degradando a natureza”. Sempre a gente recebe essa palavra. Que falam que o 

povo indígena está degradando a natureza. De fato, isso não acontece. Através do 

povo indígena que vocês podem ver os rios, a Mata Atlântica, o pouquinho que resta 

[...] recentemente recebemos a reintegração de posse da aldeia Paranapuã. E foi uma 

luta. Resistência do povo Guarani ali de Paranapuã. Para permanecer ali, porque a 

terra é o nosso lar; casa. De lá a gente não sai. Sempre a gente fala isso e sempre 

repetiremos. E se é para morrer pela terra a gente morre, mas sair a gente não sai 

(CRP, 2016, p. 40-41).  

 

Ainda sobre as diferentes pressões no modo de viver, Karai Tataendy Alcides, comenta 

sobre as estratégias para manter a língua materna:   

Na escola na aldeia [...] teve um ano que teve cinco professores, todos indígenas, eles 

dão aula em português e guarani, que é a nossa língua materna, isso é uma forma de 

não perder essa nossa forma de ver. Você tem que manter isso [...]. Agora tem gente 

que pergunta o índio vai estudar, só vai falar sua própria língua, não fala português, 

é como é que é isso, né?  

Eu costumo dizer que cada um tem lá suas próprias regras, né? Nas aldeias. E não só 

aqui, existe aldeia aqui, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Mas eu costumo dizer 

que eu tenho que lidar dos dois lados, não tem jeito. Tem que ser um pouquinho 

português um pouquinho índio, não tem jeito (Tataendy, 2016).  

 

Outras práticas que fazem parte do modo de viver Guarani merecem destaque, como a 

de fazer artesanatos. Seguem abaixo uma descrição e informações acerca dos artesanatos, 
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considerando que foi um texto que foi encaminhado juntamente com o vídeo8. No vídeo, os 

artesanatos demonstrados são o cesto e bichinho de madeira.  

“Axauka ta pendevy pé peikuaa aguã mba'exapa pa ro mba'eapo mba'emo para re. 

Pavê peikuaa aguã mba'exapa pa nhandekery reko. 

Ore kuery ma ndorojayai takua yvyra jaxy ra'y py. 

Ronhembo'e mba'emo rojapo aguã oreru kuery gui. 

Rojapo va'kue roiporu aguã rive va'e kue ay ma ha'e rami ve'y. 

Arovy'a ha'e javive,xepytyvo va'e kue kova'e ajapo aguã!”  

“Vou mostrar para vocês como trabalhamos com artesanato. 

Para todos saberem como é a vida do indígena. 

Nós não trabalhamos com bambu e madeira na lua nova. 

Aprendemos a trabalhar as artes através dos nossos pais. 

Os cestos serviam para usar na roça, guardar sementes ou carregar milho ou batata, 

mas atualmente as necessidades são outras. 

Agradeço todas as pessoas que me ajudam com este trabalho, no sentido de valorizar 

a cultura indígena guarani!” (Yva Rete; Tupã Mirim, 2020). 

 

Os artesanatos atualmente são itens comercializados, mas antigamente possuíam outros 

fins, como os usos para o dia a dia. É necessário considerar que o valor atribuído para sua 

comercialização e geração de renda deve ser pensado em conjunto com o valor imaterial, a 

importância desse conhecimento, que se mantém ao longo de diferentes gerações, pois trata-se 

de um conhecimento que é passado pelas anciãs e pelos anciões para as mais jovens. Não se 

tem, de fato, um autor exclusivo de determinados itens, mas um conhecimento tratado de forma 

coletiva, diante do qual cada artesã e cada artesão tem suas individualidades, considerando a 

exclusividade de cada artesanato, porém a forma geral de preparo e elaboração passa por 

processos semelhantes.   

Ainda descrevendo os artesanatos, há o processo de feitura do arco e flecha e a 

explicação sobre seus diferentes usos: 

Ayma ajapota guyrapa guaxu, amoatyrõmba rire ma aeja kuaray Hakupy mboapy 

ara re, Ha'e rire ma anhompimba Ju... Ha'e Gui opa... Va'e ri yma ma orekuery 

rojapo guyrapa guaxu mba'emo ka'aguy rojuka haguã... ayma rojapo roxauka haguã 

rive ha'e gui ro vende haguã. 

Aguyjevete! 

Hoje estou fazendo arco e flecha (grande), primeiro estou limpando os materiais... 

Depois levo para o sol quente, para que o material fique por pelo menos três dias, e 

depois vai para o lixamento e preparo do material, o encaixe das bases e depois 

colocar a corda pra finalizar... Mas, antigamente, nós, indígenas, fazíamos o arco e 

flecha para caçar bicho do mato... atualmente fazemos somente para amostras e 

 
8 Sesc Santos, povos indígenas: Sementes Guarani - artesanatos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=CrRbO4lAM08&t=42s.  

https://www.youtube.com/watch?v=CrRbO4lAM08&t=42s
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também para o comércio (vender), hoje raramente usamos para caçar, só adaptamos 

para ser um esporte, tiro ao alvo. 

Gratidão! (Karai Papá, 2020) 

 

 Sobre o canto e a dança dos Guarani, Tupã Mirim Mariano explica sobre as diferentes 

modalidades: 

Tem música para dançar, tem músicas para as crianças cantar e tem músicas que são 

sagradas, que somente os rezadores que sabem [...] música e mborai são diferentes, 

porque mborai são aqueles que os rezadores que praticam. Então o mborai eu não 

pratico. É como se fosse uma escola, uma faculdade. Essas coisas são muito difíceis. 

São complicados porque a gente não pode errar nenhuma vez. Porque com Nhanderu 

a gente não tem para depois [...] quando começa a entardecer, lá para as quatro, cinco 

horas, aí eu já estou no ritual aqui, aqui em casa mesmo, já vou praticando aos 

pouquinhos e já pronto para ir para a Opy [...]. Até mesmo na alimentação, eu vou 

comer comida pesada lá para as três, quatro horas e aí eu já paro. Eu tenho que parar 

porque a noite eu vou fumar cachimbo, vou ficar concentrado, senão fica muito 

pesado. Agora, se eu comer assim à tarde, mais tarde nas cinco, seis horas, eu não 

consigo ficar concentrado. Então é assim que eu aprendo. Para os cantos sagrados, 

não são criados novos. São mantidos aqueles cantos antigos mesmo, aí vai passando 

de família para família, de Tekoa para Tekoa, e vai. Não são todos na Tekoa que 

praticam esse canto. Porque é muito difícil também. (Tupã Mirim, 2020) 

 

No Tekoa Paranapuã, existem dois corais, Mborai Mirim e Mensageiros. A resenha que 

acompanhou o vídeo sobre o coral Mborai Mirim9 descreve como surgiu e sua importância: 

Kyringue Porai Mborai Mirim 

Jypy kyringue porai Mborai Mirim oiko aguã má 2012 ma'ê tyn py onhemboypy. Há 

e gui o gueraa tetã ré oexauka mbaeixa pá Nhande mbya kuery Nhande reko py nhane 

mo mbaraete. Há e nhane xeramoî kuery. Há e Nhande jaryi kuery mbaraete rã. Há 

e heta va'e kuery oikuaa haguã. Há e oexa haguã. 

 

Mborai Mirim 

O grupo coral Mborai Mirim surgiu no ano de 2012. Desde então, o grupo tem sido 

o principal instrumento de divulgação do conhecimento da cultura indígena para fora 

da aldeia. Mostrar que através do canto tiramos e recebemos a força da nossa cultura. 

Através do canto com os mais velhos, nos sentimos fortalecidos espiritualmente, essa 

conexão tem sido a nossa fonte de fortalecimento espiritual e resistência. Mostrar que 

através do canto estamos ali, que conheçam e vejam. (Karai Mirim, 2020). 

 

 
9 Sesc Santos, povos indígenas: Sementes Guarani - coral Mborai Mirim. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dYzuvDOq_Fw.  

https://www.youtube.com/watch?v=dYzuvDOq_Fw
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Ainda sobre os cantos, a resenha que acompanhou o vídeo e descreve sobre o 

surgimento do coral Mensageiros10:  

Coral Mensageiros 

Kova'é mborai'i omônhêndu'i va'e (nhanderu rêmbiguái) onhêmpyrum kova'é rê 

oupity mã irundy pô mãêntyn óáxá kova'é mborai nhêndu'i oiko ypy'i tekoá Rio 

Silveira py mõkõin tôvaja'i kuery okuavê'i teri javê õguêrõnhêpyrun ha'e rirê ha'e 

kuery mõkõin vê'i mã ómãnôn mba'i ha'e tõvaja'i kuery mã xera'y xy'i kyvy kyryn ha'e 

gui imêmby kyrin'in hávê ha'erãmi rirê mã kova'é hãyn hêntãrã'in kuery 

ómõmbaráêtê rã ha'e gui ha'e kuery nhêên vôi ômêm mbaraete ha'e kuery óêjá va'e 

kue ópá hêyn ãguã. 

O grupo de cânticos Guarani Mbyá (Mensageiros) nhanderu rêmbiguái foi montado 

aqui na Paranapuã há mais ou menos oito anos, o que seria a continuação do primeiro 

grupo Mensageiros que surgiu na Tekoá Rio Silveira, montado pelos meu cunhados, 

sobrinho e irmão da mãe dos meus filhos. Ambos os cunhados já faleceram, mas o 

nome do grupo Mensageiros será sempre fortalecido em memória deles que foram os 

criadores do grupo com o de que nhanderu (Deus) lhes deu e que, mesmo de longe, 

eles possam sempre abençoar também a continuação do legado deixado por eles. 

(Werá Mirim, 2020) 

 

Outro componente importante é a luta e dança do xondaro. Os mais velhos e 

conhecedores explicam que é um jeito de demonstrar que estão “em sintonia com os nhanderu 

kuery (as divindades), porque os nhe’e kuery que estão nas moradas do nhanderu ete (aquele 

que criou a Terra) estão dançando no pátio da opy dele. Por isso, nós fazemos o mesmo que os 

nhanderu kuery, para mostrar que não esquecemos de onde viemos” (PESQUISADORES 

GUARANI, 2013). 

“Xee má xerery Karai Papá, apy Xondaro ruvixa kyringue ambo'e vá'e ojeroky 

haguã, Xondaro. Ojerokyagui hexarai he'yn haguã... Kova'e má ore reko i pygua e… 

Ha'e ro nhe mbo'e o pá mba e py va rã. 

Há e gui ore vevui haguã. Ore rexa pyxo avã guive. 

Meu nome é Karai Papá, aqui como líder dos guerreiros. Eu também ensino a dança 

dos guerreiros para as crianças, para que não se esqueçam e não se percam, porque 

isso é a nossa cultura, essa dança na verdade é um preparo para ser um guerreiro. A 

dança é uma forma de treinar como se esquivar e fortalecer os músculos fisicamente 

e mentalmente e como estar atento aos ataques do inimigo. (Karai Papá, 2020) 

 

O ara pyau é o período de plantio. Os cultivos possuem cuidados e podem ser realizados 

de forma consorciada, como também se cultivam as espécies separadas, conforme a avaliação 

de cada tipo de roça. É muito comum encontrar uma grande agrobiodiversidade nas roças dos 

 
10 Sesc Santos, povos indígenas: Sementes Guarani - coral Mensageiros. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rjwkw1o-n10&t=2s.  

https://www.youtube.com/watch?v=rjwkw1o-n10&t=2s
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Guarani mesmo quando o espaço é reduzido, como nas áreas onde existe restrição. A 

composição de luz e sombra é um fator considerado no espaçamento entre as plantas, uma vez 

que é um dos principais motivos para a abertura de novas áreas no meio da floresta ou para a 

supressão das ka’aguy karapei (capoeiras).  

Já também é o tempo de Ano Novo (Ara Pyau), tempo de plantio [...] É no Ara Pyau 

que o tempo é mais comprido, o sol demora mais [...] E a noite é mais curta. Porque 

dizem que precisa trabalhar mais, assim na terra, tem que aproveitar mais o dia. (Tupã 

Mirim, 2021) 

 

No Tekoa Paranapuã, o plantio não é permitido, mas mesmo assim algumas pequenas 

possibilidades já foram geradas. O conhecimento entre os moradores existe e é repassado entre 

as diferentes gerações: 

Eu lembro que, quando o meu bisavô era vivo ainda, toda vez que ele acordava de 

manhã ele observava o Sol (kuaray) porque aí ele sabe que o dia vai ser bom ou o dia 

vai ser assim tipo ruim para ele. É por exemplo um feriado. Não, hoje é feriado, não 

vou trabalhar, hoje vou ficar em casa. Mas, para ele, a direção do Sol que dizia para 

ele que aquele dia ele não poderia caçar ou ele não poderia sair de casa.  

Vou falar sobre a mãe terra. Quando chega o tempo de plantio, a gente já tem pessoa 

que prepara o solo e já tem outro que já prepara também as sementes. É sempre assim 

com batismo. Então, isso acontece muito ainda no nosso conhecimento e a gente 

guarda também as sementes, porque antigamente não tinha alguns venenos ou alguns 

pós químicos. Então, milho (avaxi), por exemplo, para guardar o milho do plantio é 

assim: colhe, deixa com a espiga, aí deixa em cima do fogo, faz fogueira embaixo, e 

deixa lá passa um mês, dois e meio, três meses, até um ano. Mas depois, quando vai 

preparar, ela tira, prepara e nasce normalmente e germina tranquilamente. Então, esse 

tipo de preparo é que a gente não vê mais hoje em dia. 

Para nós é assim [...] tem a fase da Lua, tem o tempo, se chove ou não, e tem o que 

eu aprendi com o meu pai, que é a direção do vento, quando ele planta feijão, primeiro 

ele observa a Lua, depois o tempo e a direção do vento. (Tupã Mirim, 2021) 

 

Apesar de as crianças do Tekoa Paranapuã não terem acesso aos ensinamentos de 

plantio na prática, os mais velhos repassam os conhecimentos por meio de conversas, porém é 

necessário considerar que a alimentação acaba sofrendo diversas modificações. 

Eu estava conversando com as crianças, anteontem [...] todos do grupo querem mudar 

o hábito de se alimentar. A gente conversou que esperamos, um dia,  conseguir um 

local, alguma Tekoa, que a gente possa plantar algumas coisas. Que possa produzir 

alguns alimentos. Então a gente conversou bastante sobre isso. E as crianças têm esse 

desejo. Têm curiosidades também, porque muitas delas não conhecem. Plantar até 

sabem, mas não sabem como que prepara, como que é, quais tipos de alimento que 

eram consumidos. É mais os antigos que consumiam [...] mais assado, enrolado na 

folha, deixado debaixo da brasa [...] eles não usavam nenhum tipo de sal. [...] Eles 

consumiam o milho verde, faziam assim vários tipos de preparo, ralava e assava. 
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O palmito de palmeira,  eles comiam. Preparavam esse palmito, só que eles comiam 

cru com mel, comiam assim na parte da manhã. Para eles é café da manhã. À tarde 

eles pegavam a fruta da palmeira, sabe aquelas frutas, todas amarelinhas? Aí soca no 

pilão e aí depois prepara um suco que ele naturalmente ele já é adoçado e esse suco, 

eles já tomam como se fosse o jantar. Então eu preparei também aqui na aldeia para 

as crianças, para todas experimentarem. Eu gostei, mas é meio grosso [...] parece 

mingau mas não é mingau, prepara na água fria, não pode cozinhar nem nada, é um 

suco. Então, esses tipos de alimentos que eles consumiam. 

Os velhos de antigamente não tinham esse tipo de problema. Problemas de pressão, 

não tinham problemas com dor de cabeça, problemas de dor de coluna, não sentiam 

esse tipo de dor [...]. Então tipos de doenças a gente chama de pequenas doenças, que 

está relacionado com algum tipo de alimentação que a gente consome no dia a dia. 

Toda essa mudança, que algumas Tekoa já têm, esses sintomas são consequência 

desses consumos desses alimentos (industrializados). Por exemplo, eu conheci pizza 

quando tinha dezoito anos.  (Tupã Mirim, 2021) 

 

O tema da alimentação influencia diretamente nos costumes. Sem poder plantar e fazer 

suas roças, o consumo de produtos industrializados acaba sendo a fonte de alimentação 

principal. Isso os prejudica para além da autonomia alimentar, provocando o surgimento de 

doenças que são influenciadas pelos hábitos alimentares. A reivindicação pela autonomia 

alimentar deveria ser tratada de forma urgente, extremamente relevante, considerada inclusive 

como um direito fundamental e que infelizmente não é cumprido e respeitado.  

A partir da convivência e dos materiais disponíveis, colocamos aqui alguns elementos 

principais, porém é necessário destacar que, mesmo na intenção de transmitir o pensamento 

Guarani, sua complexidade e sua amplitude ultrapassam, de fato, as possibilidades de colocar 

no papel tudo aquilo que realmente é vivenciado por eles e elas durante tantos anos de luta e 

resistência.  

 

  



 
 
 
 

 

 
 

43 
 

6. Povos indígenas e a proteção à biodiversidade 

6.1 Gestão e políticas 
 

Devemos colocar, também, a discussão sobre as possibilidades, nas TIs, de se realizar 

uma gestão que faça sentido para elas. A PNGATI é a Política Nacional de Gestão Territorial 

e Ambiental de Terras Indígenas, firmada pelo Decreto n° 7747, de 5 de julho de 2012. Seu 

processo de construção teve como base a participação dos povos originários, em eventos da 

área de gestão ambiental e territorial de terras indígenas, a partir do envolvimento das 

organizações e do engajamento nas discussões e experiências consolidadas das políticas, dos 

programas, das ações e dos projetos (PRINTES, 2012). 

A PNGATI está organizada em sete eixos: 1) Proteção territorial e dos recursos 

naturais; 2) Governança e participação indígena; 3) Áreas protegidas, Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas; 4) Prevenção e recuperação de danos ambientais; 5) Uso 

sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas; 6) Propriedade intelectual e 

patrimônio genético; 7) Capacitação, formação, intercâmbio e educação ambiental 

(BAVARESCO et al., 2014).  A PNGATI tem como desdobramento o Projeto de Gestão 

Ambiental e Territorial Indígena (Projeto GATI) e é institucionalizada na FUNAI, com o 

objetivo de fortalecer as iniciativas étnicas de manejo, uso sustentável e conservação dos 

recursos naturais nas TIs (PRINTES, 2012). 

A existência da PNGATI possibilita a ampliação no diálogo de políticas ambientais, 

como o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), considerando a convergência 

de ideias e ferramentas possíveis de aplicação.  

Diante das regulamentações e suas devidas efetivações, a necessidade de se organizar 

e articular é extremamente relevante, sendo importante destacar movimentos que tragam 

autonomia nas tomadas de decisões, considerando os diferentes povos indígenas que habitam 

o Brasil. Devemos citar, então, algumas organizações atualmente existentes. 

 

6.2 Governança indígena 
 

A necessidade de reivindicação e autonomia nos processos de decisão torna 

indispensável citar algumas formas de organizações das comunidades tradicionais, indígenas e 

quilombolas, as quais, inclusive, dialogam entre si. Tais formas ocorrem em diferentes níveis, 

regionais, nacionais e até mesmo transnacionais, sendo imprescindíveis para a concretização 
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de alguns marcos. Essas articulações ocorrem por meio da sociedade civil, como a formação 

de associações dessas comunidades. Entre elas, podemos destacar. 

Conselho Nacional dos Seringueiros (atualmente Conselho Nacional dos Povos 

Extrativistas – CNS), desde 1985; a Coordenação das Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira (COIAB), desde 1989; a Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil (APIB), desde 2005; a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), desde 1995; e, mais recentemente, a 

Comissão Nacional para Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos 

Extrativistas Costeiros Marinhos (CONFREM), desde 2009” (CUNHA, 2021, seção 

5, p. 85). 

 

Além dessas, em âmbito regional, seguem outros exemplos. 

Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 

Espírito Santo (APOINME); o Conselho do Povo Terena; a Articulação dos Povos 

Indígenas do Sudeste (ARPINSUDESTE); a Articulação dos Povos Indígenas do Sul 

(ARPINSUL); a Grande Assembleia do Povo Guarani (ATY GUASU); e a Comissão 

Guarani Yvyrupa”.  

 

Elas estão reunidas na APIB, com o objetivo de sugerir trajetos e propostas, de 

contribuir para a definição e a execução de políticas públicas e de realizar melhorias na 

implementação de projetos alternativos para garantia da subsistência econômica nas 

comunidades (APIB, 2019). Destacam-se as ações de formação das lideranças indígenas,  para 

que não haja necessidade de interlocução de representantes não indígenas, de modo que elas 

estejam habituadas a diferentes instâncias do Estado (BICALHO, 2010, p. 321; CUNHA, 2021, 

seção 5, p. 85). 

Devemos citar as organizações que foram criadas no âmbito das políticas nacionais, 

como Conselhos e Comitês de Gestão de UC, mas no caso do Tekoa Paranapuã, é um desafio 

constante manter o diálogo a partir do conselho. Podemos mencionar ainda a “Comissão 

Nacional de Política Indigenista (CNPI); os Comitês Regionais da Funai; o Comitê Gestor da 

Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas; a Comissão Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT);, estes 

espaços envolvem a discussão dos povos indígenas, quilombolas e das comunidades 

tradicionais, considerando a garantia de direitos, a proteção ambiental e a melhoria da 

qualidade de vida (CUNHA, 2021, seção 5, p. 86). 
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7. Considerações finais: Cosmovisão indígena e biodiversidade 

A partir dos relatos feitos tanto pela comunidade do Tekoa Paranapuã, como também 

por outros indígenas, e por meio do trabalho desenvolvido dentro da perspectiva da Educação 

Popular, foi possível estabelecer um vínculo contínuo de trabalho e compreender a perspectiva 

ontológica dos indígenas, em destaque a dos Guarani. A partir do nhandereko, dentro do qual 

a relação que existe entre os humanos e não humanos implica diferentes acordos e punições, 

por parte das entidades divinas e dos espíritos que protegem as matas e os animais, decorrentes 

de atitudes que gerem impacto, produzem-se as relações de cuidado que resultam na proteção 

à biodiversidade. A ontologia Guarani, desta forma, não difere das demais formas de habitar o 

mundo dos povos indígenas brasileiros, em que “as interações com a floresta, as plantas, os 

animais, os estados da atmosfera, as estações do ano, as nuvens e os trovões são – se tivermos 

que usar essa dicotomia inadequada – ‘sociais’, e não ‘naturais’, e implicam a construção e 

manutenção de alianças com os seres espirituais que regulam suas manifestações físicas” 

(TADDEI, 2022, p. 176). 

Essas relações ficam demonstradas por meio das falas e dos demais materiais trazidos 

neste trabalho. Fica evidente que, nos contextos em que os Guarani conseguem viver ao seu 

modo tradicional, sua relação com a mata é de cuidado e preservação. Alguns autores 

consideram, inclusive, que suas técnicas de manejo podem ser consideradas como estratégias 

para recuperação de áreas degradadas:  

Os conhecimentos agroecológicos associados aos Guarani remetem a técnicas de 

gestão territorial consolidadas ao longo do tempo por meio da interação com o 

ambiente em seu vasto território de mobilidade tradicional. Tais conhecimentos 

promoveram ao longo dos séculos a configuração de florestas manipuladas, de forma 

a garantir ou facilitar a reprodução dos modos de vida dessas populações. Esses 

fatores podem ser identificados nas aldeias Guarani na atualidade, principalmente 

pelas relações simbólico-culturais associadas ao uso e manejo dos recursos naturais. 

O sistema produtivo Guarani imita e reproduz processos naturais de sucessão 

florestal, através da construção de sistemas agroflorestais análogos às florestas 

originais, sendo possível reconhecer objetivamente um sistema de coevolução por 

meio das interações estabelecidas entre os indígenas e o espaço onde vivem, com 

conhecimentos perpetuados por meio de mitos e práticas associados ao manejo da 

paisagem. (CRIVOS et al., 2007; ver também CRIVOS, 2004; NOELLI, 2019) 

 

Além de essas comunidades realizarem a preservação de forma consciente, é possível 

entender que, ao contrário do que afirmam alguns ambientalistas mais conservadores, 

interferências humanas no ambiente não resultam necessariamente em degradação:  
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Estudos sobre as florestas tropicais nas últimas décadas têm demonstrado que muitas 

vezes as florestas secundárias manejadas possuem características que as tornam 

indistinguíveis das florestas primárias. Tais estudos utilizam o termo “florestas 

antropogênicas” para definir tais formações e apontam elementos da biodiversidade 

que são indicadores de modificação pela interferência humana. (CUNHA, 2021, 

seção 6, p. 59). 

 

Logo, a interação que ocorre entre indígenas e a Mata Atlântica demonstra que uma 

suposta incompatibilidade entre a presença humana e a preservação carece de embasamento 

científico e não pode ser usada como justificativa para a retirada da comunidade. 

[...] em razão do modelo de civilização que levou ao extermínio de povos indígenas 

inteiros e ao confinamento das comunidades atuais, parece claro que as alternativas 

de reprodução cultural dos índios Guarani só podem acontecer por meio da Mata 

Atlântica. A despeito da sua visão de mundo e de suas próprias categorias ambientais 

[...] não serem as mesmas dos parâmetros oficiais, observadas nas diretrizes de 

criação de Unidades de Conservação, o interesse dos Guarani na conservação das 

matas é um interesse vital, pois este é ainda o único espaço para, enquanto sociedade, 

viverem seu modo de vida segundo sua cosmologia. Ao contrário, a produção 

econômica, base de sustentação da sociedade nacional em seu conjunto, em que pese 

as diferenças sociais e sua diversidade cultural. (LADEIRA, 2015, p. 51) 

  

  No entanto, se a partir do nhandereko o Tekoa Paranapuã tem consciência dessas 

relações citadas acima, o processo judicial impõe restrições de relação entre os humanos e os 

demais integrantes do meio ambiente que impedem a reprodução do seu modo de vida 

tradicional. Sendo assim, a Fundação Florestal, responsável pela gestão da UC, não apenas 

impede que os e as indígenas realizem essa interação de forma plena, como torna inevitável 

que materiais industrializados e não biodegradáveis sejam inseridos no perímetro do parque. 

Ao fazer isso, produz as condições descritas na literatura acadêmica para que os grupos 

indígenas adotem práticas não sustentáveis: 

A perda do conhecimento ambiental tradicional [indígena], no entanto, é responsável 

pelo declínio dos papéis e responsabilidades dos anciãos, aculturação das populações 

(...), pressão de influências externas do mercado e fatores socioeconômicos, que 

reduzem sua capacidade adaptativa. (ORCHERTON 2012, p. 83) 

 

 Orcherton (2012) ressalta a importância das práticas agroflorestais indígenas como 

atividade de reprodução de sua cultura e do modo de vida tradicional. O impedimento ao uso 

da terra para a produção de roças, por parte da Fundação Florestal, produz exatamente o 

enfraquecimento das práticas culturais de reprodução do conhecimento indígena, conforme 

mencionado pelo autor.  
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Em um contexto mais amplo, os argumentos para a retirada de comunidades indígenas, 

justificados por supostos impactos negativos para o meio ambiente, alinham-se com atitudes 

por parte dos grupos não indígenas desde a colonização, a partir de quando os diferentes povos 

originários e seus modos de vida passaram a ser depreciados e combatidos. Subsiste o interesse 

em retirar recursos e ocupar espaços em detrimento de quem vivia neles. Se, no passado 

colonial, o “homem branco” arrogava a si mesmo a capacidade exclusiva de produzir riqueza 

e desenvolvimento e considerava os demais incapazes para tanto, hoje o mesmo homem branco 

arroga a si mesmo exclusivismo no poder de conservação da biodiversidade e trata todos os 

demais como incapazes. Ailton Krenak coloca essa questão, de maneira provocadora, sobre os 

caminhos que estão sendo tomados pela humanidade: 

Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse 

organismo que é a terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar 

agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do 

planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na 

América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes — a sub-humanidade. 

(...) A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, tanto que as corporações 

têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe. 

“Vamos separar esse negócio aí, gente e terra, essa bagunça. É melhor colocar um 

trator, um extrator na terra. Gente não, gente é uma confusão. E, principalmente, gente 

que não está treinada para dominar esse recurso natural que é a terra.” Recurso natural 

para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? 

(KRENAK, 2019, p. 12) 

Revistas de alto impacto, como a Nature, tem publicado artigos que defendem a 

importância da colaboração entre comunidades indígenas e pesquisadores da área de 

conservação (SIDIK, 2022a, 2022b). A mesma atitude é defendida em relatório recente da 

Academia Americana de Ciências, Engenharia e Medicina (NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCE, ENGINEERING, AND MEDICINE, 2022).  

A discussão trazida por este trabalho não está somente relacionada à sobreposição da 

UC e da aldeia, mas à possibilidade do reconhecimento da convergência no interesse comum 

dos diferentes atores envolvidos, que é a proteção à biodiversidade. Consideramos que as 

possibilidades de acordo podem caminhar no sentido de ampliar, a partir dos diferentes olhares, 

formas de proteger o espaço e de cuidar dele, aumentando assim a preservação do bioma da 

Mata Atlântica. 
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