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No começo do mundo, a gente já existia aqui. Nhanderu criou o nosso povo e 

outros povos, por isso estamos aqui. Nhanderu nos criou antes do juruá [não indígena], 

por isso, nós temos os nossos direitos, mas eles também têm os direitos deles. Eles 

precisam nos valorizar. Eles pensam que sabem mais do que nós. Nhanderu deixou 

a terra para nós vivermos aqui, mas os juruá kuery [não indígenas] pensam que são 

mais inteligentes do que a gente e, por isso, eles mataram muitos índios, mataram 

muitos índios por causa da terra. Nhanderu diz: “os nossos filhos estão sofrendo nas 

mãos dos juruá kuery. Eles estão acabando com os nossos filhos. Vamos destruir a 

terra aos poucos, assim é melhor”. E se Nhanderu destruir a terra, o que os juruá kuery 

vão fazer? Não foram eles que fizeram a Terra, mas dizem que são os donos da terra, 

fazem os índios sofrerem, alguns não gostam do índio, matam os caciques para 

conseguirem tirar o povo da sua própria terra. Xejary’i Tereza Djatxuka (CTI, 2015. p. 

47). 



 
 

   
 

RESUMO 

 

Em 2004, a comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã, situada em São Vicente, litoral 

do Estado de São Paulo, realizou a retomada de seu território sagrado. A 

reterritorialização indígena se fundamenta nas cosmologias dos povos Guarani Mbya 

e Tupi Guarani, que reconhecem a ocupação tradicional do território do Tekoa 

Paranapuã por seus ancestrais. Por conta da situação de litígio, na qual o Estado 

paulista é autor de uma ação civil pública que solicita a remoção da comunidade 

indígena do local, e do contexto de sobreposição territorial do Parque Estadual Xixová-

Japuí, uma Unidade de Conservação, ocorrem violações de direitos e são impostas 

restrições ao modo de vida tradicional dos povos originários no território. Diante desta 

conjuntura, a presente dissertação tem por objetivo produzir uma reflexão crítica sobre 

a resistência da comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã ao etnocídio. Esta é uma 

pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica. A fundamentação teórica produz o 

diálogo com um campo interdisciplinar, sobretudo com as áreas da psicanálise 

implicada, psicologia indígena, antropologia e dos estudos decoloniais. A resistência 

indígena possui múltiplas dimensões, sendo que a permanência no território é 

apontada como a principal luta da comunidade do Tekoa Paranapuã. Isto posto, 

produzi articulações com conceitos de racismo estrutural, etnocídio e dimensão 

sociopolítica do sofrimento, que são determinantes nos processos de sistemática 

violação de direitos, esbulho das terras indígenas e reprodução da colonialidade. As 

resistências da comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã ao etnocídio estão 

direcionadas a fortalecer o nhandereko, por meio do revigoramento do conhecimento 

ancestral e das práticas xamânicas, que sustentam a reterritorialização, permanência 

no tekoa e transmissão intergeracional da cosmovisão indígena. Esta pesquisa produz 

contribuições para a comunidade indígena e para os campos da interdisciplinaridade 

e psicologia, pois, aprofunda e amplia discussões no âmbito das relações 

interculturais e étnico-raciais sobre a resistência ao etnocídio.  

 

Palavras-chave: Povos Indígenas; Etnocídio; Racismo, Resistência; Dimensão 

Sociopolítica do Sofrimento. 

 

 



 
 

   
 

ABSTRACT 

 

In 2004, the Tekoa Paranapuã community, located in São Vicente, coast of the State 

of São Paulo, returned to their sacred territory. The indigenous reterritorialization is 

based on the cosmologies of the Guarani Mbya and Tupi Guarani peoples, who 

recognize the traditional occupation of the territory of Tekoa Paranapuã by their 

ancestors. Due to the litigious situation, in which the State of São Paulo is the author 

of a public civil action requesting the removal of the indigenous community from the 

site, and the context of territorial overlapping by the Xixová-Japuí State Park, a 

Conservation Unit, rights violations occur and restrictions are imposed on the 

traditional way of life of the original peopleo in the territory. Given this situation, this 

dissertation aims to produce a critical reflection on the resistance of the Aldeia Tekoa 

Paranapuã community to ethnocide. This is a qualitative research of bibliographic 

review. The theoretical foundation dialogues with an interdisciplinary field, especially 

within the areas of implicated psychoanalysis, indigenous psychology, anthropology 

and decolonial studies. The indigenous resistance has multiple dimensions, and the 

permanence in the territory is pointed out as the main struggle of the Tekoa Paranapuã 

community. Thus, I produced articulations with concepts of structural racism, ethnocide 

and the socio-political dimension of suffering, which are decisive in the processes of 

systematic violation of rights, the plunder of indigenous lands and the reproduction of 

coloniality. The resistance of the Aldeia Tekoa Paranapuã community to ethnocide is 

aimed at strengthening the nhandereko, through the reinvigoration of ancestral 

knowledge and shamanic practices, which support the reterritorialization, permanence 

in tekoa and intergenerational transmission of the indigenous worldview. This research 

produces contributions to the indigenous community and to the fields of 

interdisciplinarity and psychology, as it deepens and broadens discussions in the 

scope of intercultural and ethnic-racial relations about resistance to ethnocide. 

 

Key-words: Indigenous people; Ethnocide; Racism; Resistance; Socio-political 

Dimension of Suffering. 

 

 

 



 
 

   
 

RESUMEN  

 

En 2004, la comunidad de la Aldeia Tekoa Paranapuã, ubicada en São Vicente, en la 

costa del Estado de São Paulo, retomó su territorio sagrado. La reterritorialización 

indígena se basa en las cosmologías de los pueblos Guaraní Mbya y Tupi Guaraní, 

quienes reconocen la ocupación tradicional del Tekoa Paranapuã por sus ancestros. 

Debido a la situación de litigio, que el Estado de São Paulo es el autor de una acción 

civil pública que solicita el retiro de la comunidad indígena del sitio, y el contexto de 

superposición territorial del Parque Estatal Xixová-Japuí, que és una Unidad de 

Conservación, se imponen violaciones de derechos y restricciones al modo de vida 

tradicional de los pueblos originarios en lo territorio. Ante esta situación, la presente 

disertación tiene por objetivo producir una reflexión crítica sobre la resistencia de la 

comunidad de la Aldeia Tekoa Paranapuã al etnocidio. Se trata de una investigación 

cualitativa de revisión bibliográfica. El fundamento teórico dialoga con un campo 

interdisciplinario, especialmente con las áreas de la psicoanálisis implicada, psicología 

indígena, antropología y los estudios descoloniales. La resistencia indígena tiene 

múltiples dimensiones, siendo que la permanencia en el territorio se señala como la 

principal lucha de la comunidad Tekoa Paranapuã. Dicho esto, fueron producidas 

articulaciones con los conceptos de racismo estructural, etnocidio y la dimensión 

sociopolítica del sufrimiento, que son decisivos en los procesos de la sistemática 

violación de derechos, el saqueo de las tierras indígenas y la reproducción de la 

colonialidad. La resistencia de la comunidad de la Aldeia Tekoa Paranapuã al etnocidio 

tiene como objetivo fortalecer el nhandereko, a través de la revitalización de los 

conocimientos ancestrales y las prácticas chamánicas, que apoyan la 

reterritorialización, la permanencia en el tekoa y la transmisión intergeneracional de la 

cosmovisión indígena. Esta investigación produce aportes a la comunidad indígena y 

a los campos interdisciplinario y psicológico, teniendo en cuenta que profundiza y 

amplía las discusiones en el ámbito de las relaciones interculturales y étnico-raciales 

sobre la resistencia al etnocidio. 

 

Palabras clave: Pueblos Indígenas; Etnocidio; Racismo, Resistencia; Dimensión 

sociopolítica del sufrimiento. 
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1 – APRESENTAÇÃO 

Para guaxu 
Grande mar 
Ao caminhar 
Desaprendo 

Certezas 
Perecíveis 

 

Desde criança, escuto os relatos de parentes que afirmam a ancestralidade 

indígena da minha bisavó, Maria Felizarda da Silva, nascida em Paraguassu, Minas 

Gerais. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-la. As poucas fotos em que 

ela estava presente revelam como traços a pele negra de cor da terra e os olhos 

amendoados. 

Na língua Guarani, o nome de sua cidade de nascimento é traduzido por grande 

mar, ou grande água, e possui um denso significado espiritual na cosmovisão desse 

povo. Para os Guarani Mbya, atravessar as águas de para guaxu representa superar 

a condição perecível mundana e atingir a imperecibilidade, Yvy marã e’ỹ, terra sem 

males, morada celestial de Nhanderu (nosso pai). 

Desconheço as histórias, condições de vida, os costumes, a etnia e cultura da 

comunidade da minha finada bisavó. As tentativas que empenhei, junto aos meus 

familiares, de resgatar a história de vida da minha antepassada foram pouco eficientes. 

Minha tia, Celina, afirma que as pessoas evitam relembrar histórias tristes, 

possivelmente, como aponta Gonçalves Filho (2017), de modo a se defenderem dos 

golpes passados que foram direcionados aos ancestrais e que nos (re)golpeiam no 

presente numa repetição incessante, de golpes passados e atuais, reatualizando o 

ciclo da humilhação social. Ao mesmo tempo em que concordo com ambos, considero 

fundamental ter acesso às histórias, ainda que sejam tristes, pois, a falta de 

referências dos antepassados abre lacunas na própria existência.  

Os poucos registros bibliográficos que encontrei apontam que a região de 

Paraguassu e Sul de Minas Gerais era habitada por indígenas da etnia Cataguá, que 

foram assassinados e desterritorializados pela pressão dos bandeirantes e da 

exploração econômica da mineração, sobretudo entre os séculos XVII e XIX (Prado, 

1981; José, 1965). 

A outra parte da minha família, composta pelos imigrantes e descendentes de 

portugueses, possui muitos registros, documentos, muitas fotos e histórias sobre os 

antepassados. Sei a localização exata da aldeia onde nasceu Albino, meu bisavô, em 
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Gondramaz, Xisto, Portugal. As pessoas desse lado da família ainda reproduzem 

costumes e algumas tradições portuguesas. 

As distâncias físicas se configuram como pouco determinantes na transmissão 

cultural entre as gerações. Nesse sentido, as histórias provenientes dos (as) parentes 

de Portugal se situam mais próximas, ou mais frescas na memória da minha família, 

em comparação com as narrativas das pessoas autóctones da América do Sul. Este 

fato aponta para os lapsos e as sobreposições das histórias, que possuem 

determinantes sociais e políticos em sua construção e incidem na constituição 

subjetiva dos sujeitos. Nesse processo, as relações assimétricas e desiguais são 

compostas pelas tensões e disputas de poder em torno do enredamento 

discursivo (Rosa, 2015). 

O escritor, ativista socioambiental e liderança indígena, Ailton Krenak (2020), 

em entrevista ao Le Monde Diplomatique Brasil, afirma que a memória histórica 

autoriza o sujeito a produzir narrativas sobre o mundo que se vive. Para Krenak, o 

sujeito, que narra suas memórias, expressa também sua coletividade, construída na 

vida comunitária. Ao se narrar, enquanto coletivo, é possível se diferenciar do mundo 

hegemônico monocultural e criar outros mundos de sensibilidade às relações e 

existências. A produção da memória histórica é um fenômeno de ação política que 

sustenta a reprodução dos modos de vida. Por outro lado, a renúncia da memória, 

feita deliberadamente ou não, corresponde à alienação e distorção histórica, o que 

torna o desmemoriado um refém do discurso manipulador e colonial (Krenak, 2020). 

Com o passar do tempo, observei que minha dificuldade em mapear as 

histórias das pessoas indígenas não era restrita ao meu contexto familiar. Muitas 

outras pessoas com quem conversei relataram que não possuem acesso às histórias 

de familiares, sobretudo de antepassados negros e indígenas. Nesse processo de 

cartografia genealógica, percebi que o apagamento de características culturais 

perpassa a existência e experiência de povos que foram vitimados pelo processo de 

escravização e colonialidade (Quijano, 2005). Esta observação me inquietou 

profundamente e me motivou a pesquisar sobre as relações étnico-raciais. Ao me 

aproximar dessa temática, encontrei nos campos dos estudos decoloniais, da 

psicanálise, antropologia e das psicologias indígenas subsídios teóricos para 

desenvolver muitas das reflexões que apresento nesta dissertação de mestrado. 

A tentativa de silenciamento das histórias sobre os antepassados negros e 
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indígenas é um processo latente na memória e dinâmica social no Brasil. Este ocorre 

desde o início da colonização e está alicerçado na estruturação política, econômica e 

de sociabilidade dos Estados modernos. Apesar de muitas histórias serem sofridas, 

dolorosas, violentas e tristes, o silenciamento e esquecimento destas corrobora com 

o etnocídio e a reatualização colonial, o que nos distancia da reparação histórica e 

garantia de direitos. 

Por outro lado, movimentos afirmativos e autônomos, desempenhados por 

parte dos povos que historicamente resistem à colonização, visam a sustentação dos 

modos de vida e recomposição das memórias e culturas. Além da luta pela 

sobrevivência e pelo bem viver 1  (CRP, 2016), os movimentos que tais povos 

desempenham apontam para as possibilidades de “(re)existirem”, criando formas 

viáveis de dar continuidade à vida comunitária tradicional e transmissão 

intergeracional de cosmovisões. Este levante histórico converge com as ideias de 

Ailton Krenak (2019) para adiar o fim do mundo e se contrapõe aos modos predatórios 

de produção de mercadorias, disseminadas no mundo capitalista. 

Para compreender os processos de subalternização e silenciamento dos povos 

indígenas e negros, é importante reconhecer o modo como o racismo opera sobre 

estes. Segundo o sociólogo Aníbal Quijano (2005), autor peruano que problematiza a 

dominação colonial europeia e a emergência do capitalismo moderno, a ideia de raça 

é uma construção social que legitimou a invasão e violência nas colônias.  

A noção de raça é compreendida aqui enquanto uma categorial social, haja 

vista que não existem evidências comprobatórias que diferenciem biologicamente a 

espécie humana em raças distintas. O racismo, portanto, secciona a humanidade e, a 

partir dessa cisão, desumaniza os sujeitos que divergem da identidade branca, 

europeia, cristã, heterocisnormativa e patriarcal. Em outras palavras, o racismo 

consiste na produção sociopolítica que projeta a desumanização e reificação aos 

povos colonizados. Nesse processo, há a intencionalidade do colonizador de afirmar 

a universalidade e humanidade do europeu branco civilizado em detrimento da 

 

1 A noção de bem viver é concebida pelos povos originários que vivem na América e compreende a 
produção de modos de vida integrados à convivência e reciprocidade da vida humana com as vidas 
não humanas no território, de modo a não dicotomizar o ser humano e a natureza. Nessa perspectiva, 
as relações interdependentes são constituintes da produção de vidas e subjetividades, ao passo que 
se encontram em arranjos de complementaridade e pertencimento mutualístico à terra. Portanto, para 
o bem viver das comunidades indígenas, é fundamental a sustentação dos modos de vida e 
cosmologias indígenas e a garantia do território originário, assim como a presença da fauna e flora 
vivas e abundantes (CRP, 2016).   
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objetificação do outro. Trata-se de uma identidade dependente, que forja um padrão 

identitário a partir da negação do outro dessemelhante (Kilomba, 2019). Assim, a 

branquitude depende do não-branco para se inventar e explorar o outro. 

Grada Kilomba 2 , no livro “Memórias da Plantação: episódios de racismo 

cotidiano” (2019), relata as manifestações corriqueiras do racismo direcionado a 

pessoas negras e a naturalização destas na sociabilidade. Para a psicanalista e artista, 

o racismo não é um fenômeno pontual ou isolado, mas corresponde a um padrão 

contínuo de desigualdades, abusos e violências que se repete incessantemente na 

biografia das pessoas. Esta autora considera pertinente o reconhecimento da 

participação do indivíduo na estrutura social do racismo, para que, em seguida, sejam 

criadas condições para a transformação das relações de poder violentas e opressoras. 

Desse modo, a reparação psicossocial do racismo está relacionada ao desvelamento 

e à discussão a nível social sobre as relações étnico-raciais. 

Para Kilomba (2019, p. 225) a invasão colonial estabelece a dominação e o 

poder sobre o território, corpo e a subjetividade das pessoas colonizadas, ao passo 

que “seus corpos são explorados como continentes, suas histórias recebem novos 

nomes, suas línguas mudam, e, acima de tudo, elas se veem sendo moldadas por 

fantasias invasivas de subordinação”.  

A sobreposição cultural é um efeito da dominação colonial e opera de modo a 

conceber o não-branco como não-ser (Carneiro, 2005). O conceito que diz respeito a 

esse processo chama-se etnocídio. Enquanto o genocídio é o extermínio físico dos 

corpos de determinados grupos sociais, o etnocídio é a destruição sistemática dos 

modos de vida, símbolos e significados que sustentam sentidos às coletividades 

socioculturais diferenciadas (Clastres, 2004; Viveiros de Castro, 2016). 

Deparar-me com a dificuldade de acessar a história da minha própria família foi 

um problema que produziu muitas inquietações em mim, e que me fez optar por 

pesquisar sobre as relações étnico-raciais, a colonialidade e o etnocídio. Nesse 

sentido, busco, em diálogo com os povos indígenas, ampliar os conhecimentos 

 

2 Dra. Grada Kilomba é artista e psicanalista portuguesa, descendente de migrantes de São Tomé e 
Príncipe e Angola. Ela desenvolveu a obra supracitada em sua tese de doutorado, na Humboldt 
Universität Berlin. Em sua pesquisa, Kilomba produziu narrativas com mulheres negras que residiam 
na capital da Alemanha. Apesar das especificidades que diferenciam o racismo direcionado aos 
indígenas e aos negros, que serão apontadas nesta pesquisa, Kilomba apresenta teorias que 
contribuem na reflexão sobre a experiência comum das relações etnico-raciais, sustentada pela 
supremacia da branquitude, e seus efeitos psicossociais. 
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interculturais sobre os processos de resistências e descolonização, de modo a 

produzir interlocuções com os campos dos estudos decoloniais, da psicologia e 

interdisciplinaridade. 

No início da minha convivência com as pessoas indígenas da Baixada Santista, 

não imaginava que tal experiência pudesse culminar no desenvolvimento de uma 

pesquisa acadêmica. Os instigantes encontros e a observação dos problemas 

consequentes da herança colonial brasileira foram fatores que me sensibilizaram ao 

desejo de ouvir os indígenas e pesquisar por soluções que possam convergir com as 

reparações sociais. Nos encontros, o caminhar e os diálogos com os Tupi e Guarani 

trouxeram à tona muitos aprendizados sobre as injustiças e situações sociais críticas. 

Ao mesmo tempo, fui apresentado às belezas imperecíveis, que me aproximaram de 

referências importantes para a retomada e recomposição da minha história enquanto 

pesquisador com ancestralidade indígena. 

Em referência às minhas experiências de convivência com os indígenas, 

apresento, a seguir, uma breve descrição da minha trajetória, dos caminhos 

percorridos e projetos desenvolvidos em articulação com os povos originários da 

Baixada Santista. 

Em 2013, fui convidado por um grupo universitário socioambientalista a 

participar de um projeto voluntário de plantio de mudas de palmito, na Terra Indígena 

Rio Branco, em Itanhaém. A ação foi organizada coletivamente com a comunidade 

Mbya Guarani da aldeia e visava a ampliação da produção agroecológica. Na ocasião, 

levamos mais de cem mudas que foram doadas e plantadas. Essa foi a primeira vez 

que fui a uma aldeia indígena. Fui surpreendido pela comunidade indígena, que me 

apresentou belos modos possíveis de viver em relação equilibrada e simbiótica com 

a Mata Atlântica. 

A experiência foi um marcante choque cultural (Wagner, 2010; Guimarães, 

2017) e suscitou muitas inquietações em mim. Impressionou-me a relação comunitária 

na terra indígena. Apesar de notar a divisão do trabalho, por exemplo sobre as tarefas 

de cozinhar, plantar, caçar, tocar instrumentos musicais, cantar, dançar e construir, as 

atividades e decisões eram realizadas coletivamente, por meio de mutirões. Os 

membros da aldeia pareciam estar intimamente integrados, realizando as atividades 

cotidianas de modo familiar. Outro ponto que me chamou a atenção foi a relação de 

pertencimento para com o território, que é justaposta à corporalidade. Desse modo, a 
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construção de vínculos e as convivências com os indígenas estão embasadas nas 

relações com a terra. 

Os povos originários não são donos da terra, como sugere a noção ocidental e 

moderna de propriedade privada. Casé Angatu (2019, p.1), indígena do Território 

Tupinambá Olivença e Doutor em História e Cultura da Arquitetura e Urbanismo, sobre 

a relação dos povos originários com a territorialidade, relata que: 

 
“nós não somos donos da terra, nós somos a terra. O direito congênito, 
natural e originário é anterior ao direito da propriedade privada. Não estamos 
lutando por reforma agrária. Pelo fato de nós sermos a terra, temos o direito 
de estarmos na terra e o direito de proteger o que chamamos de sagrado, a 
natureza; é ela que nos nutre e nós a nutrimos à medida que a protegemos”.  

 

Para ilustrar a indissociabilidade da comunidade indígena guarani do meio 

natural ao qual pertence, compartilho um trecho registrado no diário de campo sobre 

minha primeira experiência de ter ido a uma aldeia indígena: 

 
Tupã Mirim, de 6 anos, filho do cacique, tomava a frente do grupo e guiava-
nos entre os caminhos estreitos na mata fechada. A postura do menino, que 
não falava português, mas sabia a língua Guarani, transitava com leveza 
entre o interstício das brincadeiras de criança e da responsabilidade de um 
xondaro3 que conduzia um grupo de pessoas mais velhas. [...] Foi marcante 
observar a convivência da comunidade, em especial entre as crianças, que 
brincavam coletivamente e tinham um lugar de importância na relação para 
com as pessoas do tekoa. Me impressionei com a relação que os Guarani 
têm com a natureza, sendo evidentemente vital para a cultura e as pessoas 
da aldeia. [...] Quando iniciou o anoitecer, o xeramõi4  Mário convidou-nos 
para participar de uma reza. Reunimo-nos em círculo, em frente à sua casa.  
Ele tocou o violão de cinco cordas, abraçando-o com uma mão e tocando as 
cordas com outra, de forma que o instrumento ficasse na altura do seu 
coração, direcionando-o para cima. O Pajé cantou músicas em Guarani, 
enquanto o grupo ouvia com atenção e tentava repetir, balbuciando algumas 
palavras. Em seguida, ele fumou o pytengua, cachimbo sagrado, assoprando 
a fumaça do fumo de corda do tabaco no corpo dos participantes da reza, que 
eram majoritariamente juruá, integrantes do grupo socioambiental 
universitário. Após a reza, lembro-me da sensação de leveza e de muita 
tranquilidade, sendo que eu estava mais concentrado e encantado aos sons 
da floresta em que estávamos. 
 

Tal episódio ampliou minha curiosidade e meu desejo por conhecer e conviver 

mais com os povos indígenas. 

 

3 Xondaro é uma palavra em Guarani que pode tanto designar uma dança, na qual os participantes 
realizam movimentos de agilidade e são desafiados por uma pessoa que toma a frente na condução 
dos movimentos a serem desempenhados, como também pode denominar um guerreiro, quem pratica 
a dança homônima e/ou uma pessoa que possui a função de auxiliar nas atividades cerimoniosas, 
espirituais e cotidianas da comunidade.  
4 Xeramõi significa avô, ancião. A palavra pode designar um líder espiritual. 
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Em 2016, aproximei-me do Tekoa5 Paranapuã, situado no município de São 

Vicente. Trata-se de uma aldeia indígena Guarani Mbya e Tupi Guarani localizada em 

uma área que é sobreposta pelo Parque Estadual Xixová-Japuí, uma unidade de 

conservação integral administrada pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo. 

Desde a retomada do território, em 2004, a comunidade de Paranapuã enfrenta 

uma ação civil pública de autoria da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 

Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Fundação CASA e Ministério Público do 

Estado de São Paulo, que requerem a reintegração de posse do local (São Vicente, 

2004). Cabe ressaltar que os indígenas de Paranapuã não respondem em juízo nesse 

processo judicial, tendo como parte ré a Funai, o que reproduz a relação de tutela do 

poder público para com os povos indígenas. 

As (os) indígenas do Tekoa Paranapuã reconhecem que o território onde vivem 

é sagrado, de ocupação tradicional de seus ancestrais. Atualmente, a terra não está 

demarcada pelo Estado. A insegurança jurídica e situação de sobreposição com o 

Parque Estadual Xixová-Japuí resvala na imposição de restrições e cerceamento ao 

nhandereko (modo de viver e ser Guarani), acarretando em etnocídio, limitações à 

dinâmica sociocultural e na deslegitimação da permanência e garantia de direitos da 

comunidade (Santos, 2019). Por exemplo, os (as) indígenas são impedidos (as) de 

retirarem matérias-primas e de praticarem a agricultura de subsistência no local.  

Após o julgamento em primeira instância do processo supracitado, a 

comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã manifestou-se politicamente, por meio de 

atos públicos no centro da cidade de São Vicente e na própria aldeia. A pauta principal 

destes atos se referia à garantia do direito originário à demarcação do território. 

O início do contato e participação que estabeleci com a comunidade de 

Paranapuã ocorreu a partir da demanda e manifestação pelo direito ao território, em 

2016. Desde então, estive presente em mobilizações e eventos promovidos pela 

comunidade indígena, como mutirões de plantio e construção, reuniões e cerimônias 

ritualísticas. 

Meu vínculo com a comunidade do Tekoa Paranapuã foi se constituindo em 

consonância aos trabalhos realizados com coletivos universitários e de apoiadores. 

 

5 Tekoa corresponde a uma dimensão territorial e de existência Guarani. Segundo Montoya (2013), 
Teko é o ser, estado de vida, a condição e tradição. Já o sufixo “a” refere-se ao lugar. Desse modo, 
Tekoa designa o lugar onde se pode praticar o nhandereko (modo de viver e ser Guarani). 
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Dentre entres, destaco a Frente Cultura e Resistência Indígena, do Programa de 

Educação Tutorial (PET) Educação Popular “Criando e Recriando a Realidade Social” 

e a Cátedra Kaapora, ambos da Universidade Federal de São Paulo, que, desde 2016, 

mantém projetos em parceria com a comunidade da aldeia. 

A Frente Cultura e Resistência Indígena tem como objetivo a valorização social 

das culturas Guarani Mbya e Tupi Guarani. Este grupo desenvolve processos 

educativos e de produção de conhecimentos por meio do referencial teórico-

metodológico da Educação Popular Freiriana. A parceria do PET com as comunidades 

indígenas visa compor na luta em prol da garantia de direitos e na transformação do 

contexto de desigualdades sociopolíticas. 

A Cátedra Kaapora atua nos eixos de ensino, pesquisa e extensão nos campi 

da Unifesp com o intuito de colocar em movimento o diálogo de saberes em torno das 

diversidades culturais e epistêmicas. As interlocuções e os encontros são construídos 

coletivamente com grupos tradicionais, populares e minoritários de modo a produzir 

aprendizados com as diferenças, em processos multiculturais de trocas e ampliação 

de horizontes. 

Cursar a graduação em psicologia na Unifesp, entre 2013 e 2017, possibilitou 

que eu participasse de muitas ações promovidas por estes grupos universitários. Entre 

elas, destacam-se os cursos ministrados na Universidade, intitulados “Conhecendo a 

Cultura Guarani” (2016) e “Tekoa Paranapuã e os Juruá (não indígena): Cultura e 

Resistência Indígena na Atualidade” (2017). 

Nesses dois cursos, foram convidadas lideranças da Aldeia Paranapuã, como 

o cacique Wera Mirim Gilson, a parteira Pará Irundina, rezadores Karai Marcelino 

Tibes e Karai Dida Fernandes, professores da escola indígena Tupã Maurício e Pará 

Clarice, o xeramõi Wera Mirim Elias e a xejaryi6  Neusa para compartilharem seus 

conhecimentos, em rodas de conversas, que tinham como temática as culturas Tupi e 

Guarani Mbya, abordando a língua, relação com as plantas medicinais, organização 

política, história, interculturalidade e cosmovisão indígena. 

Os projetos desenvolvidos foram de grande importância ética e política. Houve 

a parceria com a comunidade indígena desde o planejamento e a organização dos 

encontros e das atividades. A proposta oportunizou a participação dos (as) indígenas, 

 

6Xejaryi significa avó. anciã. A palavra pode designar uma mulher que é liderança espiritual. 
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como educadores (as) dos cursos, no espaço universitário, valorizando suas 

narrativas, os conhecimentos tradicionais e o diálogo intercultural dentro do Instituto 

Saúde e Sociedade da Unifesp. Tais eventos foram gratuitos e acessíveis para que 

pessoas que não possuíam vínculo institucional com a Unifesp pudessem participar. 

O envolvimento com a comunidade da aldeia propiciou uma relação de 

cumplicidade e apoio, com vistas a garantir a efetivação dos direitos constitucionais, 

direitos humanos e o bem-viver no território. 

Frente às demandas levantadas pelas lideranças da comunidade do Tekoa 

Paranapuã, colaborei na proposição de dois projetos aprovados em editais, “Horta e 

Saneamento Básico” e “Reconstrução da Opy (Casa de Rezas)”, contemplados pelos 

Editais Lab Santista 2017, do Instituto Procomum, e Active Citizens 2018, do British 

Council, respectivamente. 

O primeiro projeto visou a implementação de uma horta agroecológica e a 

construção de um sistema de saneamento básico, denominado banheiro seco, na 

aldeia. 

O segundo projeto foi concebido a partir do comprometimento estrutural da Opy, 

Casa de Rezas, ocasionado pelas fortes chuvas do verão de 2018. Além do edital, foi 

feito um financiamento coletivo online7 com o intuito de angariar a verba necessária 

para custear a compra dos materiais para a reconstrução da Opy. 

Ambos os projetos envolveram mutirões com a comunidade e foram 

experiências imprescindíveis para que eu conhecesse mais sobre a cultura e o modo 

de vida Guarani Mbya. Nesses encontros, pude conhecer de forma mais próxima as 

pessoas da aldeia, as famílias, sua cultura e a luta empenhada pela autonomia da 

comunidade e pelos direitos ao território, à saúde e educação diferenciada. 

Em 2018, ingressei no Núcleo Psicologia e Povos Tradicionais (NPPT), do 

Conselho Regional de Psicologia (CRP) do Estado de São Paulo. Nesta instituição, 

atuei como colaborador da Subsede da Baixada Santista e do Vale do Ribeira até o 

final do ano de 2019. 

Entre as ações desenvolvidas pelo NPPT, destacam-se: a articulação de redes 

com comunidades tradicionais e parceiros, o apoio psicossocial local e à organização 

de encontros que envolvem a participação de lideranças das comunidades indígenas, 

 

7 Link da campanha do financiamento coletivo: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/reconstrucao-da-
casa-de-reza-opy-da-tekoa-paranapua. Acesso em 09/11/2020. 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/reconstrucao-da-casa-de-reza-opy-da-tekoa-paranapua
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/reconstrucao-da-casa-de-reza-opy-da-tekoa-paranapua
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quilombolas, caiçaras, de terreiro e em luta por território que residem no Estado de 

São Paulo. 

Além dos trabalhos e das experiências com os indígenas nas aldeias, considero 

que o filme “Ex-pajé” (2018), uma produção cinematográfica brasileira, do diretor Luiz 

Bolognesi, despertou em mim o interesse em aprofundar o estudo sobre a resistência 

indígena ao genocídio, etnocídio e à colonialidade. 

Em maio de 2018, este filme foi exibido em uma sessão de cinema na cidade 

de Santos. Na ocasião, o evento contou com a participação da comunidade da Aldeia 

Tekoa Paranapuã e do diretor, que realizaram um debate após o filme. 

Apesar das distâncias e dos diferentes contextos vivenciados pelos indígenas 

brasileiros, o filme tece problematizações que atravessam a realidade comum de 

muitos povos: a intolerância, sobreposição e a tentativa de aniquilamento cultural, 

característicos do etnocentrismo ocidental capitalista e do processo de colonização. 

No longa-metragem, o protagonista e xamã, Perpera, líder espiritual e 

referência de cuidador da comunidade Paiter Suruí, na Amazônia rondoniana, 

questiona sua espiritualidade ao constatar o declínio de prestígio e a sua exclusão do 

meio social de convivência entre os indígenas. Este fato ocorre após a instituição da 

missão evangelizadora de uma igreja neopentecostal, e a consequente conversão de 

indígenas à religião evangélica, subjugar e demonizar as práticas do pajé. 

O filme, que foi premiado nos Festivais de Berlim, de Chicago e É Tudo Verdade, 

põe em questão a continuidade, após transcorridos mais de cinco séculos desde o 

início da invasão europeia na América do Sul, da intransigência à cultura e 

espiritualidade dos povos autóctones no Brasil. Além disso, o filme expõe os efeitos 

da intolerância no interior da comunidade, resvalando em ações etnocidas, de 

silenciamento e tentativa de apagamento das narrativas e conhecimentos dos indígenas. 

Este longa-metragem produz tensionamentos no que se refere à estética 

romantizada e estereotipada construída sobre os povos originários. Nesse sentido, os 

indígenas que protagonizam o filme dão visibilidade para a dinamização da cultura, 

que se transforma de acordo com as demandas, os instrumentos, as relações e 

escolhas da comunidade Paiter Suruí. 

O filme “Ex-pajé” sensibiliza o público ao apresentar os tensionamentos entre 

a coletividade indígena e o mundo globalizado, capitalista e que reproduz a 

colonialidade. Nesse processo, destaca-se a resistência e autonomia da comunidade, 
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que cria e ressignifica os símbolos e sentidos de sua cultura e existência de forma 

ímpar. 

No início do filme “Ex-pajé”, há uma citação a Pierre Clastres (2004), 

antropólogo que discute sobre a origem do conceito etnocídio, no livro “Arqueologia 

da violência: pesquisas de antropologia política”, mais especificamente no capítulo 

quatro, intitulado “Do etnocídio”. Segundo o autor: 

 
se o termo genocídio remete à ideia de "raça" e à vontade de extermínio de 
uma minoria racial, o termo etnocídio aponta não para a destruição física dos 
homens (caso em que se permaneceria na situação genocida), mas para a 
destruição de sua cultura. O etnocídio, portanto, é a destruição sistemática 
dos modos de vida e pensamento de povos diferentes daqueles que 
empreendem essa destruição. Em suma, o genocídio assassina os povos em 
seu corpo, o etnocídio os mata em seu espírito. Em ambos os casos, trata-se 
sempre da morte, mas de uma morte diferente: a supressão física e imediata 
não é a opressão cultural com efeitos longamente adiados, segundo a 
capacidade de resistência da minoria oprimida. Aqui não é o caso de escolher 
entre dois males o menor: a resposta é muito evidente, mais vale menos 
barbárie que mais barbárie (CLASTRES, 2004, p. 56). 
 

Frente à barbárie que Pierre Clastres denuncia, faz-se necessário compreender 

a dinâmica estrutural que postula tanto a morte física quanto simbólica, ou seja, os 

modos de vida de povos e culturas que resistem ao projeto colonizador. É 

precisamente no combate à barbárie alheia que age o etnocida, pois “o etnocídio é a 

supressão das diferenças culturais julgadas inferiores e más; é a aplicação de um 

princípio de identificação, de um projeto de redução do outro ao mesmo” (CLASTRES, 

2004, p. 59). 

A partir desta trajetória eu construí o interesse de pesquisar sobre o tema das 

relações interculturais e étnico-raciais. Tendo em vista que o genocídio e etnocídio são 

processos sociais que fundam o Estado brasileiro, e se reatualizam na 

contemporaneidade, levanto as seguintes problematizações: quais são os sentidos 

construídos sobre a resistência indígena na comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã? 

Quais são as possíveis relações entre as noções de resistências e os conceitos de 

etnocídio, racismo estrutural e cuidado à dimensão sociopolítica do sofrimento? 

Isto posto, a presente dissertação tem por objetivo produzir uma reflexão crítica 

sobre a resistência da comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã ao etnocídio. Como 

objetivos específicos, viso contextualizar a situação sociopolítica desta comunidade, 

produzir a sistematização de um campo interdisciplinar sobre o conceito de etnocídio 

e relacionar com os conceitos de racismo estrutural e dimensão sociopolítica do 

sofrimento. 
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Esta pesquisa produz contribuições para a comunidade indígena e para os 

campos da interdisciplinaridade e psicologia, pois, aprofunda e amplia discussões 

no âmbito das relações interculturais e étnico-raciais sobre a resistência ao 

etnocídio. Nesse sentido, há o esforço para construir proposições de alternativas 

antirracistas e anticoloniais com vistas à transformação das relações sociopolíticas 

desiguais e violentas. Dessa forma, tanto a comunidade indígena quanto acadêmica 

se beneficiam desta dissertação, haja vista que as diferentes visões de mundo são 

discutidas de forma complementar. Portanto, a ampliação do diálogo interdisciplinar 

e intercultural sobre o etnocídio pode apontar para caminhos possíveis de 

enfrentamento à intolerância étnica e cultural, com vistas à reparação histórica e 

psicossocial da dimensão sociopolítica do sofrimento. 

As páginas que dão sequência à esta pesquisa estão organizadas em mais 

quatro capítulos. Na “Introdução”, contextualizo os campos teóricos interdisciplinares 

que embasam a pesquisa e a temática abordada. Em “Método” será explicitada a 

fundamentação metodológica e os procedimentos executados. No capítulo intitulado 

“A Presença dos Povos Indígenas no Brasil”, descrevo resumidamente o contexto 

histórico e sociopolítico dos povos e das terras indígenas no país. Nos subcapítulos 

do referido tópico, contextualizo o povo Guarani e a comunidade do Tekoa Paranapuã, 

bem como investigo os sentidos construídos sobre as resistências indígenas e 

proponho a interlocução com conceitos originários do povo guarani que nos 

aproximam da cosmologia e do modo de viver e ser Guarani. No capítulo intitulado “A 

Morte Sobreposta às Vidas”, a partir das convergências entre a resistência 

sociopolítica e cosmológica, e à luz do diálogo interdisciplinar com os campos teóricos 

da antropologia, psicologia indígena, psicanálise implicada e estudos decoloniais, 

estabeleço relações entre os conceitos de racismo estrutural, etnocídio e dimensão 

sociopolítica do sofrimento. Nas considerações finais, sintetizo uma retrospectiva da 

pesquisa. 
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2 – INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação, intitulada “As resistências ao etnocídio na Aldeia Tekoa 

Paranapuã”, inicia-se a partir da minha experiência enquanto apoiador de 

comunidades Tupi Guarani e Mbya Guarani na região da Baixada Santista. Aproximei-

me destas populações em meio as manifestações protagonizadas pelo movimento 

indígena, que tinham como pauta a autonomia e permanência em seus territórios 

originários. Presenciar os conflitos que envolvem as disputas pelo território e pela 

narrativa história, que acarretam a negação dos modos de vida dos povos indígenas 

por parte da sociedade envolvente (não indígena), trouxe à tona inquietações que 

busco abarcar nesta pesquisa. 

Tendo em vista a complexidade da situação dos povos indígenas no Brasil, a 

elaboração desta pesquisa tem como perspectiva teórica a interdisciplinaridade, 

propondo-se a dialogar com os campos da psicanálise implicada, psicologia indígena, 

dos estudos decoloniais e da antropologia. A interdisciplinaridade visa romper com as 

relações verticais entre os saberes, de modo a reconhecer os limites de cada campo 

e as contribuições da produção de conhecimentos comuns e compartilhados (Furtado, 

2007). A articulação teórica interdisciplinar nos auxiliará na discussão sobre as 

relações interculturais e conceituação do genocídio, etnocídio, racismo estrutural, da 

colonialidade e das resistências às violações de direito. 

A psicanálise implicada propõe o engajamento ético, clínico e político no que 

se refere à escuta de sujeitos que têm seus direitos violados. A inviabilização do 

acesso aos direitos produz a precarização da vida e, consequentemente, a dimensão 

sociopolítica do sofrimento. Com isso em vista, intenciona-se a criação de condições 

transformativas do campo simbólico, subjetivo, social e político (Rosa, 2015). 

Miriam Debeaux Rosa (2015), autora que defendeu a tese de livre docência 

intitulada “Psicanálise, Política e Cultura: A Clínica em face da dimensão sócio-

política do sofrimento”, investigou os modos, fora dos modelos tradicionais, de escuta 

psicanalítica às populações socialmente marcadas pelas desigualdades econômicas, 

nacionais, de gênero, idade, cor e etnia. Estas populações se encontram em situação 

de vulnerabilidade social em decorrência da exploração, exclusão, humilhação, 

desterritorialização e violação de direitos dos sujeitos que foram subalternizados e 

invisibilizados nas relações sociais (Rosa, 2015). 
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No Brasil, apesar de os direitos indígenas serem reconhecidos e respaldados 

pela constituição vigente, estes não são cumpridos em sua totalidade pelo Estado. 

Trinta e dois anos após a promulgação da Constituição Federal 1988, os povos 

indígenas seguem sem que o poder público assegure efetivamente os direitos que 

lhes são previstos. A omissão e violência do Estado brasileiro se refere à exclusão 

política e produção de vulnerabilidades sociais coexistentes aos conflitos fundiários, 

elevados índices epidemiológicos de mortalidade infantil e suicídio em grupos 

populacionais indígenas. Este cenário acarreta o genocídio, etnocídio e sofrimento em 

dimensão sociopolítica aos povos originários. 

Segundo Rosa (2015), o campo da psicanálise implicada é evocado na 

articulação entre o enlaçamento social e sujeito. Nessa relação, ocorre a imbricação 

forçada, por meio das tecnologias de poder, do sujeito na estrutura dominante de 

produção de desejo. Isto posto, o lugar discursivo dos sujeitos vulnerabilizados é 

anulado e invisibilizado, o que produz o aniquilamento das subjetividades destes. A 

máquina do poder opera de modo a capturar o sujeito, tanto na constituição quanto 

destituição subjetiva, sobrepondo a este uma estrutura alienante. 

Rosa (2015, p. 30) propõe a criação de práticas psicanalíticas que considerem 

as situações sociais críticas, provocadas pela “intervenção do “outro” totalitário, que 

pretende apagar as marcas do sujeito e reduzir os homens a restos”. 

A opção por este campo teórico consiste na relevância que a interface entre 

psicanálise, política e cultura agrega na compreensão sobre a violência estrutural e 

suas consequências subjetivas. Não se ignora o contexto histórico e cultural dos 

povos indígenas, ao passo que são consideradas as suas especificidades, demandas, 

seus desejos, sonhos e modos de vida. Nesse sentido, a escuta aos indígenas, em 

face da dimensão sociopolítica do sofrimento, a recomposição de memórias históricas 

e produção de experiências compartilhadas podem interromper a sistemática violência 

arraigada nas relações de poder e colonialidade (Rosa, 2015; Quijano, 2005). 

A escuta se direciona para compreender a apropriação que o sujeito e a 

comunidade desenvolvem em torno da sua narrativa histórica. Desse modo, amplia-

se a visibilidade discursiva à resistência indígena e o tensionamento no enredamento 

social. Nesse movimento, são propiciadas condições psicossociais para a afirmação 

das existências singulares, dos diversos modos de vida, da luta pela permanência nos 

territórios tradicionais e o fortalecimento da autonomia dos sujeitos e de suas 
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coletividades. 

Partindo do pressuposto que a situação atual dos povos indígenas no Brasil é 

uma derivação histórica, cultural e sociopolítica do processo de colonização, 

considero pertinente a utilização do conceito de colonialidade, proposto no campo dos 

Estudos Decoloniais. 

A virada do século XX para o XXI é o contexto de emergência do campo dos 

estudos decoloniais, que se estruturou a partir dos encontros do heterogêneo e 

transdisciplinar grupo de estudos Modernidade/Colonialidade. Trata-se de uma 

proposta latino-americana que se implica na investigação sobre os impactos do 

período colonial na contemporaneidade. Este debate se originou como um 

desdobramento dos estudos pós-coloniais8 e estudos subalternos9, que surgiram na 

década de 1970, no norte da África e sul da Ásia, impulsionados pelo término da 

Segunda Guerra Mundial e pelo processo de independência dos países africanos.  

Os estudos decoloniais propuseram o conceito de colonialidade, que se 

desdobra entre os âmbitos do ser, saber e poder. Este termo diz respeito ao padrão e 

a continuidade do colonialismo na atualidade (Quijano, 2005; Mignolo, 2010). 

Segundo Quijano (2005), a dominação social é inerente ao processo de 

colonização, que teve início nos séculos XV e XVI na América do Sul. A partir da 

invasão e colonização europeia no continente americano, foi estruturado um projeto 

político e econômico de sobreposição dos interesses e perspectivas de grupos sociais 

europeus, em detrimento dos grupos que foram colonizados e escravizados, tanto os 

povos autóctones como os afrodescendentes. 

 

8 Entre os precursores dos Estudos Pós-coloniais estão: o escritor franco-tunisiano Alber Memmi (2007), 
que em 1947 escreveu o livro "Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador”; o autor 
martinicano Aimé Cesárie (2010), criador da obra “Discursos sobre o colonialismo”, em 1950; e o 
psiquiatra Frantz Fanon (1968; 2008), intelectual martinicano e ativista anticolonial que contribuiu no 
processo de independência da Argélia, autor das obras “Peles Negras, Máscaras Brancas”, em 1952, 
e “Os Condenados da Terra”, em 1961. O marco de inauguração dos Estudos Pós-coloniais se refere 
à publicação da obra “O Orientalismo: O Oriente como Invenção do Ocidente”, em 1978, pelo  
intelectual palestino Edward Said (2007). Na referida obra, este autor descreveu a representação 
distorcida feita pelos países ocidentais sobre o mundo árabe, que resvala no imperialismo e na 
representação do oriental como bárbaro e outro. Destaco entre os autores pós-coloniais, também, a 
contribuição do indiano Homi Bhabha (1998), criador da obra “O local da Cultura”, e da indiana Gayatri 
Chakravorty Spivak (2010), que publicou, em 1998, a obra "Pode o subalterno Falar?". 
9 Os Estudos Subalternos emergiram nas décadas de 1970 e 1980, no contexto sul-asiático, sobretudo 
na Índia, sendo uma perspectiva que se desdobrou da crítica pós-colonial, inspirada pela leitura 
marxista e gramsciana. Entre os principais expoentes dos Estudos Subalternos estão: o historiador da 
Índia, nascido em Bangladesh, Ranajit Guha (1988), a intelectual indiana Gayatri Chakravorty Spivak 
(2010), o historiador indiano Dipesh Chakrabarty (2000) e o antropólogo e cientista político indiano 
Partha Chatterjee (2004). 
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O forjamento da ideia de raça operou como um marcador social da diferença 

na dominação colonial que produziu como efeito a desumanização de pessoas não-

brancas e não europeias. O esbulho territorial e a exploração da força de trabalho 

escravizada na América se fundamentou a partir da invenção das raças e 

subalternação dos povos indígenas e africanos. 

Simultaneamente a invenção da ideia de raça, desumanização e naturalização 

da dominação, estruturou-se a hierarquia que atribui valores e qualidades desiguais 

aos diferentes povos. O processo de colonização e escravização desencadeou no 

genocídio, etnocídio e na intolerância à diversidade étnica e cultural. A manutenção 

da hierarquização das diferenças sustenta as desigualdades sociais e as violações de 

direitos dos grupos étnicos que foram colonizados, de modo a reproduzir subjetiva e 

materialmente as opressões e os privilégios sociais. 

Quijano (2005) aponta que a colonização no continente americano é 

constituinte do projeto moderno, o que propiciou condições favoráveis para a 

globalização do modo de produção capitalista. Além disso, a naturalização do 

monopólio de poder exercido pela Europa no mundo se reflete na dominação 

eurocêntrica da produção histórica, epistêmica, discursiva e na acumulação de 

riquezas pelos países europeus. 

Maldonado-Torres (2007, p. 131), filósofo porto-riquenho que propõe o giro 

decolonial, ou seja, a produção contra hegemônica na geopolítica do conhecimento, 

descreve com precisão a diferença entre os conceitos de colonialismo e colonialidade: 

 
O colonialismo denota uma relação política e econômica, na qual a soberania 
de um povo está no poder de outro povo ou nação, o que constitui a referida 
nação em um império. Diferente desta ideia, a colonialidade se refere a um 
padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, mas 
em vez de estar limitado a uma relação formal de poder entre dois povos ou 
nações, se relaciona à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade 
e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado 
capitalista mundial e da ideia de raça. Assim, apesar do colonialismo preceder 
a colonialidade, a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Ela se mantém 
viva em textos didáticos, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, na 
cultura, no sentido comum, na auto-imagem dos povos, nas aspirações dos 
sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência moderna. Neste 
sentido, respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente. 

 

Notamos, portanto, além da temporalidade que distingue os conceitos, o modo 

como a estrutura econômica, política e subjetiva colonial incide nas relações sociais 

contemporâneas. Dessa forma, a colonialidade repercute na divisão internacional do 

trabalho que rege a dinâmica capitalista entre os hemisférios sul e norte global. 
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A noção de fronteira aqui presente entende que a zona fronteiriça é socialmente 

construída e delimita as margens entre as diferenças territoriais e de subjetividade. A 

linha imaginária que estabelece o limite das diferenças implica em um modo de 

percepção e relação para com a diversidade, que abrange a constituição identitária e 

a relação entre os outros e eu, e vice-versa.  

Walter Mignolo (2010), autor semiólogo, teórico cultural e decolonial argentino, 

afirma que o pensamento fronteiriço nos auxilia na compreensão sobre a resistência 

à colonialidade. “O pensamento fronteiriço, da perspectiva da subalternidade colonial, 

é um pensamento que não pode ignorar o pensamento da modernidade, mas que 

também não pode se subjugar a ele” (MIGNOLO, 2013, p. 51). Trata-se de uma forma 

contundente dos povos que foram historicamente colonizados produzirem 

conhecimento contextualizado, de modo a não se deixarem capturar pelo 

enredamento social discursivo (Rosa, 2015), que projeta o silenciamento, a 

desqualificação, irracionalidade e subordinação aos povos das colônias.  

Para Catherine Walsh (2005), linguista norte-americana, docente no Equador e 

estudiosa dos campos interculturais e decoloniais, 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 

desvela os modos de vidas 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. 

Segundo o psicólogo brasileiro José Agnaldo Gomes (2016), as possibilidades 

de produção do conhecimento perpassam o reconhecimento das fronteiras. No livro 

“Na Fronteira da Psicologia com os Saberes Tradicionais: Práticas e Técnicas” (CRP, 

2016) este autor defende que a qualificação do conhecimento psicológico se deu a 

partir do trânsito e da necessidade de ir às fronteiras, dialogar e aprender nas 

estremaduras. Identificar os limites epistemológicos, políticos, geográficos, culturais e 

históricos é um passo importante para dialogar com o outro. Nesse processo, a 

fronteira não é estanque, e nem implica necessariamente em assimilação ou 

segregação, desde que haja espaço para o outro assim o ser, sem oprimi-lo ou 

descaracterizá-lo (Santos, 2001). As fronteiras permitem o diálogo com o diferente, e 

nesse processo é pertinente o reconhecimento de si como parte específica e recíproca 
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da relação de outridade, ou seja, o outro do outro. 

O escritor e ativista indígena Ailton Krenak (2018) ressalta a fluidez das 

fronteiras, que representam as relações sociais e suas marcações horizontais e 

verticais em um determinado território. Para a liderança indígena, a noção de fronteira 

está associada ao domínio, que implica um poder sobre o território, bem como a 

ocupação e o pertencimento a um lugar. Aos ocidentais, a ocupação do território está 

predominantemente vinculada a ideia capitalista de posse e propriedade privada. Já 

para os povos indígenas, conviver no território implica na relação comunitária de 

pertencimento e coexistência com as dimensões do sagrado e da ancestralidade.  

Para além de se movimentar entre as fronteiras, o ambientalista aposta em uma 

dinâmica que põe em xeque os pressupostos do pensamento colonial, que estabelece 

a rigidez da mentalidade, cabeça, do coração e dos limites. Krenak (2018) aponta uma 

contradição no que se refere ao estabelecimento das fronteiras, ao afirmar que o 

Estado brasileiro concebe, desde a Constituição Federal de 1988, a política de 

demarcação de terras dos povos indígenas, porém, além de não cumprir seu dever 

de demarcar os territórios indígenas, o Estado dificulta que os indígenas acessem 

áreas não demarcadas, o que limita a circulação e reitera a desterritorialização e 

segregação dos povos indígenas. O indígena não deixa de ser indígena se está em 

contexto urbano, se usa celular ou vestimentas ocidentais, porém, a violação do direito 

originário ao território pode dificultar sua demarcação identitária e subjetiva enquanto 

grupo étnico diferenciado, ao passo que a coletividade e territorialidade constituem 

subjetivamente os povos originários. Esta desassociação entre o povo indígena e seu 

território originário reforça o processo etnocida, que será descrito no capítulo intitulado 

“A morte sobreposta às vidas”.  

É importante refletir e problematizar os lugares sociais dos povos indígenas no 

Brasil contemporâneo, pois, além da luta pela sobrevivência, estes se mobilizam pela 

sua autonomia e existência conforme seus modos de vida. As dinâmicas dos 

indígenas, tanto nos territórios físicos quanto subjetivos, deslocam a sociedade em 

um movimento de tensionamento perante às formulações estanques e estereotipadas, 

o que produz a transformação das relações fronteiriças. 

A posição fronteiriça que focamos aqui diz respeito a relação entre o 

nhandereko e a cultura juruá. Ambas são palavras da língua guarani. A opção por 

estas se dá com a intenção de demarcar simbólica e politicamente os conceitos e 
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referenciais indígenas nesta dissertação. 

O nhandereko 10 , termo que designa o modo de viver e ser Guarani, 

corresponde a um sistema de crenças, costumes, valores, regras, formas de 

organização dos trabalhos e das atividades tradicionais, e está associado à 

cosmovisão deste povo e às suas práticas xamânicas (CTI, 2015; Pimentel, 2018). 

Não se trata aqui de tomar uma concepção purista sobre a cultura dos povos 

indígenas, haja vista que a cultura se dinamiza em função dos contextos históricos, 

das demandas e da autonomia das coletividades socioculturais. Nesse processo, os 

conhecimentos tradicionais sustentam a produção de subjetividade indígena, sendo 

que a violação de direitos e o etnocídio comprometem as condições sociopolíticas de 

reprodução física e sociocultural dos modos de vida tradicionais. 

O termo juruá, que significa pelo na boca, é utilizado pelos Mbya Guarani como 

denominação genérica a uma pessoa não-indígena. A cultura juruá, neste caso, é 

compreendida como o sistema que engloba o modo de vida ocidentalizado, moderno, 

colonial, capitalista, predatório e insustentável. 

Destaco que a coletividade é constituinte do modo de vida guarani, o que difere 

significativamente da produção de vida individualista juruá. É na dimensão comunitária 

que os indígenas constroem seus recursos materiais e subjetivos de modo a suprir as 

necessidades cotidianas e vitais. Além disso, o modo de habitar o território se justapõe 

à territorialidade da cosmologia guarani, criando um senso de pertencimento e de 

responsabilidade pelo cuidado com o meio ambiente, o que é distinto da relação 

predatória de sobreposição e posse da propriedade privada juruá. 

Desse modo, é inconcebível aos indígenas a prioridade do lucro capitalista em 

detrimento da preservação da natureza, pois a cosmovisão desse povo concebe a 

vida coletiva e em convivência com o meio ambiente como eixos fundamentais na 

reprodução sociocultural. Nesse sentido, trata-se da produção de relações 

coexistenciais e de complementariedade entre cultura e natureza. 

 Diante dos diferentes modos de vida e das relações sociais que são 

reproduzidas como efeito da colonização, faz-se pertinente compreender as 

possibilidades de transformação das fronteiras interculturais, com vista a romper com 

a hierarquização e dominação social. Nesse sentido, a produção dialógica da 

 

10  Nhande é o pronome inclusivo da primeira pessoa do plural, correspondente a “nosso”, e reko 
designa o “modo de ser e viver”. 



33 
 

 
 

alteridade figura como um modo contra hegemônico que suspende a sobreposição 

cultural, o que converge em relações fronteiriças nas quais as diferenças são 

concebidas como recíprocas. Este processo pode contribuir no enfrentamento às 

desigualdades sociopolíticas e na reparação histórica e psicossocial dos grupos que 

resistem à colonialidade. 

  

2.1 - Diálogos com as Psicologias Indígenas 

 

O campo das psicologias indígenas emerge em meados da década de 1990, 

no sudeste asiático, sobretudo nas Filipinas e em Taiwan, configurando-se como uma 

proposta anticolonialista. Sua fundamentação teórica-metodológica é cultivada a partir 

da noção de que a importação da psicologia ocidental representa o imperialismo 

cultural e a manutenção da colonização da subjetividade (Enriquez, 1993).  

Segundo o sul-coreano Kim e o canadense Berry (1993, p.2), psicólogos que 

discutem a articulação dos conhecimentos indígenas com a psicologia cultural, o 

campo das psicologias indígenas investiga a mente e o comportamento humano com 

base nos conceitos e contextos dos povos originários. Trata-se da produção 

epistêmica dialogada aos conhecimentos tradicionais indígenas, de modo que a 

territorialidade e as dinâmicas socioculturais locais são os pontos de partida das 

psicologias indígenas. 

As psicologias indígenas priorizam a perspectiva pluriversalista em detrimento 

da visão universalista. Nesse sentido, elas estão alinhadas às especificidades étnicas 

e culturais dos povos indígenas e buscam solucionar as demandas psicológicas 

destes por meio de recursos psicossociais, teorias, métodos e práticas situadas no 

repertório cultural e contextual dos povos originários (Jahoda, 2016; Pizzinato, 

Guimarães & Leite, 2019). 

Como objetivo, o campo das psicologias indígenas visa construir uma ciência 

psicológica que rompa com as correntes totalizantes e dominantes do conhecimento. 

Desse modo, as psicologias indígenas propõem o reconhecimento dos saberes 

tradicionais e da efetividade destes para solucionar os problemas dos povos 

originários (Enriquez, 1993; Hwang, 2010). 

Ao comentar sobre as definições de diversos autores sobre as psicologias 

indígenas, o psicólogo austríaco Jahoda (2016), afirma que há divergências quanto a 
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noção de cientificidade deste estudo. Ao mesmo tempo em que o campo das 

psicologias indígenas visa o prestígio da ciência, este resiste em ser descaracterizado 

pelo rigor acadêmico, o que produz tensionamentos frente às fronteiras do 

conhecimento científico.  

Segundo Yang (2000), psicólogo chinês e um dos pioneiros das psicologias 

indígenas em Taiwan, as definições acerca da psicologia indígena “expressam o 

mesmo objetivo básico de desenvolver um sistema de conhecimento científico que 

efetivamente reflita, descreva, explique ou compreenda o psicológico e as atividades 

comportamentais dentro de seus contextos nativos” (YANG, 2000, p. 245-246, 

tradução nossa) 11. 

O campo das psicologias indígenas discute os limites da psicologia ocidental 

moderna, que apesar da pretensa universalidade, possui lacunas e é uma produção 

científica circunscrita ao contexto histórico e cultural de emergência da sua teoria. 

Groot et al. (2018), autoras que discutem a teoria e prática psicológica no contexto 

dos povos originários da Nova Zelândia, apresentam a sigla W.I.E.R.D. (estranho em 

inglês) para caracterizar o contexto geopolítico das produções dominantes de 

conhecimento: Western, Industrialized, Educated, Rich and Democratic nations12. A 

classificação W.I.E.R.D. produz um deslocamento da centralidade europeia e 

estadunidense dos referenciais epistemológicos, ao passo que problematiza o 

estranhamento e a direcionalidade da relação entre o estranho e familiar, o estrangeiro 

e o originário. 

Os países W.I.E.R.D., apesar de abrangerem uma minoria populacional, são os 

maiores exportadores de teorias, métodos e aplicações científicas (Nikora et al. 2017). 

A psicologia W.I.E.R.D. oferece uma perspectiva monocultural de compreensão das 

sociedades e muitas vezes nega e subjuga perspectivas de culturas não hegemônicas. 

Segundo Groot et al. (2018), a adoção de um único modelo de conhecimento tem 

como consequências o imperialismo, racismo, a violência e desconsideração dos 

povos indígenas. Para as autoras, além de se considerar o colonialismo como um 

processo contínuo, são necessários estudos, práticas e conversas a fim de 

desaprender padrões impostos nas relações de poder, romper os privilégios e as 

 

11 “express the same basic goal of developing a scientific knowledge system that effect ively reflects, 
describes, explains, or understands the psychological and behavioral activities in their native contexts 
in terms of culturally relevant frames of reference and culturally derived categories and theories”. 
12 Nações Ocidentais, Industrializadas, Educadas, Ricas e Democráticas. 
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opressões sociais e descolonizar a psicologia. 

O tensionamento produzido na contestação da universalidade da psicologia 

W.I.E.R.D. nos direciona a contextualizar os limites das formulações científicas 

dominantes, sua parcialidade e sua base étnica e cultural. Este embasamento se 

fundamenta nas concepções míticas, ritualísticas e filosóficas, que sustentam a 

produção epistêmica. Nesse sentido, na produção científica eurocêntrica, ocidental e 

moderna, apesar da pretensa imparcialidade, as bases culturais se assentam nos 

modelos greco-romana e judaico-cristã (Guimarães, 2017). 

Considerando a diversidade de etnias que habitam o Brasil e as especificidades 

culturais destas, o campo das psicologias indígenas representa uma potente área do 

conhecimento a ser cultivada no país. O reconhecimento da resistência e do 

protagonismo epistemológico dos povos originários nos direciona a romper com o 

silenciamento e etnocídio. Nesse processo, busca-se desconstruir a hierarquização 

da produção de conhecimentos, as violências epistêmicas e relações pautadas pela 

colonialidade (Quijano, 2005; Teo, 2011). 

 

2.1 - Povos Indígenas e Psicologia no Brasil 

 

Apesar do número expressivo de publicações acadêmicas a respeito dos povos 

indígenas, ainda são incipientes e recentes os trabalhos no campo da psicologia com 

os povos originários no Brasil. Descrevo, a seguir, um breve resumo 

do histórico de envolvimento desta categoria com as demandas dos povos indígenas 

no país. 

No ano de 2001, foi deliberado, no quarto Congresso Nacional de Psicologia, 

que a categoria profissional, por meio do Conselho Federal de Psicologia (CFP), 

estruturasse uma abordagem consistente de atuação psicossocial com as 

comunidades indígenas (Guimarães, 2017). 

Em 2004, ocorreu o Seminário Nacional Subjetividade e Povos Indígenas, que 

reuniu cerca de 50 lideranças de comunidades indígenas (CRP, 2010). Nesta ocasião, 

o CFP foi demandado pelo movimento indígena, que solicitou o “auxílio para que a 

Psicologia os ajudasse a lidar com seu longo sofrimento psíquico, que se revelava sob 

a forma de desagregação cultural, dependência de álcool e outras drogas, prostituição, 

entre outros” (CRP SP, 2016, p. 105). 
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No ano de 2008, foi criado o Grupo de Trabalho Psicologia e Povos Indígenas, 

pelo CRP SP, posicionando-se institucionalmente contra as diversas formas de 

violências e em prol da garantia de direitos e da qualidade ética do trabalho psicológico 

com os povos originários. Como resultado, o grupo de trabalho produziu referências 

técnicas fundamentais que orientam a atuação da categoria profissional com as 

comunidades indígenas (CRP SP 2010, CRP SP 2016). 

O trabalho psicológico com comunidades indígenas tem apontado para 

questões importantes no que tange às políticas públicas, relações étnico-raciais, à 

assistência social, saúde, educação diferenciada e à territorialidade. O diálogo 

intercultural tem contribuído para a ampliação de perspectivas, adequação e o 

aprofundamento teórico-metodológico, como sugere o termo bem viver (CRPSP, 

2016), que desloca e difere das noções de saúde mental e qualidade de vida, bem 

como da definição de saúde proposta pela Organização Mundial da Saúde 13 , 

aproximando-se de categorias cunhadas pelos povos indígenas, como o conceito teko 

porã, que representa o belo viver, em convivência com o território e com as tradições 

ancestrais e comunitárias. 

Considerando que são incipientes os trabalhos acadêmicos com povos 

indígenas nos campos da psicologia e interdisciplinaridade, trata-se aqui de ampliar a 

discussão interdisciplinar com vistas a produzir uma reflexão crítica sobre a resistência 

da comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã ao etnocídio. Nesse sentido, esta 

pesquisa pode contribuir de modo a incluir proposições que visam o cuidado à 

dimensão sociopolítica do sofrimento (Rosa, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”. A crítica a tal definição pode ser 
resumida no fato dela projetar como saúde um estado intangível de plenitude, desconsiderando a 
processualidade temporal e relacional entre saúde e doença.  
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3 – MÉTODO 

 

Esta é uma investigação qualitativa que lança mão da pesquisa bibliográfica 

teórica sobre a resistência ao etnocídio. É pertinente pontuar que esta opção 

metodológica foi escolhida por conta do veto da Funai no que se refere à minha 

solicitação para o ingresso em terra indígena, para fins de pesquisa científica. 

Inicialmente, meu projeto de pesquisa intencionava a realização de um estudo 

qualitativo etnográfico, com a aplicação de entrevistas semiestruturadas e em 

articulação à noção de multiplicação dialógica (Guimarães, 2017). Ao consultar o 

consentimento da comunidade, as lideranças indígenas da Aldeia Tekoa Paranapuã 

me autorizaram a desenvolver o projeto de pesquisa etnográfica. No entanto, a Funai 

não emitiu a autorização para que eu realizasse a pesquisa científica no interior da 

Terra Indígena. A solicitação ao órgão indigenista foi requerida no dia 04 de julho de 

2019 e, até o encerramento desta dissertação, o processo administrativo não foi 

concluído. Por se sobrepor à autonomia e ao consentimento da comunidade indígena, 

este procedimento da Funai reproduz a condição de tutela sobre os povos originários 

e resvala no etnocídio. Diante disto, tive de readequar o método desta dissertação 

para uma pesquisa bibliográfica. 

Por meio da revisão da literatura e discussão teórico-conceitual, busquei situar 

os sentidos construídos no que se refere às resistências indígenas na Aldeia Tekoa 

Paranapuã; contextualizar as cosmologias que embasam o modo de vida tradicional 

Guarani e a situação sociopolítica da comunidade da referida aldeia; produzir a 

sistematização de um campo interdisciplinar sobre o etnocídio e estabelecer relações 

com os conceitos de racismo estrutural e dimensão sociopolítica do sofrimento. 

A focalização e o aprofundamento conceitual sobre a resistência ao etnocídio 

foram desenvolvidos em um campo epistemológico interdisciplinar, que transita entre 

as ciências humanas e sociais, sobretudo nas áreas da antropologia, psicologia 

indígena, psicanálise implicada e estudos decoloniais.  

Segundo Martinelli (2003, p. 20-21) “a metodologia qualitativa de pesquisa 

possibilita compreender o significado que uma dada situação tem para o sujeito ou 

grupos de sujeitos”.  

Opto pelo desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa, pois, 

metodologicamente, esta favorece o emprego de recursos que avaliam a intensidade 
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subjetiva na investigação das relações sociais. Desse modo, qualifica-se o 

acompanhamento aos processos simbólicos, éticos e discursivos que estão 

articulados às noções de resistência e etnocídio. 

Segundo Minayo (2001), a pesquisa de natureza qualitativa possibilita o 

acompanhamento de processos e questões que são inquantificáveis. Trata-se de um 

modo de produção de pesquisa acadêmica que prioriza a compreensão de dados e 

elementos subjetivos, sociais, simbólicos, territoriais, dinâmicos e relacionais. 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. […] A diferença entre qualitativo 
– quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais que trabalham com 
estatística apreendem dos fenômenos apenas a região ‘visível, ecológica, 
morfológica e concreta’, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 
significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 
captável em equações, médias e estatísticas. (MINAYO, 2001, p. 21). 

 

Em convergência a esta autora, Martins e Bicudo (1989), no texto intitulado "A 

pesquisa qualitativa em Psicologia: fundamentos e recursos básicos", afirmam que a 

pesquisa qualitativa busca a compreensão de um fenômeno que estabelece relações 

com as dimensões sociais e culturais da vida humana. 

Os problemas desta pesquisa são trazidos à tona por meio das perguntas: 

quais são os sentidos construídos sobre a resistência indígena na comunidade da 

Aldeia Tekoa Paranapuã? Quais são as possíveis relações entre as noções de 

resistências e os conceitos de etnocídio, racismo estrutural e cuidado à dimensão 

sociopolítica do sofrimento? 

A relevância deste problema da pesquisa consiste em ampliar o diálogo e 

compromisso da psicologia e interdisciplinaridade no que se refere às demandas 

levantadas pelas populações indígenas. Haja vista que o etnocídio é recorrentemente 

apontado pelos movimentos indígenas como um fenômeno a ser enfrentado 

socialmente (APIB, 2019), considero que produzir uma sistematização teórica deste 

conceito pode indicar possíveis caminhos que convirjam com a transformação da 

realidade sociopolítica opressora. Nesse sentido, a busca desta investigação contribui 

na luta pela garantia de direitos e autonomia dos povos originários. 

Parto da hipótese de que as lutas da comunidade indígena do Tekoa Paranapuã 
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estão articuladas à resistência ao etnocídio. Nesse contexto, ocorre a produção do 

sofrimento em dimensão sociopolítica, pois são sistematicamente reproduzidas as 

violações de direitos, sobretudo referente à regularização das Terras Indígenas. 

Considero que a resistência ao etnocídio está imbricada na luta anticolonial, 

antirracista e, para além da garantia de direitos, busca a autonomia e o bem-viver no 

território. Nesse sentido, suponho que a ampliação da visibilidade discursiva sobre a 

dimensão sociopolítica do sofrimento, as experiências compartilhadas e a produção 

de memórias podem ser dispositivos que contribuem na resistência ao etnocídio, ao 

passo que sustentam a convivência com as diversidades étnicas e a reprodução 

sociocultural dos modos de vida não hegemônicos. 

Na primeira etapa da pesquisa, busquei em bases de dados de artigos 

científicos (SciELO e PePSIC), repositórios online de teses e dissertações de 

instituições universitárias e em livros, publicações sobre a resistência indígena, o 

etnocídio, racismo direcionado aos povos indígenas e a dimensão sociopolítica do 

sofrimento, nos campos da interdisciplinaridade, psicologia, psicanálise, antropologia, 

e estudos decoloniais. 

Na sequência, realizei a seleção da literatura que foi consultada. Foram 

escolhidos livros, dissertações, teses e artigos que dialogam com o campo-tema 

(Spink, 2003) das relações étnico-raciais, povos indígenas, interculturalidade, 

genocídio, etnocídio, racismo estrutural, resistência e dimensão sociopolítica do 

sofrimento. 

No processo das leituras, elaborei fichamentos, resumos e apontamentos ao 

estudo. Realizei leituras a respeito dos povos Mbya Guarani e Tupi Guarani, consultei 

dados referentes aos censos demográficos e mapas que situam o contexto territorial 

das aldeias Guarani (IBGE, 2010; EMGC, 2018). Focalizei, principalmente, as 

referências que dizem respeito ao contexto histórico e sociopolítico das aldeias 

indígenas situadas no litoral do Estado de São Paulo. Na revisão bibliográfica, 

destaquei a situação de sobreposição territorial, realizada por Unidades de 

Conservação, e a resistência protagonizada pela comunidade da Aldeia Tekoa 

Paranapuã. 

Em articulação com o campo das psicologias indígenas, aproximei-me dos 

conceitos Guarani de nhandereko, yvyrupa, guata porã, e teko porã. A interlocução 

com tais conceitos não figura apenas como uma tradução, mas propõe o diálogo com 



40 
 

 
 

as epistemologias e conhecimentos ancestrais indígenas. 

Partindo dos resultados obtidos no que se refere aos sentidos construídos e 

dos tensionamentos a respeito das resistências indígenas no Tekoa Paranapuã, 

estabeleci relações com os conceitos de racismo estrutural, genocídio, etnocídio, 

dimensão sociopolítica do sofrimento. Desse modo, mapeei a emergência e as 

implicações dos conceitos de genocídio e etnocídio (Lemkin, 1944; Jaulin, 1970; 

Clastres, 2004; Viveiros de Castro, 2016). Posteriormente, produzi a discussão sobre 

a noção de etnocídio em obras publicadas na psicologia brasileira (CRP SP 2010, 

2016; Bairrão, 2017; Tiveron, 2018).  

Por fim, à luz da psicanálise implicada, desenvolvi articulações do conceito 

etnocídio com a noção de cuidado ao sofrimento em dimensão sociopolítica e propus 

possíveis direções para pesquisas futuras.  
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4 - A PRESENÇA DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 

 

Desde as primeiras expedições marítimas dos europeus à Abya Yala14 , na 

transição do século XV ao XVI, a presença dos povos originários na costa litorânea e 

no interior do continente foi amplamente registrada na literatura. Estima-se que em 

1500, no território do atual Brasil, a população indígena correspondia a um número 

entre 1 milhão e 8,5 milhões de pessoas (Guirau e Silva, 2013). 

A empreitada expansionista ibérica em Abya Yala se configurou como uma 

invasão cujo interesse era a ampliação comercial e busca por terras com potencial 

extrativista. O desembarque no solo que posteriormente tornou-se o Brasil foi um 

equívoco de navegação, tendo em vista que os viajantes visavam chegar às Índias 

Orientais. Por isso, os colonizadores chamaram os povos originários de “índios”. 

O processo de colonização acarretou uma vertiginosa diminuição das 

populações originárias, sendo que muitos povos e muitas línguas foram exterminados. 

O antropólogo francês Pierre Clastres (2004), que desenvolveu, na segunda 

metade do século XX, estudos etnográficos junto aos povos Guarani Mbya, no Brasil, 

e Guayaki, no Paraguai, aponta que desde 1492 os europeus estruturaram um 

sistema de aniquilação física e cultural dos povos indígenas na América, em um 

projeto que se reatualiza até os dias atuais. 

A matança dos indígenas foi motivada por interesses relacionados a dominação 

territorial e expansão das atividades econômicas e religiosas de catequização nas 

colônias. Para a Igreja, os povos originários eram considerados seres sem alma e 

inocentes, que deveriam ser catequizados para não serem condenados ao inferno 

cristão. 

A antropóloga luso-brasileira, Manuela Carneiro da Cunha (1992), autora de 

livros sobre etnicidade e história dos povos indígenas no Brasil, explicita divergências 

nas leis no período colonial, que ora defendiam a liberdade dos povos indígenas, ora 

regulamentavam o trabalho escravo indígena para os colonizadores. Apesar das 

contradições legais, a escravização dos povos indígenas foi dominante e sistemática 

 

14 Abya Yala é um conceito do povo Kuna que representa “terra viva, madura e em florescimento” e é 
uma referência anticolonial para se referir ao continente americano. A opção por esta terminologia é 
feita a fim de embasar a nomenclatura do continente a partir da enunciação deste povo originário, como 
forma de não endossar o sistema hegemônico de produção discursiva que sobrepõe ao território o 
nome dado pelo colonizador. 
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no país. Segundo a autora, as missões jesuíticas mobilizaram grupos religiosos com 

o intuito de retirar os povos indígenas de seus territórios para evangelizá-los. 

Os colonizadores promoveram extermínios tanto nas guerras contra os povos 

que se recusavam a manter relações de troca e não aceitavam a escravização e 

catequização, quanto por meio da contaminação de doenças epidêmicas 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). 

O extermínio total dos povos indígenas chegou a ser cogitado como inevitável 

por indigenistas e intelectuais. O escritor e antropólogo Darcy Ribeiro (1977), na obra 

Os índios e a civilização, publicada em 1970, manifesta sua preocupação frente ao 

processo de assimilação que poderia levar a dissolução das etnicidades indígenas em 

direção de transformá-las na homogeneizada cidadania brasileira. 

Após séculos de redução dos povos indígenas no Brasil, houve, a partir da 

década de 1970, o crescimento demográfico destas populações. Segundo as 

estimativas da Funai, os dados demográficos apontam que, em 1957, haviam 70 000 

indígenas no país. Já no censo de 1980, a população indígena foi contabilizada em 

210 000 pessoas (Azevedo, 2008). 

O protagonismo do movimento indígena foi fundamental para que tal mudança 

ocorresse, sustentada a partir da articulação e resistência dos povos originários pela 

permanência em seus territórios e contra o processo de genocídio. 

Desde 1991, o IBGE passou a coletar os dados censitários referentes ao 

quesito de “raça e cor” utilizando a categoria indígena15. Antes, os censos negavam 

as identidades indígenas e realizavam a contagem demográfica dos autóctones por 

meio das categorias caboclo16, pardo17 e mestiço. A desconsideração das identidades 

 

15 No censo de 1960, havia a categoria raça e cor “índia”, porém ela excluía as pessoas autodeclaradas 
indígenas que não habitavam as Reservas Indígenas, classificando-as como pardas (Anjos, 2013). 
16 Segundo Cascudo (2002), etimologicamente o termo caboclo deriva do tupi e pode designar uma 
pessoa que é de uma região de floresta, ou um filho de homem branco, o que socialmente se associou 
como mestiço. 
17Existe uma discussão por parte do movimento indígena que questiona a classificação do IBGE, que 
considera o pardo como pertencente à categoria de raça e cor negra. A problematização reside na 
contestação que a categoria parda também pode compreender pessoas e grupos indígenas, que 
sofrem com o etnocídio e racismo e encontram dificuldade de se autodeclararem como indígenas. 
Recomento a leitura de Anahata (2019) que analisa a problemática da classificação em torno da 
categoria pardo na região Norte do Brasil: https://medium.com/@desabafos/a-complexidade-do-pardo-
e-o-n%C3%A3o-lugar-ind%C3%ADgena-a8a1e172e2b0. Acesso em 28/08/2020. 

https://medium.com/@desabafos/a-complexidade-do-pardo-e-o-n%C3%A3o-lugar-ind%C3%ADgena-a8a1e172e2b0
https://medium.com/@desabafos/a-complexidade-do-pardo-e-o-n%C3%A3o-lugar-ind%C3%ADgena-a8a1e172e2b0
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e etnias indígenas reproduz a descaracterização, o apagamento étnico e a ideia de 

identidade transitória dos povos originários, que ocorre por meio das políticas 

etnocidas de branqueamento da população. 

Segundo o Censo do IBGE de 2010, a população indígena corresponde a 

896.917 pessoas no Brasil, sendo que 572.083 vivem em zonas rurais e 324.834 em 

zonas urbanas brasileiras. Foram contabilizadas 305 etnias e 274 línguas indígenas 

no país, constatando uma rica diversidade étnica e cultural. 

Ademais, a Funai registra que 69 povos não foram contatados e que estes 

optam por se manterem isolados voluntariamente, à parte das relações sociais com 

os não indígenas. 

Segundo as projeções do linguista Aryon Rodrigues (1986), em 1500, no 

território do atual Brasil, existiam cerca de 1300 etnias, falantes de 1175 línguas. Essa 

acentuada redução explicita a grande quantidade de etnias e línguas que foram 

exterminadas nos mais de 500 anos de colonização (Azevedo, 2008).  

Apesar da significativa mortandade e tentativa de homogeneização ocasionada 

pela colonização, os povos indígenas resistem vivos e representam um contingente 

populacional extremamente heterogêneo, assim como seus contextos e territórios. 

Atualmente, existem quatro modalidades de Terras Indígenas: 1) Terras 

Indígenas Tradicionalmente Ocupadas (regulamentadas pela CF 1988 e pela 

Convenção nº 169 da OIT - Decreto n.º 10.088, de 2019), que se configuram como 

terras da União e de usufruto permanente e exclusivo dos povos indígenas; 2) 

Reservas Indígenas, que são as terras doadas, adquiridas ou desapropriadas pela 

União ou pelos Estados Federativos. Embora sejam de patrimônio da União, as 

Reservas Indígenas são destinadas às comunidades originárias em caráter 

permanente; 3) Terras Dominiais, que correspondem às propriedades adquiridas e de 

domínio das comunidades indígenas; 4) Terras Interditadas, nas quais a Funai estipula 

sua interdição a fim de proteger os povos indígenas isolados, restringindo o acesso e 

trânsito de pessoas não-indígenas.  

O processo de regularização fundiária das Terras Indígenas Tradicionalmente 

Ocupadas é exercido pela FUNAI e envolve 5 etapas: 1) Fase de realização de 

estudos de identificação, ambientais, antropológicos, cartográficos, históricos e 

fundiários, que embasam a ocupação indígena e a delimitação da terra; 2) Fase de 

delimitação, que ocorre quando as terras são aprovadas na etapa de estudos e se 
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encontram na fase da análise pelo Ministério da Justiça ou do contraditório 

administrativo, a fim de deliberar a expedição da Portaria Declaratória da posse 

tradicional indígena; 3) Fase de declaração, que compreende as terras declaradas 

como aquelas que concluíram a etapa antecessora e estão autorizadas a serem 

demarcadas fisicamente, por meio de instrumentos de marcação e 

georreferenciamento; 4) A fase de homologação, que ocorre quando as TI possuem a 

materialização de seus limites nos marcos do georreferenciamento e são 

encaminhadas para a demarcação administrativa, a ser homologada por decreto 

presidencial, 5) Por fim, as Terras Indígenas regularizadas são aquelas que após 

homologação foram registradas em Cartório na Secretaria do Patrimônio da União 

(BRASIL, 1996). 

Saliento que as terras não demarcadas, popularmente denominadas de 

retomadas, representam uma situação de extrema vulnerabilidade às comunidades 

indígenas. A insegurança jurídica, desassistência das políticas públicas específicas e 

violências nos conflitos fundiários são fatores que colocam em risco as comunidades 

indígenas que vivem em terras retomadas. 

 
Figura 1 – Mapa das Terras Indígenas no Brasil. 

 
Fonte: Instituto Socioambiental (ISA, 2019). 
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Este mapa apresenta a localização e a fase de regularização fundiária das 

Terras Indígenas no Brasil. Nota-se que os territórios indígenas situados na região da 

Amazônia Legal são mais numerosos e extensos em comparação com as terras nas 

demais regiões do país. Este fato é uma consequência do processo de colonização, 

que, por ter se iniciado na costa Atlântica, produziu maior esbulho das terras indígenas 

situadas no leste do país. As TI fora da região da Amazônia Legal são diminutas e 

demarcadas ao custo de intensos embates do movimento indígena pela permanência 

em seus territórios originários e sua regularização fundiária. 

Outro ponto que caracteriza a diversidade dos contextos indígenas diz respeito 

à zona territorial, que pode ser urbana ou rural. A tabela abaixo, elaborada pelo IBGE 

(2010), apresenta os dados referentes à distribuição populacional indígena segundo 

o contexto de localização dos seus domicílios. 

 

Tabela 1: População indígena no Brasil por situação do domicílio e contexto territorial. 

 

Fonte: IBGE (2010). 
 

Embora os dados sejam expressivos quanto à diversidade de povos que 

habitam o país, e que vivem nos mais variados contextos, a população não-indígena 

pouco conhece sobre a pluralidade étnica e sociocultural dos povos originários. 

A produção discursiva dominante veicula uma imagem romantizada e a-

histórica sobre os povos originários. Há uma representação socialmente construída 

que associa os indígenas a povos distantes no espaço-tempo, remetendo-os como 

habitantes de regiões isoladas e que não tiveram contato com a civilização ocidental, 

como se estivessem parados no tempo desde 1500. Esta associação é equivocada, 

pois, os povos indígenas são contemporâneos e vivem em todos os Estados do Brasil.  
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Além disso, sob a premissa da transitoriedade da identidade indígena, do 

processo de branqueamento e desindianização, é socialmente difundida a ideia de 

que o contato com os brancos compromete as etnicidades indígenas, por conta da 

sobreposição cultural e sociopolítica ocidental (Tiveron, 2018). Esta associação 

aponta que a sociedade brasileira naturalizou a reprodução do etnocídio e da 

colonialidade nas relações interculturais. 

A produção imagética estereotipada sobre os indígenas, que exclui todos 

aqueles que divergem da representação do “índio intocado”, produz a continuidade da 

subjugação e cristaliza a compreensão social no que se refere à existência dos povos 

indígenas como grupos do pretérito. 

Além disso, há a reprodução de discursos, sobretudo na grande mídia e nos 

espaços institucionais de tomadas de decisões políticas, que questionam a extensão 

e a quantidade das TI no país. Tal interrogação atua de modo a deslegitimar os direitos 

assegurados na CF, que reconhecem o direito originário ao considerar a presença dos 

povos indígenas antes da emergência do Estado nacional brasileiro. É importante 

pontuar que o território brasileiro, em sua totalidade, situa-se em terras historicamente 

ocupadas pelos povos indígenas. Para os povos originários, a terra é fundamental 

para sustentar as condições que viabilizam a reprodução física e sociocultural de seus 

modos de vida. Nesse sentido, os indígenas são os principais agentes da preservação 

ambiental e atuam de modo a viabilizar a vida às futuras gerações. 

Cabe ainda salientar que argumento anti-indígena, contrário às demarcações 

das TI, frequentemente é proferido por políticos ligados à bancada ruralista, que são 

orientados pelos interesses privados do agronegócio e se omitem às queimadas 

criminosas, ao garimpo ilegal, desmatamento, à destruição do meio ambiente e 

elevada concentração de terras privadas por parte dos grandes latifundiários. Desse 

modo, esta ala legislativa se omite perante ao fato que há muita terra para poucos 

latifundiários. 

Os discursos sustentados no enredamento social têm por intencionalidade 

negar a existência e cidadania dos povos indígenas na sociedade brasileira. Como 

exemplo, a narrativa hegemônica atribui ao bandeirantismo paulista a imagem heroica 

e desbravadora, porém, é omitida a versão histórica dos indígenas, que reconhecem 

os bandeirantes como escravizadores e genocidas dos povos originários. Estes 

sertanistas atuaram violentamente na exploração dos territórios e da mão de obra 
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indígena, de modo a expandir as fronteiras dos empreendimentos agrícolas (Monteiro, 

1994). Nesse sentido, a exclusão, desconsideração e tentativa de apagar a história 

dos povos indígenas dão continuidade ao genocídio e etnocídio iniciados na 

colonização. 

Isto posto, faz-se pertinente a releitura histórica, partindo da perspectiva dos 

povos originários, para que sejam consideradas suas narrativas, identidades, 

existências e resistências. O reconhecimento do processo histórico e da autonomia 

dos grupos étnicos indígenas contribui para a ressignificação subjetiva e ampliação 

da visibilidade da resistência frente ao genocídio e etnocídio. Nesse processo, as 

narrativas contra-hegemônicas transformam a produção discursiva e, 

consequentemente, de subjetividade, que compõe às relações sociais e de poder.  

Sobre os conflitos pelo território e pela narrativa histórica, a liderança Guarani 

Nhandeva e um dos fundadores da União das Nações Indígenas (UNI), Marçal de 

Souza Tupã’i, em marcante discurso para o Papa João Paulo II, afirmou: "Nossas 

terras são invadidas, nossas terras são tomadas, os nossos territórios são invadidos. 

Dizem que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto não, o Brasil foi invadido 

e tomado dos indígenas do Brasil. Essa é a verdadeira história" (TUPÃ’I apud ISA, 

2015, p.1). Três anos após proferir tal discurso, Marçal de Souza Tupã’í foi 

assassinado em uma emboscada, no rancho de sua casa, no Estado do Mato Grosso 

do Sul. 

A ideia de descobrimento, apesar de equivocada, ainda é recorrentemente 

veiculada enquanto narrativa dominante, o que distorce a percepção social sobre o 

processo histórico brasileiro. Após o início da colonização, o que ocorreu foi o 

encobrimento das narrativas indígenas, por meio de ações genocidas e etnocidas que 

fundaram a instituição civilizatória no país. 

As políticas públicas, bem como as violações de direitos, são apontadas como 

determinantes na expressiva morte dos indígenas e no silenciamento destas 

populações (Cunha, 2018). 

Historicamente, as políticas indigenistas de Estado não tinham como prioridade 

a proteção social ou a garantia de direitos aos povos indígenas. Há 110 anos, o Estado 

brasileiro criou o primeiro órgão de assistência aos indígenas, denominado Serviço de 

Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), que 

posteriormente ficou conhecido com SPI. 
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Motivado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito iniciada em 1962, que 

apurava denúncias de crimes contra povos indígenas, o procurador federal, Jader 

Figueiredo, apresentou, em 1967, o documento que ficou conhecido como Relatório 

Figueiredo. Neste há o levantamento contundente que o SPI, junto de fazendeiros e 

agentes estatais das forças de segurança, atuaram violentamente durante décadas 

contra os indígenas. “O índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima de verdadeiros 

celerados, que lhe impuseram um regime de escravidão e lhe negaram um mínimo de 

condições de vida compatível com a dignidade da pessoa humana.” (BRASIL, 1967, 

p. 4912). 

O Relatório Figueiredo, com mais de 7000 páginas, ganhou repercussão 

nacional e internacional e culminou na extinção do SPI em 1967. Em dezembro do 

mesmo ano, foi criada a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), órgão indigenista que 

visou se desassociar do antigo SPI. No processo de desativação do SPI e criação da 

FUNAI, o Relatório Figueiredo foi dado como queimado, em função de um incêndio 

que ocorreu no prédio do Ministério do Interior. Todavia, sua versão original foi 

reencontrada, no ano de 2013, no museu do Índio, no Rio de Janeiro. (MPF, 2013). 

A Comissão Nacional da Verdade (2014) aponta que os povos indígenas foram 

um dos segmentos mais impactados pela violência de Estado, no período entre 1946 

e 1988. Cerca de 8350 indígenas foram mortos durante a Ditadura Militar. O Relatório 

da CNV apresenta graves violações de direitos humanos direcionadas contra diversas 

populações originárias. As ações do regime militar atacavam os indígenas física e 

culturalmente, sob a pretensão de serem integrados na sociedade nacional e 

assimilados, visando o esbulho e a apropriação dos territórios. O Povo Krenak e 

Maxacali, no Estado de Minas Gerais, foram brutalmente perseguidos e atacados com 

a criação da Guarda Rural Indígena e do Reformatório indígena, instituições que 

cometiam torturas e visavam a desintegração das comunidades originárias. 

 
“O Estado brasileiro, por meio da CNV, reconhece a sua responsabilidade, 
por ação direta ou omissão, no esbulho das terras indígenas ocupadas 
ilegalmente no período investigado e nas demais graves violações de direitos 
humanos que se operaram contra os povos indígenas articuladas em torno 
desse eixo comum” (Relatório CNV, 2014, p. 247) 
 

A CNV propôs a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, a 

fim de apurar com detalhes as denúncias recebidas que não puderam ser 

aprofundadas na CNV. Ademais, a CNV sugeriu a reparação individual e coletiva dos 
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povos vitimados pela violação de Direitos Humanos, o fortalecimento de políticas 

públicas de saúde especializada nos cuidados aos povos originários e a difusão de 

práticas pedagógicas e comunicativas com vistas a transformar a estrutura 

sociopolítica que desfavorece as comunidades indígenas. 

A contribuição da CNV em romper o silêncio no que se refere à violência contra 

os povos originários é um passo importante para que não se repitam as atrocidades 

cometidas pelo poder público. No entanto, a omissão do Estado e a frágil adesão a 

tais recomendações representam os limites de execução das políticas indigenistas e 

de garantia dos direitos humanos, que são atravessados pelos interesses econômicos 

privados do modo de produção capitalista, que visam o esbulho das terras indígenas 

e a destruição ecológica. 

O movimento indígena protagonizou decisivas transformações sociopolíticas 

ao pautar e incluir na Constituição Federal de 1988 os art. 231 e 232, reconhecendo 

aos indígenas, além da cidadania plena, o direito específico à “organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

todos os seus bens” (BRASIL, 1988). 

A Constituição Federal de 1988 é um divisor de águas na história brasileira e 

representa uma ruptura ideológica aos quase cinco séculos de colonização e 

colonialidade, marcados pelo genocídio dos povos originários e negros e a espoliação 

dos territórios indígenas.  

Antes desta pactuação social, o discurso oficial do Estado brasileiro 

considerava que os povos indígenas correspondiam a uma categoria transitória, ou 

seja, que estes estariam passíveis ao desaparecimento a medida em que o suposto 

progresso-desenvolvimentista os civilizaria, tornando-os pardos, caboclos, pobres, 

trabalhadores rurais e assimilados. 

O direito constitucional de 1988 figura como uma reviravolta política e subjetiva, 

que contribui para um maior reconhecimento dos processos históricos vivenciados 

pelos povos originários do Brasil e sua luta por direitos e autonomia. 

A partir da CF de 1988, o país passa a ser reconhecido como um Estado 

Democrático de Direito e uma nação pluriétnica, de modo a confirmar a diversidade 

de povos que habitam o território nacional e a importância de se considerar os 

indígenas como sujeitos de direitos.  
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Ademais, as Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas passam a ser de 

direito originário dos povos indígenas, pois precedem ao surgimento do Estado 

brasileiro. Segundo a legislação, estas são de domínio da União, inalienáveis, de 

posse permanente e de usufruto exclusivo pelos povos indígenas que as ocupam.  

Desse modo, a constituição cidadã produziu avanços importantes no que se 

refere ao reconhecimento dos direitos à diferença e à existência dos povos originários 

e das Terras Indígenas. 

Apesar dos avanços nos debates referentes aos direitos dos povos indígenas 

no Brasil, a reprodução da tutela, violência e violação de direitos indígenas por parte 

do Estado não foi interrompida. Nesse sentido, o não cumprimento das determinações 

constitucionais reflete a colonialidade e produz o sofrimento em dimensão 

sociopolítica. 
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4.1 – Guata Porã: O Belo Caminhar Guarani 

 
“Nossos avôs antigos, nossos parentes antigos, não viviam como agora. 
Naquela época, era tudo mato. Desde o começo eles já começaram a 
caminhar. Mas não era como agora. Nossos avôs antigos rezavam muito e, 
então, Nhanderu já mostrava o caminho para o filho. Dizia: “agora vai”. 
Kuaray, no nascer do Sol, sempre iluminava para ele. Várias pessoas, 
antigamente, vieram, mas não era para ficar por aqui. Vieram para atravessar, 
atravessar o mar, chegar em Yvy Marã e’y. Sempre vinham. Muitos. Vinham, 
vinham, vinham. Mas, depois que começaram as cidades e os países – 
Paraguai, Argentina, Brasil –, aí já não conseguiam mais, pois já não era mais 
como antigamente. As cidades com suas cercas impediam a caminhada 
deles.” Discurso de Xeramõi João Silva – Vera Mirim – liderança espiritual do 
Tekoa Xapukai/Brakui, Angra dos Reis/RJ. (CTI, 2015, p. 49) 
 

De acordo com o Mapa Guarani Continental (2016), o povo Guarani é uma das 

nações indígenas com maior contingente populacional na América do Sul, e ocupa 

extensamente o território deste continente. O documento supracitado aponta que os 

Guarani somam, aproximadamente, 283 mil pessoas, que vivem no Brasil (85 mil), 

Bolívia (83 mil), Paraguai (61 mil) e Argentina (54 mil). Os Guarani distribuem-se “por 

1.416 comunidades, aldeias, bairros urbanos ou núcleos familiares, desde o litoral do 

Atlântico até a região pré-andina” (EMGC, 2016, p. 6). 

 
Figura 2 – Distribuição das aldeias Guarani na América do Sul e a densidade demográfica.
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Fonte: EMGC (2016). 
 

Estima-se que o povo Guarani vive há pelo menos dois mil anos em Abya Yala, 

no extenso território denominado yvyrupa18. O contato com o europeu teve início em 

1505 e, desde então, foram intensificados os processos de transformação do território. 

Desse modo, a colonização e escravização dificultaram as condições existenciais dos 

Guarani (EMCG, 2016). 

A literatura sobre os Guarani é significativa e consistente, sendo que a 

antropologia é a área de maior produção bibliográfica. Segundo Ladeira (2008, p. 26) 

a produção de documentos data o período colonial, desde o século XVI, e embasou o 

desenvolvimento de trabalhos de autores como Curt Nimuendaju (1987), Alfred 

Métraux (1927), Egon Schaden (1974), León Cadogan (1959), Hélène Clastres (1978), 

Pierre Clastres (2004), Bartomeu Melià (1990), entre outros (as).  

Vale ressaltar que, apesar de a transmissão cultural dos povos originários 

passar tradicionalmente pela oralidade, o número de escritores indígenas é crescente. 

O acesso ao ensino superior no Brasil, impulsionado pelas políticas de ações 

afirmativas, é determinante na maior visibilidade dos conhecimentos ancestrais dos 

povos originários. Pode-se citar como expoentes da literatura indígena 

contemporânea os (as) autores (as): Tonico Benites (2014), Sandra Benites (2018), 

Krenak (2019), Davi Kopenawa (2016), Daniel Munduruku (2017), Marcos Tupã (2017), 

Vera Tupã Popyguá (2017), Anastácio Peralta (2017), Eliel Benites (2014), Célia 

Xakriabá Nunes Correa (2018), Chirley Pankará Santos (2016), Casé Angatu (2019), 

Emerson Guarani Oliveira Souza (2011), Geni Núñez (Longhini, 2018), entre outros 

(as). 

A literatura antropológica compreende o povo Guarani como pertencente ao 

tronco linguístico Tupi (Schaden, 1974; Rodrigues, 1986). Em solo brasileiro, esta 

nação indígena se subdivide em três etnias. Segundo o IBGE (2010), a população 

Guarani corresponde a: 43.401 Guarani Kaiowa (também denominados como Paĩ-

Tavyterã), 8.026 Guarani Mbya e 8.596 Guarani Nhandeva (conhecidos como Chiripá 

ou Avá-Guarani). Há outras etnias Guarani presentes na Bolívia, Paraguai e Argentina, 

como os Gwarayú, Guajaki, Tapiete e Chiriguanos (Ladeira, 2008). 

 

18 Yvyrupa é um conceito Guarani que designa a estrutura que sustenta o mundo terrestre. Trata-se de 
uma concepção cosmológica que dá sentido ao mundo em sua extensão territorial, concebendo-o como 
uma terra só, sem fronteiras, onde estão assentados os tekoa (Popygua, 2017; EMGC, 2016). 
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Anastácio Peralta, liderança Guarani Kaiowa (2007), estabelece uma analogia 

aos processos de diferenciações dos Guarani em diversas etnias. O autor afirmar que 

o povo Guarani era como um rio, que, após uma grande pedra ter sido atirada em seu 

leito, teve suas águas respingadas para várias direções, produzindo confluências. 

A subdivisão em grupos étnicos é concebida como uma forma classificatória 

com base nas autoidentificações. As diferenciações não representam uma genealogia 

estanque, mas são consequências das dinâmicas e dos arranjos estabelecidos entre 

os grupos Guarani no que tange às constituições familiares. Desse modo, muitas 

aldeias possuem famílias de subgrupos diversos, estando integrados na dinâmica e 

composição dos vínculos locais. 

As subdivisões dos Guarani em etnias estão embasadas nas distinções, 

variações e especificidades linguísticas, históricas, cosmológicas e nos aspectos 

culturais próprios de cada grupo étnico, diferenciando-se de acordo com as 

particularidades dialetais, ritualísticas e dos costumes (Litaiff & Darella, 2000; Melatti, 

2007). 

As classificações são designações que expressam a condição social da pessoa. 

Estas, muitas vezes, são atribuídas na relação com outros povos (Viveiros de Castro, 

1996). Além disso, as categorias classificatórias das etnias são associativas, fluidas e 

contextuais, sendo por vezes divergentes da denominação que cada grupo atribuí a 

si mesmo e aos outros (Pierri, 2018). Apesar de a comunidade antropológica 

reconhecer a subdivisão étnica, partindo das evidências etnográficas, os grupos 

indígenas muitas vezes possuem ressalvas ao se identificarem com essas 

denominações (Ladeira, 2008). 

Segundo a antropóloga Maria Inês Ladeira (2007, p 31), o termo especificador: 

Mbya, Nhandéva ou Kaiowa, possibilita a expressão da distinção dos guarani aos 

outros, sobretudo aos brancos, a respeito de sua condição de autenticidade e 

originalidade. A autora afirma que: 

 

A denominação comumente empregada pelos Mbya ao referirem-se aos 
Nhandéva em geral é a de Xiripa, uma vez que Nhandéva [os que somos nós] 
também é autodenominação Mbya. Os dois subgrupos, entretanto, 
reivindicam para si, com exclusividade, a categoria de legítimos índios 
guarani. 

 

O antropólogo Daniel Pierri (2018), em sua obra intitulada “O Perecível e o 
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Imperecível: Reflexões Guarani Mbya sobre a existência”, afirma que o termo de 

autoidentificação Mbya não era empregado antigamente com o mesmo sentido que 

possui atualmente. O autor constatou, a partir do diálogo com anciões, que no 

passado este termo designava um parente Guarani, da mesma etnia, porém, um 

familiar que vive em outra aldeia. Muitas vezes, os Guarani Mbya referem-se à sua 

coletividade com o termo nhande kuery (nossos), o que aponta para a forma relacional 

e dinâmica como os termos de autodeterminação são empregados. 

Os Guarani Kaiowa vivem majoritariamente no Paraguai e no estado do Mato 

Grosso do Sul. As aldeias Nhandéva situam-se na Argentina, no Paraguai e Brasil. 

Esta etnia vive nos seguintes Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

No contexto sul-americano, os Guarani Mbya habitam o Nordeste da Argentina, 

Leste do Paraguai e, no Brasil, localizam-se nos Estados das regiões sul, sudeste e 

dispersamente no Pará e Tocantins (Ladeira, 2008). 

Assim como no caso de outras etnias, há uma divergência na classificação 

étnica dos Tupi-Guarani, que ora assim são denominados, ora são compreendidos 

como Guarani Nhandeva. Os indígenas autodenominados Tupi-Guarani, que vivem 

na região da Baixada Santista, declaram que possuem ancestralidade do povo 

Tupinambá e do povo Guarani Mbya. 

Segundo o Mapa Guarani Continental (2016), cerca de 20.500 Guarani habitam 

as regiões sul e sudeste do Brasil. Em 2016, cerca de 153 terras indígenas eram 

ocupadas pelos Guarani nessas duas regiões. Foram contabilizadas 142 localidades 

apontadas como ocupações tradicionais. As comunidade destas foram forçadas a 

desocupar o território recentemente, por conta da expulsão, pressão econômica e 

outras circunstâncias. 

No Estado de São Paulo existem mais de 60 etnias indígenas. Das 41.981 

pessoas que se autodeclaram indígenas, 39.214 vivem fora das terras indígenas 

regularizadas (IBGE, 2010), majoritariamente em contextos urbanos. Os autóctones 

que vivem em Terras Indígenas no Estado paulista são predominantemente Guarani 

Mbya e Tupi Guarani. Há, também, populações das etnias Guarani Nhandéva, 

Kaingang, Krenak, Terena, entre outras. 

Segundo o ISA (2020), existem 33 Terras Indígenas no Estado de São Paulo. 

Destas, dez estão regularizadas, uma está reservada, uma está homologada, quatro 
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estão declaradas, dez estão identificadas e sete se encontram na fase de estudos de 

identificação. 

O povo Guarani está presente em 31 TI do Estado paulista, e ocupa, 

majoritariamente, o litoral sul, nas regiões da Baixada Santista, Serra do Mar e Vale 

do Ribeira (ISA, 2020). 

 
Figura 3 Imagem de Satélite das Terras Indígenas na Região Metropolitana da Baixada Santista, 

Serra do Mar e Sul da Região Metropolitana de São Paulo.

 
Fonte: Guarani Maps, 2020. 

 

Na Região Metropolitana da Baixada Santista, que compreende os municípios 

de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, 

Guarujá e Bertioga, o número de pessoas que se declaram indígenas é 3.318 (IBGE, 

2010). Segundo a EMCG (2016), existem 17 aldeias na Baixada Santista, que são 

majoritariamente habitadas por indígenas Mbya Guarani e Tupi-Guarani. Atualmente, 

apenas três TI desta região estão regularizadas e uma se encontra homologada no 

processo de demarcação realizado pela Funai. 

 

4.2 - Resistência Indígena na Aldeia Tekoa Paranapuã 

 

Na língua Guarani a palavra pará significa mar e poã é remédio. Paranapuã, 

por associação, designa o remédio do mar. Segundo Popygua (2017), Paranapuã 

também pode representar as ondas do mar. Esta aldeia é uma das poucas banhadas 

pelo Oceano Atlântico na Região da Baixada Santista, o que confere a importância 
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sagrada e cosmovisional deste território. 

A Aldeia Tekoa Paranapuã, localizada no município de São Vicente, litoral sul 

do Estado de São Paulo, é composta por 21 famílias das etnias Guarani Mbya e Tupi 

Guarani, que somam aproximadamente oitenta e cinco pessoas. 

Situada em um território próximo ao contexto urbano, a aldeia se encontra em 

fase de estudos e identificação da Funai. Desse modo, a aldeia ainda não foi 

regularizada e a comunidade reivindica a demarcação da Terra Indígena. Ademais, o 

Tekoa Paranapuã está em uma área sobreposta pelo Parque Estadual Xixová-Japuí, 

o que ocasiona conflitos pelo território e a situação de litígio.  

 
Figura 4: Imagem de satélite de São Vicente, Praia Grande, da Aldeia Tekoa Paranapuã e do 

Parque Estadual Xixová-Japuí.

 
Fonte: Guarani Maps (2019). 

 

Tendo em vista que a resistência indígena é composta por múltiplas dimensões, 

com o intuito de aprofundar a reflexão sobre as resistências sociopolíticas e o 

fortalecimento espiritual, que são fundamentados pela cosmovisão guarani, 

desenvolverei a discussão em dois tópicos: 1) A Presença Indígena no Tekoa 

Paranapuã e 2) Nhandereko. 

 

 4.2.1 A Presença Indígena no Tekoa Paranapuã 

 

A presença indígena na área de Paranapuã é documentada desde o início do 

século XVI. A primeira embarcação europeia que chegou na região da Baixada 



57 
 

 
 

Santista data o ano de 1510. Em 1532, São Vicente foi fundada, por Martin Afonso, 

sendo a primeira vila do Brasil. No mesmo ano de inauguração de São Vicente, na 

baía do Mar Pequeno, que se situa nas adjacências da Ponte Pênsil, do território de 

Paranapuã e morro do Japuí, foi inaugurado o Porto das Naus, primeiro trapiche 

alfandegário do Brasil. Esta estrutura servia ao aportamento das embarcações que 

transportavam matérias-primas, gêneros alimentícios e indígenas escravizados 

(Miranda, 2011). 

Após uma intensa ressaca marítima, na década de 1540, a baía do Mar 

Pequeno se tornou inavegável às grandes embarcações, inviabilizando o atracamento 

no Porto das Naus. Com a criação da Vila de Santos e com as condições favoráveis 

do porto santista para o desembarque das embarcações, o Porto das Naus tornou-se 

obsoleto. Em 1550 na área do Porto das Naus foi construída uma igreja e em 1580 

um engenho de cana-de-açúcar e purgatório (Lima, 2011). 

Atualmente, a estrutura em ruínas do Porto das Naus é um patrimônio histórico 

da nação, do estado e município. Trata-se, também, de um sítio arqueológico e campo 

de importantes pesquisas que remetem aos primeiros anos de colonização no Brasil. 

O arqueólogo responsável pelas pesquisas neste sítio, Manoel Gonzalez, relatou que, 

segundo o depoimento de moradores antigos da região, existem urnas funerárias no 

morro do Japuí, o que levanta a hipótese de pertencerem a um cemitério indígena 

(Miranda, 2011; Santos, 2019). 

A dominação colonial, que ocorreu por meio da exploração territorial e 

escravização da força de trabalho indígena e africana, culminou na estruturação das 

desigualdades sociais e do Estado brasileiro. O desenvolvimento econômico da região 

da Baixada Santista ocorreu em íntima relação com a exploração dos ciclos 

econômicos do pau brasil, da cana-de-açúcar, dos minérios e do café. O 

posicionamento estratégico da região e a capacidade de escoamento da exportação 

no Porto de Santos alavancou a importância política e econômica do território da 

Baixada Santista.  

No início do século XX, por conta da urbanização e do impulsionamento do 

turismo na Baixada Santista, foi intensificada a desterritorialização das comunidades 

indígenas que habitavam a região litorânea. O Estado brasileiro, por meio da ação 

assimilacionista do SPI, expulsou as comunidades indígenas de seus territórios, 

facilitando o avanço da fronteira agrícola e dos empreendimentos imobiliários na 
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região (Bertapeli, 2017). Na década de 1930, o extinto órgão indigenista executou a 

desterritorialização de diversas aldeias que se distribuíam pela região litorânea, em 

São Vicente, Itariri, Mongaguá, Bananal e Aguapeú, com a finalidade de concentrar 

as populações indígenas no Posto Indígena do Bananal, em Peruíbe, o que limitou a 

ocupação indígena na Baixada Santista. Como efeito, ocorreu o esbulho das terras 

indígenas e aumento das construções imobiliárias (Santos, 2019). Desse modo, o 

Estado deu continuidade aos processos genocidas, etnocidas e de desterritorialização 

dos povos originários, que se iniciaram na colonização. 

A retomada indígena do Tekoa Paranapuã ocorreu em 2004, motivada pela 

cosmovisão dos indígenas, que historicamente reconhecem a habitação tradicional do 

território por seus ancestrais. As terras que foram habitadas pelos antepassados 

possuem grande importância e são reivindicadas pelas comunidades Guarani. Estas 

são sagradas a este povo e propiciam a ascensão à morada de Nhanderu (Guimarães, 

2004; Pierri, 2018). 

A liderança espiritual e anciã Tupi Guarani, Catarina Delfina dos Santos, ao 

narrar sua história de vida, relata a vivência e ocupação dos indígenas no território de 

Paranapuã quando ela era criança: 

 
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. 
Eles moravam lá, já 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 [São Vicente] [...] 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 eram 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).  
 
 

As dimensões históricas, relacionais, territoriais, míticas e sociopolíticas se 

fazem presentes no relato apresentado, no que se refere à: presença dos ancestrais 

no território sagrado, proximidade com o mar e articulação em rede com outros tekoa 

(Santos, 2019). Nesse sentido, estas circunstâncias sustentaram a reterritorialização 
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da comunidade no tekoa Paranapuã. 

 
Figura 5: Praia da Aldeia Tekoa Paranapuã.

Fonte: Pesquisa, 2020. 

 

Em entrevista cedida a Santos (2019, p. 206), uma das principais lideranças 

espirituais de Paranapuã, cujo nome foi mantido em sigilo, explicita o contexto do 

movimento de resistência e afirmação sociocultural que resultou na reterritorialização 

indígena neste tekoa. 

 
Nós tivemos, em 2000, o encontro dos pajés lá no Tenondé Porã. E a profecia 
veio para os pajés que a gente tinha que resgatar a nossa cultura, nossa 
tradição e fortalecer o que tinha, principalmente sobre as terras. Que era para 
a gente fazer várias retomadas de terras. Então, Paranapuã, foi um deles, né? 
Piaçaguera também foi um deles, daí por diante. 
 

A dimensão cosmológica e espiritual do movimento indígena constitui a 

fundamentação da resistência sociopolítica (Guimarães, 2004). Com isso em vista, as 

indicações dos xeramõi kuery, alinhadas à articulação em redes familiares Guarani 

Mbya e Tupi-Guarani, convergiram em condições favoráveis no sentido de retomar a 

área onde seus ancestrais haviam sido desterritorializados no passado.  

No mesmo ano da reocupação da comunidade no Tekoa Paranapuã, em 2004, 

foi iniciada uma ação civil pública. Atualmente ocorre o tramite deste processo, que 

pode culminar na reintegração de posse e expulsão das famílias indígenas do território. 

No texto intitulado “Aldeia Paranapuã na luta pela terra”, presente no livro 

“Povos indígenas e psicologia: a procura do bem viver”, a liderança Guarani, Cleirray 

Wera, comenta sobre a situação conflituosa com o PEXJ e a resistência da 

comunidade do Tekoa Paranapuã.  

 



60 
 

 
 

Antigamente ninguém sabia que tinha uma aldeia ali em São Vicente. Então, 
hoje com a luta que a gente teve lá para que a aldeia pudesse ser reconhecida. 
Sofremos muito ali, acho que só nós que estamos ali sabemos o quão difícil 
a situação que estamos vivendo ali na aldeia. Como a aldeia se localiza em 
um parque, eles falam que ali é parque, não tem como plantar; cortar madeira. 
Na verdade, a gente vive lá sem fazer nada. 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. Mas está tudo em aldeias. Graças aos povos indígenas. Isso que 
os Juruá não veem. Juruá que a gente fala é um branco (CRP, 2016, p. 40). 

  

O Parque Estadual Xixová-Japuí, administrado pela Fundação Florestal de São 

Paulo, uma das partes autoras da ACP, alega que por ser uma Unidade de 

Conservação Integral é proibida a habitação de pessoas no território. A Fundação 

Florestal argumenta que a comunidade indígena representa um dano à conservação 

do meio ambiente e, com o intuito de expulsar as famílias guarani, impõe restrições e 

cerceamentos à comunidade tradicional. Dentre estas, os indígenas estão proibidos 

de caçar, praticar a agricultura de subsistência, retirar lenha da floresta, construir e 

reformar moradias, estão limitados a convidar parentes e outras pessoas à aldeia (há 

uma restrição e controle do acesso), entre outros impeditivos, o que dificulta a prática 

e reprodução do modo de vida indígena no território. 

O Parque Estadual do Xixová-Japui foi inaugurado em 1993, por meio do 

decreto Estadual n° 37.536/1993. Antes de se tornar uma Unidade de Conservação, 

na área de abrangência do PEXJ, no século XIX, operava a Curtume Cardamone, 

uma indústria de couro bovino que utilizava a água do manguezal para o tratamento 

da pele deste animal. A ocupação da área por esta empresa que criava gado atribuiu 

socialmente a denominação de Praia das Vacas a esta localidade. No início do século 

XX, foi inaugurada a Fortaleza de Itaipú, sendo de uso militar das forças armadas com 

o intuito de proteção do Porto de Santos. Posteriormente, a FEBEM se instalou na 

área e geriu o funcionamento de uma Unidade de Internação. Após a desativação 

desta unidade da FEBEM, no final do século XX, houve a reivindicação do Poder 

Público dos municípios de São Vicente e Praia Grande, da UNESP, e comunidade 

local para a preservação ambiental dos resquícios de Mata Atlântica da região. 

Contudo, o decreto que criou o PEXJ não viabilizou de imediato o cumprimento 

da política ambiental nesta UC. Por mais de uma década, o PEXJ foi marcado pelo 

abandono do poder público, sem a devida fiscalização e execução da conservação 

ambiental no local. Logo após a retomada indígena no território, o Governo do Estado 
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se mobilizou para a instalação de uma portaria, criação de uma sede administrativa 

no interior do parque e solicitação judicial de reintegração de posse e remoção das 

famílias indígenas. Sobre este processo, Santos (2019, p. 126), indigenista que 

desenvolveu a dissertação intitulada “Oré yvy noĩ poraĩ: multiterritorialidade entre 

Unidades de Conservação e territórios indígenas no estado de São Paulo”19, pontua 

que: 

 
Apesar da instituição de um limite territorial para a Unidade de Conservação, 
as ações de gestão e controle do estado com vistas à proteção ambiental 
decorreram posteriormente, devido, sobretudo, à reocupação da área por um 
grupo indígena – majoritariamente Tupi-Guarani – em janeiro de 2004. A partir 
deste momento, instituiu-se a presença do órgão gestor no local e foi 
acionada a Procuradoria Geral do Estado para a judicialização da 
reterritorialização indígena, solicitando sua remoção. 
 

Além das imposições restritivas do PEXJ, as determinações judiciais também 

atuaram de modo a impactar a dinâmica da comunidade indígena. A justiça 

determinou a limitação do contingente populacional e da construção de residências 

dos guarani ao quantitativo de “oito ocas”. Além disso, determinou-se que os 

domicílios deveriam se situar em áreas que já haviam sido desmatadas e continham 

clareiras e edificações próximas. Estas medidas contrariam a territorialidade indígena 

e restringem a autonomia da comunidade. 

No plano de manejo do PEXJ, além da comunidade indígena não ter sido 

consultada nem participado do processo de elaboração do documento, o que infringe 

a Convenção 169 da OIT, a situação desta população foi mencionada de forma pontual 

e sem um estudo técnico consistente. Neste documento, as poucas referências aos 

indígenas se limitam a atribuir uma conotação negativa à presença da comunidade 

Guarani no território. Santos (2019, p. 171) comenta que: 

 
o conteúdo apresentado no Plano de Manejo do PEXJ com relação aos 
indígenas guarani presentes no território traz essencialmente um discurso 
negativo em torno das qualidades associadas à ocupação, às práticas 
socioculturais e à territorialidade do grupo. As informações apresentadas no 
documento apontam, contraditoriamente, para atitudes prejudiciais e 
impactos negativos ao meio ambiente, ao tempo em que expõem a ausência 
sobre dados relacionados à dinâmica da ocupação e informações 
incompletas sobre os indígenas. Desta forma, registrou-se na narrativa 
documental a imagem do indígena como prejudicial à natureza, enquanto 
ameaça de dano, risco ao equilíbrio. 
 

 

19  A pesquisa de Santos foi desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 
Territorial na América Latina e Caribe, da UNESP. Os campos foram realizados no Tekoa Paranapuã. 
Oré yvy noĩ poraĩ representa, em Guarani Mbya, que nossa terra não está boa.  
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Com isso em vista, a presença indígena não foi reconhecida como um fator que 

pode contribuir na preservação ambiental, sendo que o discurso do Estado 

descaracterizou a comunidade do Tekoa Paranapuã. Desse modo, as violações de 

direitos e o agravamento da situação de vulnerabilidade dos indígenas produz o 

sofrimento em dimensão sociopolítica. 

Sobre a resistência indígena ao processo de remoção das famílias do território, 

que ocorreu após a decisão judicial desfavorável à comunidade indígena em primeira 

instância, Cleirray comenta que: 

 
nós recentemente também 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. Apesar de passar várias 
dificuldades, que as vezes eu penso que o próprio Estado coloca essas 
barreiras para que o povo indígena possa desistir. Mas a gente nunca desistiu, 
por isso que a gente está [na Paranapuã] há 12 anos, 13 anos e pode vir mais 
anos. Se é para ficar ali, a gente fica ali. É o restante que a gente tem das 
nossas terras. Se a gente sair dali vamos para onde? Para a cidade? Não 
tem condições. Então, é isso que a gente tem passado. Muita coisa. O povo 
indígena sofre muito, a gente sempre fala isso. Sempre na mídia aparece que 
nós o povo indígena que somos ruins. Se a gente faz uma passeata ou 
reivindica os nossos direitos, aí falam que o índio é ruim. Mas não é isso não. 
A gente só cansou de ficar esperando pelos governantes. Ficar esperando 
que a ajuda chegue na nossa aldeia. A gente cansou disso. A gente se 
levantou e vamos fazer as coisas nós mesmos. É isso que a gente tem feito 
(CRP, 2016, p. 41). 

 

O discurso dominante, na contramão do entendimento sobre o direito originário, 

intenciona atrelar à comunidade indígena de Paranapuã a imagem de errante, 

estrangeira, invasora e destruidora da natureza, a fim de expulsá-la do território e não 

demarcar as Terras Indígenas. Há, portanto, a deslegitimação, violação de direitos  

dos povos originários e produção da dimensão sociopolítica do sofrimento (Rosa, 

2015).  

Com isso em vista, a auto-demarcação e as lutas pela reterritorialização 

figuram como movimentos de autonomia que contestam o esbulho das terras 

indígenas, se opõem à subjugação produzida pelo Estado e reafirmam a cultura e o 

modo de vida Guarani. Desse modo, a resistência indígena, ao não se subordinar ao 

discurso hegemônico, produz a transformação da visibilidade, discursividade e, 

consequentemente, das relações sociopolíticas, ao passo que tensiona a produção 

histórica dominante, a naturalização das violações de direitos e a negação da 

existência indígena reproduzida no contexto de colonialidade. 
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A situação litigiosa e a não demarcação do território tem como desdobramento 

a violação de outros direitos básicos, como a educação indígena e saúde diferenciada, 

pois, como não se reconhece a regularização da terra indígena, o Estado se omite na 

execução dessas políticas públicas voltadas para a comunidade. Desse modo, a 

demarcação do território é um eixo central para que outros direitos sejam assegurados. 

 
Na perspectiva de controle do estado sobre o território, o histórico do 
processo judicial, em torno da Ação Civil Pública que solicita a remoção dos 
indígenas, implicou em restrições severas à produção territorial do grupo e 
sua territorialidade, comprometendo, inclusive o acesso a direitos 
fundamentais, como saúde e educação. O órgão ambiental e a Procuradoria 
Geral do Estado foram responsáveis pela construção de um discurso 
exclusivamente pautado na deslegitimação da presença indígena no local, 
apontando o indígena enquanto elemento de desequilíbrio ao ecossistema 
(sem nenhuma mensuração técnica), utilizando-se de termos pejorativos e 
preconceituosos para referir-se aos guarani e, ainda, insistindo no único 
enunciado de que o grupo foi levado ao local por interferência da 
municipalidade (SANTOS, 2019, p. 228). 
 

Em sua pesquisa, Santos (2019) aponta que a política exercida pela Fundação 

Florestal, no contexto do PEXJ, tem como prioridade o controle territorial, deixando a 

execução da política ambiental em segundo plano. Nesse sentido, a retomada do 

tekoa pelos indígenas tensionou o poder público para romper com a omissão, que 

durou cerca de uma década, no que diz respeito ao gerenciamento desta UC. 

Esta pesquisadora propõe o conceito de multiterritorialidade como recurso para 

a produção plurívoca de territórios e territorialidades. Para tanto, há a necessidade de 

o poder público reconhecer o contexto histórico e cultural dos indígenas, bem com 

atuar no sentido de romper com a invisibilização e violação de direitos destes. A 

multiterritorialidade pode contribuir no deslocamento do diálogo e da relação 

hierarquizada, que se reflete no domínio sociopolítico sobre o território, para uma 

gestão compartilhada. Nesse processo, faz-se necessário considerar os tratados 

jurídicos, a autonomia, o equilíbrio ecológioco da comunidade indígena com o território, 

os sentidos e significados que os diversos grupos sociais constroem sobre o território 

e as possíveis negociações entre estes (Santos, 2019). 

Há uma lacuna na compreensão por parte do Estado de São Paulo no que diz 

respeito ao modo de vida Guarani Mbya e Tupi Guarani. A criação de Parques e 

Unidades de Conservação no Brasil adotou um modelo importado dos Estados Unidos, 

de corrente ideológica preservacionista, que tem como pressuposto a relação nociva 

entre seres humanos e ambiente natural, como é descrito no livro “O mito moderno da 

natureza intocada” (Diegues, 1996). A transposição desse modelo de Parque aos 
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países subdesenvolvidos se sobrepõe às tecnologias e aos modos de manejos 

exercidos secularmente pelas comunidades tradicionais em seus territórios. Dessa 

forma, os parques e as políticas ambientais não reconhecem que os povos indígenas 

se relacionam com o meio ecológico sem colocar em risco sua conservação e que a 

Mata Atlântica está imbricada na sustentação da cultura e modo de vida Guarani.  

Em referência às sobreposições territoriais de UC em locais onde vivem 

comunidades tradicionais, proponho que é pertinente analisar os pressupostos que 

estruturam a noção conservacionista das políticas ambientais. Nesse sentido, é 

importante considerar que não é o ser humano, enquanto espécie, que é prejudicial 

ao meio ambiente. Algumas culturas podem estar em desequilíbrio com o meio 

ambiente, relacionando-se insustentavelmente para com este. Com isso em vista, o 

modo de vida juruá, regido pela lógica da produção capitalista, apresenta-se como 

uma tecnologia destrutiva e nociva à diversidade de vidas e culturas. Isto ocorre à 

medida que a perspectiva ocidental moderna estabelece uma relação de cisão entre 

natureza e cultura, o que implica na negação da pertença do sujeito no meio ecológico 

e produz a exploração irrefreada dos recursos naturais a fim de gerar lucro e 

acumulação. 

Em um Estado Pluriétnico, como o brasileiro, faz-se pertinente reconhecer a 

diversidade de modos de vida, epistemologias e territorialidades, que não 

correspondem ao reducionismo e universalismo da cultura eurocêntrica. Logo, faz-se 

pertinente buscar soluções para superar a noção de propriedade privada e de 

apartamento dos seres humanos da convivência com o meio ecológico. 

O professor Casé Angatu Xucuru Tupinambá, em entrevista, intitulada “Nós não 

somos donos da terra, nós somos a terra”, divulgada na Revista do Instituto Humanitas 

Unisinos, enuncia de modo conciso a importância de se considerar a natureza como 

parte indissociável da dinâmica dos modos de vida dos povos indígenas: 

 
Nós enxergamos a natureza não como algo a ser explorado, mas algo a ser 
vivenciado e protegido. Isso, em si, já é antimercadológico, anticapitalista e, 
de certa forma, antiestatal, porque os Estados pregam um 
desenvolvimentismo que vai para cima de nossos territórios. [...] O 
desenvolvimentismo é destrutivo, vai por cima da sabedoria ancestral, porque 
ele é mercadológico. O sistema desenvolvimentista-capitalista, em si, detona 
as sabedorias ancestrais. Por isso falamos em “decolonização”, para que as 
pessoas nas universidades descolonizem seu conhecimento, no sentido de 
perceber como ele pode servir às sabedorias ancestrais. (ANGATU, 2019, p. 
1-3). 
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É importante notar o movimento que este autor apresenta: no processo de 

decolonização, o conhecimento ocidental deve servir e contribuir com as sabedorias 

ancestrais, e não o contrário. Nesse sentido, é importante viabilizar a desconstrução 

da colonialidade e a demarcação dos territórios indígenas.  

 

4.2.2 - Nhandereko 

 

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 (CTI, 2015). Fortalecer o 

nhandereko converge com a cosmovisão guarani que concebe a busca pela 

imortalidade e ascensão à Yvy marã e’ỹ, terra imperecível e morada de Nhanderu. 

A territorialidade e a mobilidade guarani são fundamentais na produção de vida 

e subjetividade para esta comunidade étnica, e compõem de forma consistente a 

prática do nhandereko. Segundo a doutoranda em antropologia e liderança Guarani 

Nhandeva, Sandra Benites (2018, p. 84), 

 
os Guarani estão sempre percorrendo o yvy rupa – o seu mundo no planeta 
terra, território onde inexistem fronteiras. Nesse sentido, yvy rupa é o próprio 
caminhar (guata), são as infinitas caminhadas (teko) em busca do tekoa porã 
rã [bem-viver], o fundamento do jeito futuro de ser e viver desse povo, ou seja, 
o nhandereko, nosso sistema. Por isso, vivem sempre em movimento, 
transitando de uma aldeia a outra, visitando seus parentes para se 
fortalecerem, onhomombaerete, mantendo a essência do ‘ser guarani’, o 
fundamento da pessoa. 

 

As caminhadas guarani, guata porã (guata = caminhar, porã= belo), mobilizam 

constantemente este povo para a superação da condição humana. Os movimentos 

migratórios são empenhados com vistas à maturação corporal e espiritual, de modo a 

ascender à Yvy marã e’ỹ. Para esta nação indígena, o deslocamento em busca da 

terra sem males é a principal forma de acesso à imortalidade (Ladeira, 2008; 

Guimarães, 2004). 

Os Mbya Guarani realizam o guata porã orientados pelos xeramõi kuery, xamãs, 

lideranças espirituais e referências na organização e dinâmica cultural deste povo. A 
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valorização dos pajés e anciãos, que são as pessoas que guiam e transmitem o 

conhecimento tradicional Guarani, se dá em consonância ao reconhecimento da 

história dos ancestrais. Os xeramõi kuery são os elos entre o mundo perecível, marã, 

e imperecível, marãe’ỹ, e há notório respeito às suas funções na comunidade, que 

correspondem aos processos de curas espirituais, que distanciam os males da 

comunidade, à condução nos rituais, as orientações, à transmissão do nhandereko 

aos mais novos, entre outras (Marques et al., 2015). 

A transformação do corpo é um fator importante para superar a condição 

humana e ascender à imperecibilidade, tendo em vista que para atingir o aguyje 

(maturidade, plenitude corporal e espiritual) o corpo deve estar leve ao ponto de flutuar 

sobre o grande mar até a morada celestial de Nhanderu. Para tanto, é fundamental 

cantar; dançar; rezar; fumar o pytenguá (cachimbo sagrado); manter um estado de 

concentração nos rituais na opy (casa de rezas); seguir a alimentação determinada 

pelos deuses, priorizando o mel, a caça de queixada, o palmito, milho, peixe, as frutas, 

a erva-mate, entre outros alimentos; praticar o guatá porã; viver em um tekoa, 

estabelecendo redes de aliança e reciprocidade com outras aldeias; seguir as 

orientações dos xeramõi kuery e das xejary kuery, xamãs; seguir os ciclos temporais, 

Ara Pyau e Ara Ymã (tempo novo e tempo velho, respectivamente, que regem a 

organização das atividades comunitárias); além de fortalecer e praticar com sabedoria 

o nhandereko (Ladeira, 2008; Guimarães, 2004). 

A antropóloga Silvia Guimarães (2004), no texto intitulado “A marcha cerimonial 

Guarani Mbya”, descreve o deslocamento de um grupo desta etnia, iniciado na década 

de 1940, quando partiram do Rio Grande do Sul, e finalizado na década de 1960, no 

Estado do Espírito Santo. Na caminhada, a xejary, anciã, profetisa e xamã, Tãtãty 

Uarete, guia um grupo de famílias Mbya Guarani para o local sagrado ordenado por 

Nhanderu. Neste processo, a liderança espiritual recebe as mensagens do demiurgo 

guarani por meio dos sonhos, que possuem grande relevância e transmitem profecias 

aos sonhadores, orientando a vida e a comunidade em direção a condição de 

imperecibilidade do corpo e espírito.  

Segundo esta antropóloga, as caminhadas guarani podem ser classificadas de 

duas maneiras: “uma ritual em busca da morada celeste e outra prosaica, que 

acontece quando eles caminham entre as diversas aldeias mbyá e constituem uma 

rede de reciprocidade” (GUIMARÃES, 2004, p. 152-153). 
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A mobilidade ritual visa a reterritorialização do tekoa em locais propícios para a 

ascensão à terra imperecível. Já a rede de reciprocidade consiste nos agenciamentos 

estabelecidos em um arranjo de interações amplo entre os tekoa, que envolve um 

sistema de trocas de conhecimentos e materiais.  

Maria Inês Ladeira (2008), no livro “O Espaço Geográfico Guarani Mbya”, 

discute sobre a territorialidade e cultura desta nação indígena. Segundo a autora, a 

geografia guarani é composta por redes que extrapolam a dimensão das fronteiras 

políticas impostas pelo Estado. As interações guarani facilitam a circulação de 

pessoas, conhecimentos, instrumentos, plantas, sementes, entre outros materiais, em 

um processo conjunto e interdependente entre as aldeias. 

É recorrente na fala dos indígenas, principalmente dos anciãos, o apontamento 

que antes da colonização e criação dos Estados nacionais, não existiam fronteiras no 

yvyrupa. A criação dos Estados nacionais e das fronteiras se sobrepuseram a 

produção do espaço geográfico e sociopolítico guarani, interpondo barreiras no 

território existencial indígena. 

Mesmo com a interposição das fronteiras, desterritorialização dos indígenas e 

o esbulho de suas terras, Ladeira aponta que os Guarani não estão isolados em suas 

aldeias. Para esta antropóloga:  

 
O território Guarani, enquanto espaço de uso e de construção, não é 
fragmentado porque suas aldeias não sobrevivem isoladas umas das outras. 
Por meio de seu modo de vida, os Guarani mantêm uma dinâmica 
sociocultural que se desenvolve em toda a sua dimensão territorial. 
(LADEIRA, 2008, p. 100). 

 

A antropóloga Elisabeth Pissolato (2007), em seu trabalho intitulado “A Duração 

da Pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo mbya” propõe o conceito de 

multilocalidade, sendo este um dispositivo que concebe os fluxos de pessoas de modo 

a reproduzir e sustentar a vida sociocultural Mbya Guarani. A multilocalidade 

dimensiona os arranjos Guarani em justaposição às interações tecidas em redes 

territoriais, familiares e afetivas, de modo que a mobilidade Guarani facilita a troca e 

circulação entre as aldeias e comunidades. O pensamento e a mobilidade guarani 

expressam a fluidez relacional desta etnia, o que repercute na produção de redes 

entre os tekoa. 

A rede, multifacetada e fluida, com diversas camadas de interação, trocas e 

movimentos constantes, sustenta o território existencial Guarani e a reprodução do 
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nhandereko. Neste arranjo, a multilocalidade se faz presente nas reconfigurações 

parentais, que no deslocamento assume novas formas. As interações possibilitam a 

ampliação relacional e a constituição de novas famílias, aldeias e contextos de 

reprodução sociocultural (Pissolato, 2007).  

A heterogeneidade e produção de diferenças se fazem presentes nas 

comunidades guarani. Desse modo, a criação de singularidades ocorre de acordo com 

as demandas, condições e autonomias dos coletivos e das famílias nos tekoa. 

Segundo Montoya (2013), para a existência do povo guarani e da reprodução 

do nhandereko, é imprescindível as condições que sustentam a territorialidade do 

tekoa. Nesse sentido, a existência e o modo de vida Guarani estão profundamente 

imbricados com as cosmovisões deste povo e a pertença a um território sagrado. Esta 

relação, do nhandereko e tekoa, possibilita a projeção sociocultural deste povo ao Yvy 

marã e’ỹ. 

Segundo Popygua (2017), a proximidade com o mar fortalece espiritualmente 

o tekoa e, consequentemente, o nhandereko. Logo, a Mata Atlântica e a proximidade 

com o Oceano Atlântico propiciam condições ideais para o desenvolvimento do modo 

de vida Guarani, tanto material quanto espiritualmente, estando alinhadas à busca 

pela terra imperecível (Ladeira, 2008). 

Guimarães (2004) pontua que a escolha pelo local do tekoa é feita a partir de 

múltiplos e complexos fatores, haja vista que é Nhanderu quem orienta os xeramõi 

kuery e as xejary kuery no processo de formação dos tekoa. Além da indicação do 

demiurgo Guarani, a autora sinaliza que, nas caminhadas em direção a região 

litorânea, três elementos são importantes para a formação dos tekoa: a geografia de 

morros, onde as casas, em sua maioria, são construídas; a proximidade com o 

Oceano Atlântico e a presença de florestas nativas.  

 De modo complementar, Ladeira (2008) afirma que o tekoa deve possuir 

condições ambientais e espirituais para o bem-viver no local. Desse modo, no tekoa 

é imprescindível a floresta (ka’aguy), com fauna e flora abundante, para a prática e 

fortalecimento do nhandereko. 

 O teko porã, bem-viver guarani, integra as dimensões do fortalecimento do 

nhandereko, tekoa e da convivência da comunidade em equilíbrio com os elementos 

ecológicos. O antropólogo espanhol radicado no Paraguai, Melià (2013, p. 194), afirma 

que: 
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Teko Porã é um modo de ser, um bom estado de vida, é um bem-viver e um 
viver bem. É um estado de ventura, de alegria e de satisfação; um estado 
feliz e prazeroso, pacífico e tranquilo. Há um bem-viver quando existe 
harmonia com a natureza e com os membros da comunidade, quando existe 
alimentação suficiente, saúde e tranquilidade, quando a divina abundância 
permite a economia da reciprocidade, o Jopói, isto é, “mãos abertas” de um 
para o outro. Para existir, o Teko Porã necessita de um Tekoa, um lugar onde 
somos o que somos, um território, uma floresta, campo de cultivos, rios. 
 

A faixa territorial entre a Serra do Mar e a costa litorânea é um importante local 

de ocupação Guarani. A presença da Mata Atlântica, ainda que reduzida a 8% de sua 

cobertura original, é um fator que sustenta a permanência e o bem-viver indígena 

neste espaço, pois a territorialidade Guarani e suas práticas culturais estabelecem 

íntima relação com a ecologia e biodiversidade (Melià, 1990).  

Apesar dos conflitos fundiários e das pressões da sociedade envolvente, que 

ocasionaram a perda de territórios ocupados pelos Guarani, os indígenas mantiveram 

aldeias em pontos estratégicos, permitindo “manter a configuração de seu espaço e a 

presença junto a Serra do Mar” (LADEIRA & AZANHA, 1987, p.7). 

 A espoliação dos territórios guarani não inviabilizou a sustentação do 

nhandereko como eixo sociocultural deste povo. Apesar de as pressões dos juruá 

kuery restringirem a ocupação indígena no yvyrupa, os guarani mantiveram seus 

preceitos míticos, espirituais e cosmológicos em sua territorialidade existencial.  

 
Os Guarani Mbya, às custas do contato antigo e intenso com os brancos, 
caracterizado por perseguições culturais e físicas, desenvolveram vários 
mecanismos para guardar e viver suas tradições culturais e religiosas, 
garantindo sua reprodução enquanto povo e etnia. Seus métodos não 
excluíram o convívio inevitável com o branco, com quem sempre procuraram 
manter um relacionamento amistoso. A demonstração de respeito aos 
costumes e religiões alheias, o modelo de trajar-se copiado da população 
regional significavam, mais do que a submissão a um processo contínuo de 
aculturação, uma estratégia de autopreservação. Desta forma, sob o traje que 
encobre diferenças profundas, os Guarani tentaram, embora nunca 
renegando sua condição de índios, com tolerância e intencional opacidade, 
resguardar-se de novas feridas (LADEIRA, 1994, p.14). 

 

As resistências guarani e a busca pela terra imperecível deslocam a noção de 

tempo linear do juruá para um andamento cíclico e infindável. Desse modo, o 

fortalecimento do nhandereko e sua transmissão intergeracional acompanha a 

temporalidade guarani.  

 
A continuidade da busca das condições para alcançar yvy marãey significa, 
talvez, o desejo de perpetuar o próprio ideal de transcender este mundo e 
alcançar o lugar onde tudo se originou, e, portanto, a eternidade em condição 
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humana e, assim, a conservação do modo de ser guarani (LADEIRA, 2008, 
p. 127). 

 

Em referência à dimensão espiritual da resistência no Teka Paranapuã, a 

liderança Guarani, Cleirray Wera (CRP, 2016, p. 42), relata que: 

 
com tudo isso que a gente está passando a gente sempre olha para Nhanderu, 
que é Deus, e pede fortalecimento a ele. Nós temos a nossa casa de reza, 
nossas crianças, nossos anciãos. Então a gente pensa nisso. Eu sempre falo 
que eu luto pela causa indígena, não pela minha vida e sim pelas crianças 
que hoje há na comunidade. Eles são o futuro, então nós temos que preservar 
a cultura. A cultura indígena para o futuro. Porque não sabemos como vai ser 
daqui 10, 20, 30, 50 anos. Será que o povo indígena vai existir ainda? Então 
isso que a gente quer garantir para o futuro. A pressão é muito forte através 
dos governantes, criam leis e mais leis e a gente que fica sem saber para 
onde correr. Mas de tudo a gente tem lutado e falar que vamos resistir sempre. 
O povo guarani é um povo forte. Povo que nunca desistiu. É mais de 1.500 
anos resistindo. Até então vocês podem ver a cultura guarani. A língua. 
Artesanatos feitos. Porque a gente permaneceu firme. A gente levou essa luta. 
A gente resistiu, para que até hoje a gente pudesse estar aqui para vocês 
verem a cultura guarani. 

 

Com isso em vista, as restrições do PEXJ às atividades tradicionais dos 

indígenas no território não inviabilizam a prática do nhandereko, que é adaptada ao 

contexto de resistência ao etnocídio. Assim, a resistência indígena é estrutural e a 

sustentação do nhandereko atravessa às gerações. A conexão com Nhanderu é o 

meio principal de cuidado, proteção e manutenção do nhandereko, que é transmitido 

pelos xeramõi na casa de reza e sustenta os sentidos existenciais e as resistências 

tupi e guarani. 

A opy é uma estrutura central no tekoa guarani e na organização comunitária. 

De acordo com Cadogan (1953), o termo opy designa a casa de reza, ou cerimônias. 

Na opy são realizadas as curas, cerimônias ritualísticas, rezas, danças, decisões 

políticas da comunidade, os cantos e é o principal local para a superação do estado 

humano e de fortalecimento do nhandereko. Trata-se de uma construção sagrada, 

onde são guardados os instrumentos ritualísticos e são proferidas as belas palavras, 

que sustentam a coesão e o sentido espiritual da comunidade (Guimarães, 2004). As 

práticas realizadas na opy convergem com os processos educativos e de transmissão 

sociocultural do nhandereko às futuras gerações. 

As crianças guarani se desenvolvem a partir da língua indígena, o que constitui 

o repertório simbólico e mobiliza a produção de subjetividade deste povo, em 

consonância à cosmovisão. A sustentação das línguas indígenas é um ponto 
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importante e contribui na transmissão dos conhecimentos ancestrais de modo 

intergeracional. A língua portuguesa se sobrepõe às línguas indígenas no Brasil e, 

como código dominante da produção discursiva, se impõe hegemonicamente. Os 

indígenas muitas vezes são induzidos a aprenderem a língua portuguesa para 

acessarem políticas públicas. Desse modo, são produzidas desigualdade culturais nas 

relações sociais, ao passo que os direitos dos povos indígenas são violados por meio 

da imposição linguística. Considerando que o Brasil é um Estado Pluriétnico, a 

oficialização das línguas indígenas e a inclusão destas no meio social, nas escolas, 

serviços de saúde e assistência social, órgãos ambientais e outras instituições, pode 

ser uma forma de ampliar a visibilidade da diversidade étnica e cultural, alargar o 

repertório sociocultural brasileiro e enfrentar as violações de direitos, de modo a 

romper com o etnocídio. 

As resistências indígenas evocam a construção de sentidos que transcendem 

a noção de demarcação do território em sua dimensão física. As resistências implicam 

em deslocamentos com vistas ao bem-viver em um espaço-tempo sagrado e 

imperecível. Não obstante, o território físico não é desconsiderado, pois é por meio do 

fortalecimento do nhandereko nos tekoa que os guarani constroem condições 

corporais e espirituais para a ascensão ao Yvy marã e’ỹ. Nesse sentido, as retomadas 

territoriais dos tekoa no yvyrupa projetam os Guarani à imperecibilidade. 

Partindo das noções de resistências, expressas neste capítulo, proponho, a 

seguir, a focalização de três conceitos que são determinantes no processo de esbulho 

territorial e subalternização dos povos indígenas, a saber o racismo estrutural, 

etnocídio e sofrimento em dimensão sociopolítica. Com isso em vista, a articulação 

teórica sobre estes conceitos pretende convergir em proposições anticoloniais e 

antirracistas que contribuam na resistência ao etnocídio. 
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5 – A MORTE SOBREPOSTA ÀS VIDAS 

Eles tentaram nos enterrar, 
mas não sabiam que éramos sementes. 

(Provérbio mexicano) 
 

 

5.1 – Racismo Estrutural 

 

Segundo o sociólogo peruano, Quijano (2005), a ideia de raça corresponde a 

uma invenção social, produzida pelos europeus a partir da invasão e colonização em 

Abya Yala. Trata-se de um constructo que inaugurou o projeto moderno e capitalista, 

e que sustenta a desigualdade social e geopolítica até os dias atuais.  

A distinção racial foi produzida de modo a negar a humanidade das pessoas 

não-brancas e afirmar a humanidade dos europeus. Desse modo, foram atribuídos 

valores desiguais aos diferentes grupos sociais, o que estruturou a hierarquização e 

dominação racial. 

A raça opera como um marcador social da diferença que classifica as 

identidades (indígena, negra, branca, asiática, entre outras) em função do fenótipo e 

de sua origem geográfica. A partir da divisão dos grupos sociais em raças, e da 

naturalização da ideia de hierarquia racial, foram legitimados instrumentos de 

dominação colonial que perpassam os eixos do ser, saber e poder (Mignolo, 2013; 

Quijano, 2005). Desse modo, o eurocentrismo foi difundido globalmente e reproduz, 

no imaginário social, o racismo e a colonialidade, que configuram as lógicas das 

relações de trabalho, gênero, sexualidade, sociabilidade, economia e, sobretudo, de 

poder. 

Além disso, historicamente o racismo determina a divisão da humanidade entre 

os polos das classificações binárias: selvagem-civilizado, natureza-cultura, corpo-

mente e sujeito-objeto, instituídas e referendadas pela Europa. 

O filósofo francês, Foucault (2002), no texto proferido em um curso realizado 

em 1976, intitulado “Em Defesa da Sociedade”, aponta para a reprodução da guerra 

e das relações de poder na sociedade. Para este autor, estes processos ocorrem a 

partir da premissa que a biologia representa a expressão discursiva da verdade. Na 

referida obra, este escritor analisa a genealogia do biopoder e do racismo nos Estados 

modernos. Para este filósofo, o racismo é: 
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Primeiro, o meio de introduzir afinal, nesse domínio da vida de que o poder 
se incumbiu, um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. 
No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a 
distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças 
como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma 
maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o poder se incumbiu; 
uma maneira de defasar, no interior da população, uns grupos em relação 
aos outros. Em resumo, de estabelecer uma cesura que será do tipo biológico 
no interior de um domínio considerado como sendo precisamente um domínio 
biológico. Isso vai permitir ao poder tratar uma população como uma mistura 
de raças ou, mais exatamente, tratar a espécie, subdividir a espécie de que 
ele se incumbiu em subgrupos que serão, precisamente, raças. Essa é a 
primeira função do racismo: fragmentar, fazer cesuras no interior desse 
contínuo biológico a que se dirige o biopoder. De outro lado, o racismo terá 
sua segunda função: terá como papel permitir uma relação positiva, se vocês 
quiserem, do tipo: “quanto mais você deixar morrer, mais, por isso mesmo, 
você viverá” ou “se você quer viver, é preciso que você faça morrer, é preciso 
que você possa matar” (FOUCAULT, 2002, p. 304-305). 

 

Segundo Foucault (2002, p. 309), “a especificidade do racismo moderno, o que 

faz sua especificidade, não está ligada a mentalidades, a ideologias, a mentiras do 

poder. Está ligada à técnica do poder, à tecnologia do poder”. A divisão da humanidade 

em raças, portanto, trata-se de uma vontade de verdade e do exercício de poder e 

controle sobre as vidas. 

As ideias de racismo e biopolítica foucaultiana geraram influências no 

pensamento do filósofo camaronês, Mbembe (2018), que cunhou o conceito de 

necropolítica. Este termo se refere ao exercício soberano de poder do Estado, que 

produz a morte em larga escala, sobretudo nos territórios situados na periferia da 

lógica capitalista. Para este autor, a soberania diz respeito a ocupação e colonização 

de um território, que produz a negação do colonizado como sujeito. 

O racismo é uma das tecnologias do poder que compõem a necropolítica, ao 

passo que gerencia e banaliza a morte de pessoas não-brancas, de modo a inviabilizar 

o processo de luto e a comoção social sobre as vítimas dos genocídios negros e 

indígenas. Nesse sentido, o racismo determina os critérios sobre as descartabilidades 

das vidas e os afetos decorrentes destas. 

A tecnologia do racismo validou o genocídio em Abya Yala, na medida que 

estruturou a formação dos Estados e regulamentou, social e politicamente, a 

atribuição de valores morais sobre os corpos. A construção subjetiva que atrela 

qualidades, os corpos bons (europeus) e maus (não-brancos), definiu privilégios e 

opressões sociais entre aqueles que poderiam prosperar e os outros subalternizados 

que deveriam sucumbir. 
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No texto intitulado “Psicologia, colonialismo e ideias raciais: uma breve análise”, 

Martins (2019) desenvolve uma análise histórica sobre os efeitos da colonização e do 

racismo na formação da psicologia brasileira. Este autor pontua que a psicologia, por 

ser uma ciência consolidada em um contexto eurocêntrico, reproduz a ideia de 

hierarquização das raças. Martins argumenta que a formulação do campo médico-

psicológico no Brasil foi influenciada pela “Escola Baiana de Antropologia”, sobretudo 

no final do século XIX, o que referendou a colonialidade e o racismo por meio da 

ideologia eugenista.  

O pensamento eugenista reiterou pressupostos racializantes que associavam 

a criminalidade e anormalidade patológica às pessoas não-brancas, enquanto 

relacionava a universalidade e normalidade aos brancos (Schucman e Martins, 2017). 

Nesse processo, fez-se uso do discurso da ciência, principalmente da biologia, e dos 

instrumentos jurídicos para desqualificar grupos sociais que historicamente são 

violentados e vítimas das desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, a noção de 

eugenia naturalizou a ideia de supremacia branca e os privilégios político-econômicos. 

Com isso em vista, Martins (2019) propõe a revisão teórica no campo psicológico para 

desconstruir formulações racistas que sustentam a colonialidade, de modo a reparar 

as violências e desigualdades sociais.  

No início do período republicano, a difusão da ideologia eugenista, que deriva 

da concepção de darwinismo social, sustentou políticas públicas de 

embranquecimento da população brasileira, sob o pretexto de melhorar a raça, ainda 

vista enquanto categoria biológica. 

Apesar das variações fenotípicas possuírem um componente genético, a partir 

dos estudos do projeto Genoma, em 2000, foi constatado que este não é determinante 

a ponto de dividir a espécie humana em classificações raciais (Munanga, 2004). Ou 

seja, a variação genética não é suficiente para afirmar que as diferenças étnicas 

correspondem a uma diferença racial. Também é comprovado que não existem 

diferenciações psicológicas, morais, cognitivas e de capacidade que estejam 

atreladas aos diferentes grupos étnicos-raciais. 

O professor, advogado e filósofo Silvio Almeida (2018) aponta para a 

emergência de três concepções sobre o racismo, que compõem as camadas 

interdependentes de expressão deste fenômeno social, a saber o racismo individual, 

institucional e estrutural.  
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O racismo individual é uma concepção particular, que compreende a prática 

racista como sendo um desvio moral do sujeito, incutido na pessoa que o expressa. A 

perspectiva institucional, aponta para a dimensão na qual o racismo é operado em 

grupos e instituições, sejam estatais, privadas ou de terceiro setor, de modo a 

reproduzir ideologias racistas, excludentes e discriminatórias. De forma mais profunda, 

há o racismo estrutural, que está imbricado nas bases da sociabilidade, política, 

cultura, subjetividade e economia capitalista, que reproduz privilégios ou opressões 

sociais a partir da categoria raça (Almeida, 2018). 

O racismo em âmbito individual compreende que o ato racista de subjugar, 

humilhar, silenciar e desumanizar pessoas não-brancas é circunscrito à escolha e ao 

caráter pessoal de quem executa tal ação. Pode ser evidenciado na forma de violência 

física ou verbal, e, muitas vezes, é considerado como um mal isolado ou pontual na 

sociedade. Esta concepção limita o entendimento sobre o racismo, pois não 

problematiza seus efeitos enquanto produção de privilégio no âmbito das relações 

sociais.  

No entanto, a subjugação de pessoas não-brancas não é uma prática isolada 

ou anormal no contexto social, mas representa o contrário, pois “o racista numa cultura 

com racismo é por esta razão normal. Ele atingiu a perfeita harmonia entre relações 

econômicas e ideologia” (FANON apud NASCIMENTO, 1978, p. 85). 

Segundo Almeida (2018), a concepção institucional corresponde a um avanço 

no estudo das relações étnico-raciais, ao passo que tal dimensão contribui na 

discussão sobre as relações de poder e o papel dos grupos e instituições nesse 

processo. 

 
É no interior das regras institucionais que os indivíduos tornam-se sujeitos, 
visto que suas ações e seus comportamentos são inseridos em um conjunto 
de significados previamente estabelecidos pela estrutura social. Assim, as 
instituições moldam o comportamento humano, tanto do ponto de vista das 
decisões e do cálculo racional, como dos sentimentos e preferências 
(ALMEIDA, 2018, p. 31). 

 

Isto posto, os conflitos raciais perpassam a cultura, organização e 

representação dos interesses da instituição. Esta é compreendida como o arranjo 

sociopolítico que organiza a lógica do grupo social, como os critérios de pertencimento, 

as regras e tarefas de uma determinada coletividade. Desse modo, esta concepção 

de racismo amplia o entendimento a respeito da reprodução das relações de poder no 
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conjunto dos grupos e das instituições sociais. 

Já a concepção estrutural compreende o racismo como um elemento intrínseco 

à produção de sociabilidade e ao modo de produção capitalista, na imbricação entre 

política, economia e subjetividade. Trata-se de uma ideologia que está enraizada na 

estruturação do Estado brasileiro, capitalismo global e no alicerce das relações 

interpessoais. Segundo Silvio Almeida (2018, p. 87), 

 
o racismo estrutural corresponde a um sistema de opressão cuja ação 
transcende a mera formatação das instituições, eis que perpassa desde a 
apreensão estética até todo e qualquer espaço nos âmbitos público e privado, 
haja vista ser estruturante das relações sociais e, portanto, estar na 
configuração da sociedade, sendo por ela naturalizado. Por corresponder a 
uma estrutura, é de se registrar que o racismo não está apenas no plano da 
consciência – a estrutura é intrínseca ao inconsciente. Ele transcende o 
âmbito institucional, pois está na essência da sociedade e, assim, é 
apropriado para manter, reproduzir e recriar desigualdades e privilégios, 
revelando-se como mecanismo para perpetuar o atual estado das coisas. 

 

Enquanto estrutura, o racismo organiza os privilégios e as opressões sociais 

de modo que garanta a supremacia da branquitude em detrimento dos grupos sociais 

não-brancos. Trata-se de uma lógica que sustenta vantagens materiais e subjetivas a 

um grupo, e que subjuga, inferioriza e violenta outros grupos. 

Mesmo correspondendo a um processo arraigado nas bases dos Estados 

nacionais e na lógica do modo de produção hegemônico, compreender a dimensão 

estrutural não exime a responsabilidade de indivíduos e instituições no combate ao 

racismo estrutural. Significa, antes, a consideração que o racismo é um fenômeno 

traumático e marcante na história e no corpo dos brasileiros. Trata-se de um processo 

violento que se reatualiza à medida que é naturalizado, negado e desconsiderado 

enquanto um problema social contemporâneo.  

Posicionar-se em oposição ao racismo estrutural é, além de romper com seu 

silenciamento e com a lógica do modo de produção capitalista, corresponsabilizar-se 

sobre sua reprodução sociopolítica, como afirma Angela Davis (2018), não basta não 

ser racista, deve-se ser antirracista. 

O antropólogo congolês radicado no Brasil, Kabenguele Munanga (2018), ao 

analisar o “racismo à brasileira”, reflete sobre as contradições referentes às relações 

étnico-raciais no país. Este autor aponta que, majoritariamente, os brasileiros 

consideram a existência do racismo no país. Além disso, a maioria das pessoas 

conhece alguém que reproduz atitudes racistas. No entanto, poucas são as pessoas 
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que se reconhecem enquanto partes que compõem a expressão desse fenômeno 

social, ou seja, não se consideram racistas. Segundo o antropólogo, o racismo no 

Brasil é um crime perfeito, “pois além de matar fisicamente, ele alija, pelo silêncio, a 

consciência tanto das vítimas quanto da sociedade como um todo” (MUNANGA, 2017, 

p. 40). 

Embora o racismo estruture hegemonicamente as relações sociais, políticas e 

econômicas, as expressões e os efeitos do racismo são diversificados a depender do 

contexto e do grupo social em questão. Isto posto, o processo histórico é determinante 

no modo como são estabelecidas as relações étnico-raciais. Ao mesmo tempo em que 

os povos não-brancos foram historicamente oprimidos e colonizados, existem 

diferenças que conferem singularidades nos processos de subalternização, na 

produção de subjetividades e resistências. Logo, o racismo produz vulnerabilidades 

específicas aos povos indígenas. 

 

5.1.1 Racismo e Povos Indígenas 

 

O racismo direcionado aos povos indígenas é um tema ainda incipiente na 

literatura e pouco discutido nas ciências humanas e sociais. O silenciamento é 

expressivo no que tange à temática das relações étnico-raciais, pois, historicamente, 

a invisibilização das pautas indígenas no Brasil é acompanhada da negação e 

omissão, próprias do racismo (Nascimento, 1978). 

A escravização dos indígenas na América do Sul, iniciada a partir da invasão 

colonial promovida pelos europeus, difere do modo como os povos africanos em 

diásporas foram escravizados no Brasil, cujo início data o ano de 1539. 

No Brasil, durante o período colonial e imperial, era mais atrativa, 

economicamente, a escravização dos negros africanos, pois estes possuíam uma 

expectativa de vida mais elevada em comparação com os indígenas. A proximidade 

do continente africano com o europeu culminou em uma maior resistência às doenças 

contagiosas das quais os indígenas não possuíam anticorpos. 

Se por um lado o contato do europeu com os povos autóctones teve como efeito 

a proliferação de doenças contagiosas, que se alastraram entre as comunidades de 

forma epidêmica, por outro lado, o conhecimento territorial pelos indígenas foi 

importante na elaboração de estratégias ao longo do processo de resistência. 
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A escravização indígena foi banida por Portugal e pela Igreja no fim do século 

XVI, todavia as Guerras Justas legitimaram os colonos a continuarem o genocídio e a 

imposição colonial. Extraoficialmente, a escravização indígena perdurou no Brasil 

Colônia, Império e continua na República até hoje. Atualmente, o trabalho realizado 

por indígenas escravizados é evidenciado, por exemplo, nas fronteiras agrícolas e nos 

subempregos nas lavouras no Centro-Oeste brasileiro (Milanez et al., 2019). 

A estrutura racista oprime os povos originários em diversas dimensões. Além 

de desumanizar os indígenas, o racismo sobrepõe o controle e a colonialidade às 

territorialidades, histórias, línguas, cosmovisões, organizações comunitárias e aos 

diversos modos de vida dos povos originários. Desse modo, o racismo contra os povos 

indígenas produz uma visão atemporal sobre estes, como se fossem seres do 

passado, atrasados, ou que deixaram de existir.  

Tendo em vista a diversidade de contextos, de etnias indígenas e sua 

variabilidade de traços, expressões corporais, cores de pele, tipos de cabelo, formato 

dos olhos, narizes, estatura, entre outras características, o racismo direcionado aos 

povos indígenas não está atrelado apenas ao fenótipo. Isto aponta para a inadequada 

redução da pluralidade dos povos indígenas em modelos estereotipados no imaginário 

social. O racismo contra os povos originários se estrutura a partir da intolerância à 

diversidade de valores culturais, de modos de vida não hegemônicos no território, e 

intenciona o esbulho das terras. A espoliação territorial é acompanhada pela negação 

da existência e do lugar social dos povos indígenas, com vistas a reproduzir a 

dominação e exploração das vidas, dos corpos e territórios. 

Tonico Benites (2014), doutor em antropologia e liderança Guarani Kaiowa, 

aponta para a manipulação midiática que produz a construção estereotipada e 

generalizada da identidade “índio”, acarretando em racismo, ódio e violência. Benites 

põe em xeque a desigualdade de credibilidade que os discursos recebem, variando 

de acordo com o enunciador. Segundo este autor, os discursos dos indígenas são 

desvalorizados na grande mídia, sendo representados como menos verdadeiros em 

comparação às enunciações das pessoas brancas. Desse modo, as memórias dos 

indígenas são desconsideradas por supostamente serem menos exatas e importantes, 

o que provoca o etnocídio por meio do silenciamento e das relações de poder em 

torno da discursividade. 

Segundo a socióloga Kércia Peixoto (2017), o racismo direcionado aos povos 



79 
 

 
 

indígenas é evidente, todavia, dificilmente é reconhecido socialmente e nomeado 

enquanto racismo. No artigo científico intitulado “Racismo Contra Indígenas: 

reconhecer é combater”, esta pesquisadora aponta para a construção social e 

produção de diferenças entre os termos: racismo, preconceito e discriminação, 

direcionados aos povos originários. Para a autora, é comum os indígenas 

reconhecerem as violências que vivenciam e as nomearem como discriminação e 

preconceito. No entanto, é rara a percepção que as violências estão relacionadas ao 

racismo. 

Segundo esta pesquisadora, historicamente, na produção discursiva 

massivamente difundida, o racismo foi entendido como um fenômeno expresso 

exclusivamente na relação entre brancos e negros. Desse modo, os povos indígenas 

não foram reconhecidos como sujeitos que são desfavorecidos pelo racismo, como se 

estivessem alheios a este fenômeno social. 

Em sua pesquisa, Peixoto (2017) apresenta o argumento que os indígenas não 

são associados como partes nas relações raciais por serem desconsiderados como 

uma raça diferenciada. No entanto, a racialização dos povos indígenas é um fato 

histórico, haja vista que, sob o pretexto cristão de não possuírem alma, os 

colonizadores os desumanizaram. 

Os indígenas foram associados como inocentes e selvagens, pois, não 

possuíam rei, não seguiam o cristianismo e viviam em sociedades sem Estado. Nesse 

sentido, a identidade indígena foi produzida como uma raça subalternizada, 

considerada pelo europeu como passível de ser colonizada, escravizada e 

catequizada.  

Com a emergência da teoria do darwinismo social e da ideologia eugenista, a 

inferiorização dos povos indígenas se deslocou do campo moral e religioso para o 

discurso biológico, que associa o atraso e subdesenvolvimento às suas culturas. 

Desse modo, a visão assimilacionista e tutelar do Estado sustentou a supremacia 

branca, a subalternização dos povos indígenas dentro das hierarquias sociais e as 

violências produzidas contra estes. 

Peixoto (2017, p. 31) afirma que o racismo faz parte do contexto das relações 

sociais e desfavorece os povos indígenas. Com isso em vista, esta pesquisadora visa 

romper com a equivocada divisão que “associa os negros à raça e os indígenas à 

etnia”. Dessa forma, ao analisar o racismo contra os povos indígenas, esta autora 
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propõe reflexões sobre as noções de raça e etnia.  

Segundo Peixoto (2017, p.39), “geralmente, raça é associada aos 

afrodescendentes e essencializada em termos de cor e traços. Já etnia é referida aos 

indígenas elencando uma série de padrões socialmente produzidos e culturalmente 

estabelecidos”, tais como as línguas, cosmovisões, tradições, os mitos, ritos e modos 

de vida no território. 

Esta autora complementa seu argumento ao sugerir que, cotidianamente nas 

relações sociais, reforça-se a falsa ideia que os indígenas não sofrem racismo. No 

entanto, Peixoto (2017, p. 34) observa tensionamentos e dinâmicas no que se refere 

ao uso do conceito de racismo pelos povos originários: “Entre os indígenas, 

especialmente aqueles ligados ao movimento indígena, o termo racismo começa a ser 

empregado com mais frequência, mas ainda carrega uma característica etimológica 

cujo significado parece ser movediço”. 

Atualmente, as discussões sobre o racismo, dentro dos movimentos indígenas, 

são mais recorrentes. A ampliação da visibilidade sobre este tema é produzida pelas 

organizações dos povos originários de modo a reivindicar os direitos e combater o 

genocídio e etnocídio (APIB, 2019, 2020). 

Peixoto (2017) propõe que a enunciação e nomeação das violências sociais e 

cotidianas que os indígenas sofrem, sob o prisma do racismo, possibilita uma 

denúncia juridicamente efetiva, ao passo que o racismo e a injúria racial são 

criminalizados no Brasil. 

Em convergência com a proposição de Kércia Peixoto, Milanez et al. (2019), no 

artigo intitulado “Existência e Diferença: O Racismo Contra os Povos Indígenas”, 

enfatizam a importância em reconhecer e retirar o racismo da invisibilidade, como 

forma de enfrentamento às desigualdades e violências. No referido texto, são 

apresentados depoimentos e reflexões sobre o racismo, produzidos pelos co-autores 

e interlocutores que pertencem aos povos indígenas: Krenak, Pankararu, Pataxó, 

Tuxá, Korubo, Marubo, Gavião-Akrãtikatêjê, Akroá-Gamela, Terena, Tukano e Guarani. 

Para os autores, é imprescindível a presença e voz dos indígenas nas discussões 

sobre o racismo. Desse modo, são viabilizadas condições para que sejam 

consideradas as especificidades de contextos e dos efeitos como este fenômeno 

impacta os diversos povos. 

Segundo Milanez et al. (2019, p. 5): 



81 
 

 
 

 
A emergência do movimento indígena nos anos 1970 e 1980 foi o pilar 
fundamental sobre o qual se estabeleceu a crítica da nova história, 
provocando uma revisão de abordagens antropológicas e das historiografias 
oficiais. Novos personagens entraram no debate, ainda que, na verdade, 
estes personagens estivessem em cena e protagonizassem as resistências e 
os caminhos da colonização e contra-colonização desde o início da conquista 
e da invasão. 

 

Na mesma linha desta citação, Inaldo Kum Tum Akroá Gamela (2019, p. 13), 

liderança do povo Akroá Gamela, situado no Maranhão, faz a seguinte enunciação 

sobre o movimento indígena: 

 
Eu me recuso a chamar o nosso movimento de “ressurgimento”, de povos 
“ressurgidos”. Tenho pensado que nós não somos povos ressurgidos, porque 
a gente nunca morreu, porque a gente sempre viveu. Se por um tempo a 
gente falou e a nossa fala não foi compreendida, o problema não é nosso, o 
problema é do outro que, de um pedestal de poder não quis compreender 
aquilo que nós estávamos dizendo, aquilo que nós estávamos fazendo. 
O Estado negou a nossa existência, mas nós continuamos existindo, e todo 
dia a gente tem que provar que existe. Tem que provar ao Estado brasileiro 
que a gente existe, tem que provar à Universidade, tem que explicar que a 
gente existe. Os cartórios se negam a registrar nossas crianças como 
indígenas, dizendo que só podem ser registradas como “pardas”: essa é uma 
forma violenta de racismo. Uma forma de intimidação que está ligada à 
questão da terra: ao aceitar que uma criança carregue a identidade de 
indígena, o Estado está aceitando que essa criança tenha direito à terra. Os 
cartórios sacaram isso. 

 

Este autor traz à tona contribuições importantes para a compreensão sobre o 

racismo direcionado aos povos indígenas. Para a liderança Akroá Gamela, a 

identidade indígena está profundamente relacionada à territorialidade. Desse modo, a 

negação identitária dos povos originários produz a deslegitimação do direito ao 

território. Como efeito, a produção de subjetividade indígena é escamoteada, haja 

vista que as violações dos direitos ao território e a espoliação da identidade produzem 

a invalidação da existência indígena e, muitas vezes, o sentimento de não 

pertencimento nas relações sociais. 

Na esteira da discussão sobre o racismo e a identidade, o advogado Dinamam 

Tuxá (2018, p. 160), autor do texto intitulado “Genocídio dos povos indígenas no Brasil: 

um instrumento de mais de 500 anos”, questiona o sistema do colonizador, que o 

proíbe de ter o nome atribuído pelo seu povo. 

 
Eu já nasci com o racismo institucional sendo implantado desde o início da 
minha vida e essas são experiências certamente compartilhadas por nós, 
populações indígenas e negras ao longo desses mais de 500 anos de Brasil. 
Portanto, o que está engasgado são 517 anos de resistência e muita luta. Eu 
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sou fruto da resistência, então eu existo, eu sou a existência da resistência. 
Quando falo em racismo institucional e começo relatando a negação do meu 
nome no registro civil, é do cerceamento de um direito que estou falando, 
porque registro civil é direito de todos, está previsto na Constituição Federal. 

 

Para este autor, que pertence ao povo Tuxá, situado nos Estados da Bahia, 

Alagoas e Pernambuco, e é o Coordenador Executivo da Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil (APIB), os fenômenos do racismo e genocídio impactam 

diretamente a saúde e as condições de vida dos povos indígenas. Dinamam Tuxá 

(2019, p. 163-164) relaciona a negligência do Estado, que não demarca os territórios 

indígenas, com a violação de outros direitos fundamentais, tendo em vista que “as 

políticas públicas deixam de ser aplicadas, pois a lei define que as políticas públicas 

para as populações indígenas têm que ser aplicadas dentro de terras indígenas 

demarcadas”. 

Tuxá (2018, p. 165) aprofunda a discussão sobre a violência do Estado, o 

racismo, genocídio e acesso à saúde. 

 
Dentro desse leque de discussão sobre racismo e genocídio é possível e 
profícuo pensar também a respeito da saúde indígena. Sempre houve lutas 
por uma saúde diferenciada, justamente porque são diferentes, têm 
especificidades que os caracterizam enquanto comunidade indígenas. A 
pauta da saúde é também uma importante dentro de suas lutas, e os mobiliza 
a buscar o acesso a um atendimento que compreenda suas necessidades e 
realidades regionais. Dentro de um cenário em que historicamente foram 
mortos diretamente pelo uso de armas, ou indiretamente através do contágio 
por doenças, a conquista do acesso a uma saúde diferenciada nada mais é 
do que o Estado Brasileiro reparando uma dívida que tem para com esses 
sujeitos historicamente. 

 

Esta liderança do povo Tuxá pontua que um efeito das violações de direitos, 

referente à não regulamentação do território, da saúde e educação diferenciada, é a 

alta taxa de suicídio de jovens indígenas. Segundo o Ministério da Saúde (2018), entre 

os anos de 2011 e 2016, o percentual de óbitos por suicídio em populações indígenas 

é cerca de três vezes superior ao índice de suicídios de não indígenas. Haja vista que 

é um dever do Estado a execução das políticas públicas, dentre estas assegurar o 

direito ao território e a assistência à saúde, consuma-se o genocídio, por meio da 

omissão e negligência, e o sofrimento em dimensão sociopolítica às coletividades 

indígenas. 

O racismo desfavorece os povos indígenas de modo a vulnerabilizar as 

condições subjetivas e materiais de suas existências. Diante dos conteúdos expostos 
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neste subcapítulo, apresento duas hipóteses que, com o intuito de aprofundar as 

discussões aqui trazidas, podem ser investigadas em futuras pesquisas: 1) o racismo 

e etnocídio são fenômenos complementares e se correlacionam na produção do 

genocídio dos povos indígenas e na destruição do meio ambiente. Desse modo, a 

noção coexistencial de corpo-território pode ser compreendida como um marcador 

sociocultural da diferença, que abrange a dimensão fenotípica e dos diversos modos 

de vida no território. 2) os conceitos de racismo e etnocídio podem potencializar as 

denúncias e resistências ao genocídio e à condição de colonialidade. 

 

5.2 – O Genocídio dos Povos Originários 

 
Valeu a pena? 
Valeu a pena gritar em várias línguas 
e conferências e entrevistas e países  
que a civilização às vezes é assassina? 
[...] Homens esquecidos do arco-e-flecha 
deixam-se consumir em nome 
da integração que desintegra 
a raiz do ser e do viver. 
[...] A civilização que sacrifica 
povos e culturas antiquíssimas 
é uma farsa amoral. 
(ANDRADE, Carlos Drummond, 1998, p. 95) 

 

Neste tópico, apresentarei de forma sucinta o contexto de emergência do 

conceito de genocídio 20 , que nos dará subsídios teóricos para a discussão, no 

subcapítulo seguinte, sobre o etnocídio direcionado aos povos indígenas no Brasil. 

Para compreender a origem do conceito etnocídio na antropologia é 

imprescindível localizar a criação do termo genocídio. Em ambos os conceitos, o 

sufixo “cídio” é empregado, sendo este derivado do latim, que designa a ação de quem 

mata ou seus efeitos. Etimologicamente, “geno” tem como raiz a palavra latina genus, 

que corresponde ao nascimento, tipo, clã, à gênese, geração e família. Em associação, 

genocídio significa a morte da gênese, do nascimento, de um tipo, clã ou família. 

 

20 A destruição de coletividades étnicas e nacionais é um processo complexo e secular na história da 
humanidade. Existem diversos eventos de genocídios, cada qual com suas particularidades. No Brasil, 
além do genocídio indígena, o movimento negro denuncia incisivamente os assassinatos em massa de 
jovens negros, que ocorrem sobretudo nas periferias dos grandes centros urbanos. Para mais detalhes, 
recomendo a leitura de Nascimento (1978) ”O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo 
mascarado”; Instituto de Saúde (2018) ”Interfaces do genocídio no Brasil: raça, gênero e classe”; e 
Arruda (2020) “O que é o genocídio”. 



84 
 

 
 

O termo genocídio foi primeiramente expresso em 1944, pelo jurista polonês e 

judeu Rafael Lemkin (1944), em seu trabalho intitulado “O Domínio do Eixo na Europa 

Ocupada”. Lemkin analisou o padrão como o regime do Terceiro Reich alemão 

submetia grupos judeus e ciganos ao extermínio em massa nos territórios dominados 

pelos nazistas. Em 1946, tal conceito foi utilizado no julgamento de Nuremberg, não 

enquanto termo jurídico, mas de forma descritiva. 

Para Lemkin (1944) o genocídio possui duas fases: a destruição dos padrões 

materiais e simbólicos do grupo oprimido, e a imposição e sobreposição cultural 

realizada pelo agente genocida, que pode ocorrer tanto no corpo como no território 

colonizado pelo grupo opressor. 

Para este jurista, a análise sobre o genocídio deve considerar as dimensões 

históricas, econômicas, territoriais e sociopolíticas, o processo de negação, 

desumanização e produção do outro como inimigo, a incitação à violência física e 

cultural, a propagandização e manifesta intencionalidade de aniquilação de uma 

coletividade, que culminam, por fim, no crime contra a humanidade e em danos 

culturais, sociais, materiais e políticos os grupos violentados. 

Em 1948, os Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), 

motivados pelas milhões de mortes consumadas na 2ª Guerra Mundial, discutiram, na 

Convenção para a Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio, realizada em Paris, 

sobre os assassinatos em massa de judeus e ciganos cometidos pelos nazistas. Na 

ocasião, foi deliberado que o genocídio é um crime intencional de extermínio total ou 

parcial de um grupo étnico, racial, nacional ou religioso, estipulando que seus atos 

compreendem: 

 
Art. II: a) assassinato de membros do grupo; b) atentado grave à integridade 
física e mental de membros do grupo; c) submissão deliberada do grupo a 
condições de existência que acarretarão a sua destruição física, total ou 
parcial; d) medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e) 
transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo (ONU, 1948, 
p.1). 

 

Segundo o intelectual anticolonial martinicano, Aimé Césaire (2010), o repúdio 

e a comoção internacional ao holocausto não ocorreram por conta da indignação ética 

e humanitária no que tange às atrocidades cometidas pelo regime nazista. A 

mobilização internacional contra o genocídio ocorreu pelo fato do Terceiro Reich ter 

aplicado torturas e o extermínio em massa dentro do continente europeu. Tais práticas 
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são semelhante às tecnologias de colonização que os europeus empenharam 

continuamente durante séculos na África, América, Ásia e Oceania. No entanto, estas 

não suscitaram repercussões internacionais com vistas à retratação, ao julgamento, à 

promoção de medidas de combate e prevenção aos assassinatos em massa 

cometidos em tais processos. 

O crime de genocídio é previsto e tipificado no código penal brasileiro desde 

1956 (lei de n. 2889/56). Dois casos de condenação pelo crime de genocídio 

direcionado contra povos originários, que tiveram repercussão internacional e ficaram 

conhecidos como o “Massacre da Boca do Capacete” e a “Chacina de Haximu”, foram 

discutidos pelo subprocurador da República, Carlos Frederico Santos (2017), no livro 

“Genocídio Indígena no Brasil – Uma mudança no paradigma”. 

O primeiro caso ocorreu em 1988, no Estado do Amazonas, e foi cometido por 

catorze posseiros e madeireiros que atacaram a coletividade do povo Ticuna. A 

comunidade indígena se encontrava reunida e à espera da vinda de funcionários da 

Funai e Polícia Militar para discutirem os problemas vivenciados por esta, quando foi 

surpreendida pelos criminosos que cruelmente dispararam com armas de fogo contra 

as pessoas da aldeia. A ocorrência vitimou dezesseis indígenas que foram 

assassinados e dezenas que ficaram feridos e com a saúde abalada. 

O segundo caso de condenação pelo crime de genocídio no Brasil, aconteceu 

em 1993, no Estado de Roraima. Na ocasião, cinco garimpeiros ilegais investiram 

disparos contra a coletividade do povo Yanomami, resultando na morte de doze 

indígenas. Em 1996 a Justiça Federal de Roraima atuou na condenação dos 

garimpeiros ilegais pelo crime de genocídio, sendo que o STJ e STF, em 2000 e 2006, 

respectivamente, mantiveram o entendimento sentencial.  

Apesar destes dois casos resultarem em punições judiciais, as explorações 

madeireiras e dos garimpos ilegais ainda provocam intensos conflitos na relação com 

as comunidades indígenas no Brasil. 

O caso dos Guarani Kaiowa21, no Estado do Mato Grosso do Sul, é um dos 

conflitos com mais destaque na atualidade, mesmo assim, há o silenciamento e pouca 

 

21 A situação dos Guarani Kaiowa no Mato Grosso do Sul envolve violentas disputas fundiárias, pois há 
constantes ataques de pistoleiros, a mando de fazendeiros, que agem ilegalmente com o intuito de 
expulsar à força as comunidades do território. O genocídio e a luta Guarani Kaiowa pela permanência 
e demarcação de seus tekoha é detalhada no documentário de Vicent Carelli (2016), 
denominado ”Martírio”. 
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visibilidade na grande mídia. Até o momento, não houve condenações por crime de 

genocídio nos ataques direcionados a esta etnia. 

Segundo Santos (2017), os interesses econômicos são determinantes nos 

casos de genocídios contra os povos indígenas. Raros são os casos de condenação 

por este crime, e a impunidade frequentemente prevalece, seja pelo silenciamento, 

invisibilidade, pressão política e econômica ou pela dificuldade de se provar a 

intencionalidade de quem comete este crime. 

Além disso, as comparações feitas ao genocídio contra os judeus e ciganos no 

holocausto, em sua elevada ordem numérica de assassinatos, provocam divergências 

de interpretação sobre a tipificação da lei quando analisadas as situações de grupos 

étnicos indígenas no Brasil (Palmquist, 2018). Nesse sentido, o conceito de genocídio, 

por vezes, é associado exclusivamente ao evento que ocasionou o assassinato em 

massa cometido pelos nazistas, o que limita a compreensão social sobre este crime.  

Arruda (2020), arte-educador e doutor em serviço social, no texto denominado 

“O que é o Genocídio”, faz uma exposição sobre a utilização do termo genocídio no 

contexto brasileiro. Este autor defende a ampliação dos debates e estudos sobre os 

genocídios, de modo a buscar a reparação dos danos causados no extermínio em 

massa e a produção de novos sentidos para as futuras gerações. No que se refere 

aos povos originários, o autor pontua que:  

 
ainda vivenciamos as consequências do genocídio indígena. No decorrer da  
história,  tal  prática  continuou  e  continua  na  cultura  por  meio  da  
desconstrução  da representação e da representatividade do indígena, 
propagando a imagem e a ideologia de que não é ser humano; não conseguiu 
se desenvolver na história; e, por isso, é visto de maneira alegórica, folclórica 
e caricata (ARRUDA, 2020, p.483). 
 

No Brasil, o extermínio em massa de coletividades socioculturais é 

consequência do processo histórico de colonização e escravização. Nesse sentido, 

há a continuidade da desumanização e predação das vidas e diversidades em função 

da reprodução da lógica do Estado capitalista. 

 
Povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como 
consequência do que hoje se chama, num eufemismo envergonhado “o 
encontro” de sociedades do Antigo e do Novo Mundo. Esse morticínio nunca 
visto foi fruto de um processo complexo cujos agentes foram homens e 
microrganismos mas cujos motores últimos poderiam ser reduzidos a dois: 
ganância e ambição, formas culturais do que se convencionou chamar o 
capitalismo mercantil. Motivos mesquinhos e não uma deliberada política de 
extermínio conseguiram esse resultado espantoso de reduzir uma população 
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que estava na casa dos milhões em 1500 aos parcos 200 mil índios que hoje 
habitam o Brasil (CUNHA, 1992, p.12). 

 

A sistemática morte de povos indígenas e negros aponta que, apesar de o 

conceito de genocídio ter emergido na década de 1940, sua prática é centenária, 

sobretudo por parte dos países europeus nos processos de colonização. Até hoje o 

extermínio em massa produzido nesses processos, assim como a violência praticada 

pelo Estado brasileiro por meio do SPI e regime militar (CNV, 2014), não foram 

juridicamente reconhecidos. 

Na fundamentação teórica-conceitual do conceito de genocídio, a dimensão da 

violência simbólica e imposição cultural era considerada basilar para a consumação 

deste crime. Lemkin (1944) pontuou alguns processos violentos que produzem danos 

e a desintegração sociocultural dos povos vitimados pelo genocídio, tais como a: 

conversão religiosa forçada, destruição sociocultural e simbólica, proibição de práticas 

culturais e religiosas, desmantelamento de lideranças, destruição de espaços culturais 

e pilhagem material. 

Na discussão sobre a categoria de genocídio cultural, Lemkin (1944) citou 

práticas coercitivas exercidas pelos países ibéricos no período colonial na América. 

Estas envolviam a proibição de práticas culturais, reuniões, associações, o controle 

das relações sociais e da expressão das línguas indígenas, a obrigatoriedade de 

reproduzir a arquitetura europeia na construção das moradias e punição pelo não 

cumprimento das normas morais europeias. 

Em referência às diversas formas de genocídio, o advogado Dinamam Tuxá 

(2019, p.161) aponta que: 

 
Temos o genocídio institucional, temos o genocídio praticado por ruralistas, 
genocídio praticado por bancada evangélica, genocídio praticados pelos 
empreendimentos, são uma série de genocídios. Há ainda o genocídio mais 
perigoso que é o genocídio étnico, o que nós colocamos como genocídio 
cultural, em que você apaga aquela pessoa pelo que ela é, pelo que ela foi e 
pelo que ela projeta ser (VIEIRA, 2019, p. 161). 

 

A noção de genocídio implica na destruição e na redução sociopolítica da 

coletividade violentada. Nesse processo, a relação intercultural, com o outro que é 

desumanizado, é composta pela intolerância que nega a existência e inviabiliza o 

reconhecimento do subalternizado como sujeito. Isto posto, o genocídio implica não 
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apenas na destruição física, do corpo, mas também na dimensão simbólica, da cultura 

e subjetividade. 

O genocídio cultural, enquanto termo jurídico, foi suprimido da Convenção para 

a Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio, por ser considerado amplo e 

inconsistente. Duas décadas após a Convenção, a discussão conceitual ressurgiu e o 

termo etnocídio foi cunhado no campo da antropologia, em substituição ao conceito 

de genocídio cultural. 

 

5.3 – Sobreposição Etnocida 

 

“Há muitas histórias 
Sobre os meus avós 

Que a História não faz 
Questão de contar” 

(ASSUMPÇÃO, 2000, p.33) 

 

Na raiz etimológica, “etno”, correspondente à comunidade étnica ou etnia, é 

uma palavra que advém do grego ethnos e se refere às qualidades de um povo que 

partilham um ethos cultural, ou seja, o modo de vida, os costumes, valores, padrões 

de ação e relação, as tradições e normas em uma coletividade específica (Guimarães, 

2017). O etnocídio, portanto, representa a morte da cultura e dos modos de vida de 

uma coletividade étnica, bem como seus efeitos. 

O antropólogo Kabenguele Munanga (2004, p. 12), no texto intitulado “Uma 

abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia”, afirma que: 

 
“uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, 
têm um ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião 
ou cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo 
território.” 

 

Na pesquisa com tecelãs do povo mapuche no Chile, Gonzalez e Hayes (2015) 

constataram que a identidade étnica não se reduz à homogeneidade e ao passado 

essencialista comum de um grupo social. Os autores enfatizam que a categoria etnia 

corresponde a um modo de ação e criação que projeta a comunidade à produção de 

similitude. Dessa forma, desloca-se a temporalidade da concepção sobre etnicidade, 

concebendo-a, para além do passado e do presente, como uma pretensão futura e 

um desejo para com o grupo compreendido dentro dos limites que definem a 

coletividade “nós”.  
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Segundo o documento intitulado “Referências Técnicas para Atuação de 

Psicólogas (os) com Povos Tradicionais”, produzido pelo Conselho Federal de 

Psicologia (2019), o conceito de etnia, além de sua referência à origem mítica e ao 

modo de vida coletivo, também diz respeito às fronteiras relacionais entre os 

diferentes grupos sociais. Situa-se como uma qualidade e um lugar social, que 

perpassa as relações de poder e, portanto, revela-se também no modo de ocupação 

do território, na organização comunitária e no diálogo com os outros povos, de etnias 

diferentes. 

O conceito de etnocídio foi cunhado em 1970, pelo antropólogo francês, Robert 

Jaulin (1973), autor do livro La paix blanche: introduction à l’ethnocide. O autor propôs 

este conceito a partir de seu trabalho etnográfico com o povo Bari, na região fronteiriça 

da Venezuela e Colômbia. Na obra, Jaulin estabelece relações entre a colonização, 

imposição religiosa de missões cristãs, pressão econômica das petroleiras, o uso da 

força por parte dos Estados e a destruição dos modos de vida e da cultura da 

sociedade Bari. Este antropólogo afirma que o etnocídio não se configura pelos seus 

meios, mais sim por sua finalidade de eliminação da condição sociocultural 

diferenciada de determinada coletividade.  

Apesar de o conceito etnocídio não estar presente em tratados jurídicos, tanto 

no Brasil quanto internacionalmente, há uma crescente discussão sobre sua aplicação. 

Os avanços e aprofundamentos da reflexão sobre o termo etnocídio são notórios, 

fazendo-se presentes na pauta do movimento indígena, que recorrentemente 

apresenta denúncias da agência etnocida do Estado brasileiro (APIB, 2019, 2020b). 

Além disso, o etnocídio é abordado nas publicações literárias de Clastres (2004), 

Viveiros de Castro (2016), Bairrão (2016, 2017), Tiveron (2018), Palmquist (2018), 

Angatu (2019) entre outros (as) autores (as). 

No contexto sul-americano, os indígenas são vítimas do genocídio e etnocídio 

em processos simultâneos. Para o antropólogo Clastres (2004), em ambos os 

fenômenos há a produção da diferenciação, sendo que o outro, oprimido, é concebido 

como a diferença má. Enquanto no genocídio a relação com o outro é pautada pela 

intolerância e negação, no etnocídio o outro é inferiorizado, porém, este pode melhorar 

seu valor e ascender socialmente à medida que se assemelha ao modelo cultural que 

lhe é imposto. Desse modo, torna-se possível o processo de atenuação da maldade 

que o outro representa. 
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O etnocídio expressa a intolerância e o desejo de controle sobre o outro, de 

modo a embranquece-lo e torná-lo mais suportável à percepção do colonizador. Trata-

se de um processo infindável, pois, tornar-se ocidental nunca é completamente 

tangível, ao passo que “é preciso continuar a ser índio para poder se continuar a virar 

branco” (VIVEIROS DE CASTRO, 2016, p. 19). Como efeito, a negação do outro 

“conduz a identificação a si” (CLASTRES, 2004, p. 56). 

 O etnocídio é precedido pelo etnocentrismo, que posiciona a própria cultura no 

centro referencial, de modo a determinar as fronteiras da diferença que estipulam as 

noções de “eu”, “nós” e “outro (s)”. Clastres (2004) afirma que o etnocentrismo também 

é observado em sociedades indígenas sem Estado. Esta perspectiva é evidenciada a 

partir das autodenominações dos grupos étnicos indígenas em suas línguas 

originárias, que correspondem à ideia de homem, pessoa ou gente, como sugere os 

termos Yanomami (gente), Ava Guarani (homem), Nhandeva (o que somos nós), entre 

outros. 

Embora o etnocentrismo seja observado em muitas sociedades, nem todas são 

etnocidas. Na ação etnocida, a visão supremacista cultural do ocidente é imposta 

primeiro pela diferenciação e, em sequência, na hierarquização, posicionando o outro 

como inferior e, consequentemente, colocando a cultura ocidental como soberana. 

Aos olhos da cultura dominante, “a alteridade cultural nunca é apreendida como 

diferença positiva, mas sempre como inferioridade segundo um eixo hierárquico” 

(CLASTRES, 2004, p. 58). 

Clastres propõe uma reflexão a respeito da constituição política da sociedade 

ocidental, que, por medo e intolerância à diversidade, suprime as relações de 

alteridade. O ocidente é etnocida, pois, está política, econômica e culturalmente 

estruturado deste modo. A condição de pertencimento a uma sociedade com Estado 

e organizada pelo modo de produção capitalista são fatores determinantes na 

reprodução do genocídio e etnocídio, pois, o Estado visa centralizar e controlar uma 

sociedade nacional com a finalidade de exercer a soberania hegemônica. 

Ademais, o ato de produzir é deslegitimado caso não seja pelos meios 

capitalistas de produção. Desse modo, sob o pretexto de serem improdutivos, ocorre 

a negação dos diversos modos de vida e dos corpos não-brancos, ao passo que 

“produzir ou morrer, é a divisa do Ocidente” (CLASTRES, 2004, p. 63). 
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Além da dissolução de diferenças do outro, por meio da descaracterização e 

opressão, a determinação impositiva do que é o outro e o que ele representa social, 

política e economicamente configura o ato etnocida. Assim, o resultado do etnocídio 

é a redução do “múltiplo no um” (CLASTRES, 2004, p. 83), induzindo os outros a um 

padrão normatizador. 

A ação etnocida apaga as características e diferenciações dos povos oprimidos 

e colonizados, generalizando-os em uma imagem estereotipada. Nesse processo, 

reduz-se as centenas de etnias e povos originários de Abya Yala na palavra índio, um 

conceito que, segundo o escritor Daniel Munduruku (2017), não representa a 

identidade e empobrece a experiência milenar da diversidade humana. Com isso em 

vista, este autor considera ser mais adequado contextualizar e especificar a etnia 

referenciada, por exemplo, o povo Munduruku, Mbya Guarani, Terena, Krenak, entre 

outros. Quando a menção é feita de modo genérico, este autor sinaliza ser mais 

adequada a utilização do termo indígena, que corresponde a povo originário, 

autóctone, nativo do território. 

Para o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2016, p. 1), a ação etnocida é:   

 
toda decisão política tomada à revelia das instâncias de formação de 
consenso próprias das coletividades afetadas por tal decisão, a qual acarrete 
mediata ou imediatamente a destruição do modo de vida das coletividades, 
ou constitua grave ameaça (ação com potencial etnocida) à continuidade 
desse modo de vida. 
 

A exclusão dos povos indígenas nos processos de tomadas de decisões 

políticas representa uma das dimensões da estrutura etnocida. Estes possuem o 

direito de participar e serem consultados nos assuntos que possam vir a impactar, 

direta ou indiretamente, a coletividade étnica (OIT, 1989). Como exemplo, pode-se 

citar as grandes obras ditas desenvolvimentistas, as quais são empreendidas no 

interior e nas adjacências dos territórios indígenas, de modo que os interesses 

econômicos capitalistas se sobrepõem aos modos de vida e de produção de 

comunidades autóctones.  

As violações de direitos se configuram como práticas etnocidas, pois, 

interferem na autonomia e produzem, tanto subjetiva quanto materialmente, a 

desintegração dos modos de vida partilhados culturalmente em grupos étnicos 

minoritários (Viveiros de Castro, 2016). 
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A Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, determina, entre 

outros pontos, o direito de consulta e participação dos povos indígenas e tribais no 

uso, gerenciamento (inclusive controle de acesso) e conservação de seus territórios, 

sejam estes regularizados ou não. Além disso, está estipulado no referido tratado que 

os povos indígenas possuem uma relação especial para com a terra, devendo ser 

respeitada sua territorialidade de modo a garantir a autonomia e sobrevivência 

sociocultural das comunidades. É importante considerar que o território para as 

comunidades indígenas não se resume ao meio físico e natural de produção de 

subsistência (Ramos, 1986). Na cosmovisão de muitas etnias, a dimensão da 

territorialidade é embasada na relação ancestral e sagrada para com a terra. Apesar 

de o Brasil ser um país signatário da convenção citada, os povos indígenas são, 

muitas vezes, desconsiderados e acabam por não participar das decisões que 

impactam suas territorialidades e comunidades. 

 Além do não cumprimento desta convenção, a violação dos direitos específicos 

dos indígenas, presentes na CF brasileira, corresponde a uma ação etnocida ao passo 

que, segundo o artigo 231 “são reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

todos os seus bens”. 

Para Viveiros de Castro (2016, p. 14), a Constituição vigente “interrompeu 

juridicamente (ideologicamente) o projeto multissecular de desindianização, ao 

reconhecer que ele não se tinha completado, e ao sancionar o direito permanente à 

condição indígena.” Para este autor, tal legislação contrapôs e subverteu “o dispositivo 

de sujeição armado desde a Conquista de modo a torná-lo dispositivo de subjetivação” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2016, p. 14), o que produziu inflexões aos valores sociais 

referentes às identidades dos povos indígenas e culminou nos processos de 

etnogêneses, na recomposição e retomada étnica, cultural e territorial dos povos 

originários que foram colonizados. 

Segundo este autor, o etnocídio pode ser operado no processo de 

deslegitimação da identidade indígena, ao passo que cria um protocolo que apenas o 

Estado ou os antropólogos podem referendar quem é “indígena de verdade”. Este visa 

transformar a identidade de povos originários em camponeses, pardos, caboclos ou 

pobres, para, em última instância, serem assimilados e absorvidos pela sociedade, 



93 
 

 
 

resultando na perda dos direitos específicos que lhes são assegurados. Nesse caso, 

a inclusão forçada dos indígenas na sociedade nacional e a assimilação podem ser 

compreendidas como ações etnocidas, pois, intencionam a negação do direito 

originário dos povos autóctones no que tange à demarcação de seus territórios. 

Segundo este antropólogo: 

 
o substantivo ou adjetivo “índio” não designa ou qualifica um indivíduo, mas 
especifica um certo tipo de coletividade. Nesse sentido não existem índios, 
apenas comunidades, redes (d)e relações que se podem chamar indígenas. 
Não há como determinar quem “é índio” independentemente do trabalho de 
auto-determinação realizado pelas comunidades indígenas (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2016, p. 17). 

 

Para o autor, o trabalho antropológico tem o objetivo de elucidar as condições 

ontológicas de autodeterminação, sendo que apenas as comunidades indígenas 

podem responder se são (ou não) indígenas “de verdade”. 

A jornalista Eliane Brum (2014, p. 3) contribui para a compreensão da ação 

etnocida no seio da sociedade com Estado, ao afirmar que: 

 
Nada é mais autoritário do que dizer ao outro que ele não é o que é. Essa 
também é parte da ofensiva de aniquilação, ao invocar a falaciosa questão 
do “índio verdadeiro” e do “índio falso”, como se existisse uma espécie de 
“certificado de autenticidade”. Essa estratégia é ainda mais vil porque 
pretende convencer o país de que os povos indígenas nem mesmo teriam o 
direito de reivindicar pertencer à terra que reivindicam, porque sequer 
pertenceriam a si mesmos. 

 

O genocídio e etnocídio se confirmam quando se estabelece, no imaginário 

social, que existiam indígenas no passado e que hoje não existem mais. Esta negação 

faz uso do argumento que os povos originários contemporâneos são falsos indígenas, 

pois, dinamizaram suas culturas. Desse modo, são produzidas relações entre o 

genocídio e etnocídio, ao passo que, junto ao extermínio físico massivo, aqueles que 

sobreviveram tem sua identidade e existência anulada. 

É de suma importância considerar que os povos indígenas no Brasil resistem 

há mais de 520 anos e que, nesse processo, as culturas não são puras, estanques ou 

imutáveis, mas são constituídas de forma fluida, relacional, dinâmica e representam 

um modo específico de se transformar (Pierri, 2018). 

Logo, apesar de as relações interculturais genocidas e etnocidas implicarem 

em intensos prejuízos às comunidades historicamente colonizadas, é fundamental 
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apontar que as coletividades étnicas se modificam com base nas cosmovisões, 

cosmopolíticas, demandas, autonomias, nos desejos, instrumentos e horizontes. 

Eduardo Viveiros de Castro (2016) discute que a resistência dos povos 

originários tem múltiplos protagonistas, que garantiram e seguem lutando pelos 

direitos constitucionais. Desse modo, estas lideranças se opõem consistentemente ao 

genocídio e etnocídio, tais como Davi Kopenawa, Ailton Krenak, Sonia Guajajara, 

Joênia Wapichana, Alvaro Tucano, Mário Juruna, Raoni Metuktire, Marçal Tupã, 

Angelo Kretã, Eloy Terena, entre outros (as). Segundo o antropólogo: 

 
os processos de resistência (que deveríamos escrever “rexistência”) indígena 
contra as forças etnocidas são afirmações da recusa em se deixar capturar 
pelos mecanismos de representação, delegação, “consenso informado”, 
indenização, planos emergenciais, programas de mitigação de impacto, 
conversão religiosa, inserção no mercado de trabalho, capacitação 
profissional, benefícios sociais, e outras tantas formas de sabotagem da 
autonomia como horizonte móvel da ação política indígena. (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2016, p. 8) 
 

O cerne da rexistência indígena ao etnocídio consiste no fortalecimento da 

autonomia, que ocorre por meio da produção de subjetividade e na permanência e 

reterritorialização nas terras sagradas e originárias. Segundo Viveiros de Castro 

(2016), a retomada da identidade indígena e os processos de etnogêneses apontam 

para uma resistência incisiva à colonialidade. Os povos originários fortalecem sua 

autonomia a medida em que realizam as retomadas, reivindicam a demarcação de 

seus territórios e se mobilizam para impedir o apagamento da história de seu povo e 

de seus ancestrais, projetando ao futuro, às crianças, os valores e desejos que 

sustentam a cultura e coletividade étnica. Campanhas como “Demarcação Já” e 

“Sangue Indígena: Nenhuma Gota a Mais”, tema do Acampamento Terra Livre de 2019, 

organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB, 2019), expressam 

a consistência do protagonismo indígena na luta por seus direitos, pelo respeito à 

diversidade, autonomia e vida. 

O professor Casé Angatu Xucuru Tupinambá (2019, p.3), contribui na 

compreensão sobre a processualidade do etnocídio e como ele pode preceder o 

genocídio. 

 
O etnocídio é a negação da nossa existência ao afirmar que, para ser índio 
ou quilombola, é preciso que as pessoas vivam como no século XVI. A teoria 
reconhece que todas as culturas são dinâmicas, mas negam essa 
dinamicidade cultural aos povos originários. Essa é uma tentativa de nos 
“etnocidar”. Quando algum indígena aceita essa condição de negação às 
próprias raízes ele passa a ser integrado à sociedade nacional, mas quando 
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não aceita é etnocidado. Por outro lado, tem o genocídio. A morte física é uma 
forma de eliminar todos aqueles que não aceitam o etnocídio e resistem a se 
integrar à chamada “sociedade civilizada”. São dois processos que caminham 
juntos, desde o aldeamento indígena, na antiga tentativa de catequizá-los e 
torná-los não índios para tirar deles o direito à terra. 
 

Na relação entre etnocídio e genocídio, nota-se que o primeiro pode ser um 

meio para atingir o segundo, e vice-versa. Não se trata de, como aponta Clastres 

(2004), mensurar qual fenômeno é menos danoso, mas sim de compreendê-los e 

atuar no sentido de enfrentá-los estruturalmente, já que ambos lesam as comunidades 

indígenas e a humanidade em sua totalidade. 

Cabe pontuar que a separação entre destruição física e cultural advém de uma 

perspectiva ocidental e esta pode ser descabida para muitos povos originários. Nas 

perspectivas de diversas cosmovisões indígenas, a cultura e espiritualidade são 

indissociáveis do corpo físico, e a integralidade da vida é concebida não só em sua 

vertente humana, mas também na vida em sua dimensão não-humana, a vida dos rios, 

animais, das montanhas, florestas, etc. Desse modo, as destruições e predações 

inerentes ao modo de produção capitalista, culminam no racismo estrutural, genocídio, 

etnocídio e ecocídio, ou seja, no extermínio das ecologias, dos ecossistemas e das 

condições de sustentação das vidas e culturas ao futuro (Palmquist, 2018). 

 

5.3.1 A Psicologia Brasileira Frente ao Etnocídio 

 

No texto intitulado “Etnocídio ameríndio e alucinação negativa: o estatuto do 

morto e suas decorrências para a psicologia”, o docente que desenvolve pesquisas 

com as perspectivas teóricas da etnopsicologia e psicanálise, José Bairrão (2016, 

p.130), afirma que: 

 
o etnocídio comunga da natureza da morte. Não é apenas um evento histórico, 
mas também um ato atemporal, que salvo uma radical reelaboração, se 
perpetua. Um ato etnocida ocorrido fisicamente pode se repetir na atualidade, 
perpetuar e reproduzir discursiva e subjetivamente. 
 

Com o intuito de tecer contribuições para a compreensão do etnocídio, este 

autor remete a análise à morte e à memória, entendendo a memória como um 

processo de subjetivação que está para além do tempo passado e o morto como 

alguém de destaque em muitas cosmovisões indígenas. A figura do morto e dos 

encantados produz sentidos aos vivos, por meio dos sonhos, ritos, das 

espiritualidades, vivências cinestésicas e manifestações da natureza. 
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Bairrão (2016, p.129) aponta que “a morte surge como o estado natural do 

sujeito e equivale ao ser espiritual e, só por morrer, ninguém deixa de ser.” Com isso 

em vista, este autor reflete sobre a importância da psicologia compreender a noção 

que os povos indígenas possuem sobre a morte e as representações que são 

construídas sobre o morto. 

Na investigação psicológica sobre os significados que as comunidades 

indígenas constroem sobre a morte, emergem elementos importantes para 

compreender as cosmovisões, os modos de vida e os sentidos existenciais que os 

sujeitos sustentam por meio da cultura. Esse processo produz o deslocamento da 

psicologia em busca do diálogo com os conhecimentos ancestrais indígenas. 

Nesse sentido, Bairrão propõe que a psicologia reconheça a pluralidade das 

memórias, subjetividades e dos saberes concernentes à diversidade étnica e cultural 

da população brasileira. Para este autor, desconsiderar a legitimidade, o valor 

comunicativo e a multiplicidade de conhecimentos daqueles que foram mortos pelo 

genocídio seria matá-los duplamente, apagando-os de vez. Como efeito do etnocídio, 

“ao re-matar os mortos, extermina-se, se não física, psíquica e identitariamente os 

vivos deles descendentes” (CRP, 2016, p.128).  

Bairrão sinaliza que a alucinação negativa é produzida a partir da 

impossibilidade de representação do trauma correspondente ao etnocídio. Nesse 

sentido, o não reconhecimento dos efeitos provocados pelo extermínio físico e 

simbólico dos povos indígenas implica na sua invisibilização. 

 
Entenda-se aqui por alucinação negativa a não percepção da inscrição e 
presença indígena, seja das comunidades remanescentes, seja dos seus 
mortos, no cenário atual das terras em que vivem ou viveram e nos contornos 
da sociedade atual, por meio do esbulho sumário não apenas das suas terras 
e existências, como inclusive da sua representação e admissão subjetiva 
(BAIRRÃO, 2016, p. 132). 
 

Com isso em vista, este autor propõe que “é preciso prestar atenção ao cunho 

performativo dos enunciados psicológicos sobre os povos indígenas e assegurar não 

apenas a preservação dos remanescentes, da sua memória e do seu devir, como 

também a dos seus mortos e a dos seus mundos” (BAIRRÃO, 2017, p.53). 

Juliana Tiveron (2018), psicóloga que desenvolveu a tese de doutorado 

intitulada “Aldeia dos Mortos no Sertão Paulista”, pesquisou, por meio da abordagem 

etnopsicológica e psicanalítica, o processo de etnocídio e as repercussões deste na 

memória social do povo Kaingang, no Estado de São Paulo. Este povo indígena teve 



97 
 

 
 

seu território e modo de vida impactado, sobretudo a partir do século XX, em 

decorrência do avanço da fronteira agrícola cafeeira no oeste paulista e a 

implementação da Estada de Ferro Noroeste e Estrada de Ferro Paulista. 

Em seu estudo, esta autora analisou o processo histórico de extermínio deste 

povo indígena no oeste paulista e escutou as memórias produzidas pelos 

descendentes dos colonizadores e pelos descendentes Kaingang. A sustentação da 

língua, cosmovisão, dos símbolos, cânticos e das danças indígenas representam os 

legados dos ancestrais, que são evocados pelos vivos e compõem a produção de 

subjetividades. Nesse sentido, a transmissão sociocultural, realizada de modo 

intergeracional, propicia a aproximação das memórias históricas dos mortos aos 

descendentes indígenas. Ao trazer à tona os mortos, Tiveron considera que são 

restituídas as memórias traumáticas, o que contribui no enfrentamento ao etnocídio. 

Ambos os pesquisadores apontam caminhos pertinentes para a compreensão 

do etnocídio no campo psicológico. Um fator que deve ser atentado diz respeito à 

temporalidade, pois, o trauma do etnocídio compromete a revisitação de memórias 

históricas. A experiência traumática reverbera a violência etnocida de forma latente e 

repetitiva nas vidas dos sujeitos. Em um contexto de opressão sociopolítica e 

econômica, a negação da existência dos povos indígenas e a invisibilização do trauma 

implicam na escamoteação de suas representações. Desse modo, a reelaboração das 

memórias traumáticas do etnocídio é inviabilizada, o que compromete a projeção 

sociocultural ao futuro e a sustentação dos modos de vida das coletividades 

violentadas (Tiveron, 2018; Bairrão, 2017; CRP, 2016). 

Rosa (2015, p. 31) propõe a clínica do traumático e relaciona esta ao contexto 

das relações de poder e produção de subjetividades. 

 
A clínica do traumático opera quando o sujeito encontra-se em um tempo 
subjetivo no qual o trauma, esse instante perpétuo, toma conta de toda 
possibilidade de uma questão subjetiva, encontrando como resposta a 
repetição do silêncio, a perpetuação da angústia ou o impedimento de 
processos subjetivos. 

  

A clínica do traumático emerge dentro da abordagem da psicanálise implicada, 

que produz articulações com os campos da política, sociedade e cultura. A psicanálise 

implicada compreende que o inconsciente é atravessado pelas relações de poder. 

Nesse sentido, as desigualdades sociopolíticas operam de modo a inviabilizar, 

discursivamente, o lugar subjetivo do desejo das pessoas que têm seus direitos 
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violados, o que produz o sofrimento em dimensão sociopolítica e a sobreposição de 

uma estrutura alienante ao sujeito em situação de vulnerabilidade. 

A noção do sofrimento em face da dimensão sociopolítica, portanto, relaciona-

se com o conceito de etnocídio, ao passo que ambos concebem as violações de 

direitos e sobreposições socioculturais como determinantes na anulação das 

identidades étnicas e dos modos de vida dos povos que resistem à subalternização. 

A escuta em face da dimensão sociopolítica do sofrimento compreende que 

trazer à tona a discursividade e ampliar a visibilidade das histórias dos sujeitos 

subalternizados, por meio das experiências compartilhadas, da produção de 

memórias e do fortalecimento das autonomias que sustentam os diversos modos de 

vidas nos territórios, podem romper com a alienação social e contribuir na 

transformação da estrutura simbólica, subjetiva, sociopolítica, cultural e econômica 

(Rosa, 2015).  

A psicanálise implicada, portanto, direciona-se para romper com as condições 

excludentes e com os silenciamentos reproduzidos pelo ciclo da violência traumática. 

Neste processo, o cuidado ao sofrimento em dimensão sociopolítica visa construir 

possibilidades de manifestações dos desejos, de recomposições das memórias e a 

garantia dos direitos. Desse modo, são produzidas contribuições clínicas e políticas, 

ao passo que são focalizadas as relações de poder na tessitura social, sem perder de 

vista as singularidades dos sujeitos que compõe o contexto (Rosa, 2015). 

A escuta à dimensão sociopolítica do sofrimento necessita considerar o 

contexto e lugar que o sujeito e a comunidade ocupam na discursividade social. Em 

referência ao contexto sociopolítico da Aldeia Tekoa Paranapuã, a discursividade 

produzida pelo Estado sobre os Guarani Mbya e Tupi Guarani veicula a ideia que os 

indígenas são aculturados e nômades (Guimarães, 2004; Ladeira, 2008). Este 

apontamento é improcedente e produz implicações, tais como a descaracterização 

dos modos de vida destas etnias. Este processo discursivo está direcionado a 

relativizar e deslegitimar os direitos destes povos. Ao serem chamados de “índios do 

Paraguai”, ou nômades, por exemplo, está implícita a ideia que estes não possuem 

direitos como cidadãos brasileiros. 

No entanto, os Guarani Mbya e Tupi Guarani não podem ser considerados 

nômades, pois, seus deslocamentos são planejados, suas rotas são compreendidas 

na territorialidade do yvyrupa e estes possuem como destino os territórios 
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tradicionalmente ocupados por seus ancestrais. Os discursos que associam os 

guarani como nômades podem corroborar com a violação de direitos, ao passo que a 

identificação dos guarani como indígenas errantes, que não ocupam o território de 

modo fixo e permanente, pode comprometer a demarcação das terras 

tradicionalmente habitadas (Guimarães, 2004). Ademais, sob a infundada acusação 

que os indígenas estão “degradando a natureza” (Wera, 2016), o Estado intenciona 

legitimar a expulsão dos povos originários do território, o que produz o sofrimento em 

dimensão sociopolítica. 

Frente ao contexto de reprodução do etnocídio, no qual as forças estatais e do 

interesse privado intencionam a redução da multiplicidade sociocultural em uma 

unidade nacionalista, consumista e alienada, a resistência indígena está articulada de 

modo a reiterar as diversidades étnicas e culturais, posicionando-se contra o esbulho 

das terras e identidades indígenas. Desse modo, os povos originários persistem nas 

rexistências e recusam suas reduções a um padrão monocultural e normatizador 

(Viveiros de Castro, 2016). 

O movimento indígena e sua articulação em redes possuem grande potência na 

produção de rexistências, experiências compartilhadas e na recomposição de memórias 

históricas. O fortalecimento dos vínculos e das convivências, assim como a escuta do 

sofrimento em sua dimensão sociopolítica, podem ampliar a visibilidade discursiva e 

potencializar o rompimento de processos excludentes e etnocidas. Nesse sentido, são 

criadas condições para a reconstituição simbólica, manifestação dos desejos e 

transmissão sociocultural e intergeracional dos diversos modos de vida, o que 

contribui na reterritorialização física e subjetiva. 

O engajamento da psicanálise implicada deve se voltar, também, para a 

superação da resistência do (a) psicanalista, que na barreira linguística pode 

encontrar dificuldades que inviabilizam a escuta qualificada direcionada aos indígenas. 

É pertinente, portanto, que a clínica implicada na transformação das desigualdades 

sociopolíticas, e que visa romper com a violência do etnocídio, mobilize-se e aprenda 

a escutar os sujeitos em suas línguas originárias e em outras manifestações não 

verbais. Partindo da premissa que a linguagem reproduz a estrutura das relações 

sociopolíticas e culturais, a desconstrução da colonialidade perpassa a ruptura da 

hegemonia das línguas dos países colonizadores nas relações sociais.  

A escuta direcionada aos povos originários pode contribuir com a ampliação 
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das noções de saúde e bem-viver, de modo a convergir com as práticas tradicionais 

de cuidado à saúde indígena. 

Tendo em vista que as cosmologias dos povos originários embasam os 

movimentos políticos de rexistências, levanto como hipótese, que necessita ser 

aprofundada em futuras investigações, que o conceito de cosmopolítica pode 

contribuir com a noção de escuta à dimensão sociopolítica do sofrimento e com o 

enfrentamento ao etnocídio. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória desta pesquisa me mobiliza a concluir que não cabe um ponto final 

às discussões aqui desenvolvidas. Pretendo, portanto, apresentar uma síntese dos 

caminhos percorridos nesta investigação e desenvolver algumas considerações que 

possam contribuir em futuros estudos. 

A partir do objetivo de produzir uma reflexão crítica sobre a resistência da 

comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã ao etnocídio, propus, por meio da revisão 

bibliográfica, o diálogo interdisciplinar com os campos da psicanálise implicada, 

psicologia indígena, antropologia e dos estudos decoloniais. Esta opção foi escolhida 

por considerar a complexidade do estudo e a potência de ampliar o debate sobre as 

relações interculturais e étnico-raciais nestes campos do conhecimento. 

A comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã realizou a retomada de seu território 

sagrado em 2004. A reterritorialização indígena se fundamenta na cosmologia dos 

povos Guarani Mbya e Tupi Guarani, que reconhecem a ocupação tradicional do 

território de Paranapuã por seus ancestrais. 

Desde o início da reocupação indígena no território, o Estado se mobilizou para 

expulsar a comunidade do tekoa. Nesse sentido, foi iniciada a ACP que solicita a 

remoção dos indígenas do local. Além disso, por conta da comunidade estar situada 

em um território que é sobreposto pelo PEXJ, o Estado impõe restrições ao modo de 

vida indígena no local e reproduz a colonialidade e sistemática violação de direitos. 

Diante deste contexto, a resistência indígena possui múltiplas dimensões, 

sendo que a permanência no território é apontada como a principal luta da 

comunidade do Tekoa Paranapuã (Wera, 2016; Santos, 2019). 

Com isso em vista, as resistências da comunidade indígena estão direcionadas 

a: fortalecer o corpo, espírito e nhandereko por meio de práticas ritualísticas e 

xamânicas, sobretudo na Opy (casa de rezas) e em conexão com Nhanderu; valorizar 

os conhecimentos dos xeramõi kuery e das xejary kuery; articular redes parentais e 

de alianças entre os tekoa e com apoiadores; retomar os territórios sagrados e 

ancestrais; mobilizar ações públicas em reivindicação ao cumprimento dos direitos 

indígenas, sobretudo no que se refere à regularização de seus territórios; transmitir o 

nhandereko de modo intergeracional; e cuidar da natureza para sustentar a 

continuidade do nhandereko e teko porã às futuras gerações. 
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A cosmovisão indígena embasa os sentidos das resistências sociopolíticas. 

Desse modo, os ritos, mitos, conhecimentos ancestrais e o fortalecimento do 

nhandereko direcionam a luta pela demarcação do território não apenas em um plano 

físico, mas, sobretudo, com vistas à eternidade em um plano cosmológico e espiritual. 

Nesse sentido, as resistências visam, principalmente, a ascensão à Yvy marã e’ỹ 

(Guimarães, 2004; Guimarães, 2017; Ladeira, 2008). 

Considerando que a garantia do tekoa é uma condição fundamental para a 

busca pela imperecibilidade guarani, produzi articulações com conceitos que são 

determinantes nos processos de sistemática violação de direitos, esbulho das terras 

indígenas e reprodução da colonialidade. Nesse sentido, a discussão teórico-

conceitual estabeleceu relações com o racismo estrutural, etnocídio e sofrimento em 

dimensão sociopolítica. Considero que retirar o racismo, genocídio e etnocídio do 

silenciamento são processos fundamentais para o enfrentamento a estes fenômenos 

sociais. Isto posto, faz-se necessário o aprofundamento e a ampliação da visibilidade 

destas temáticas. 

Diante dos mais de 520 anos de colonização e resistências indígenas no Brasil, 

destaco que o processo histórico não é, apenas, um evento passado. A noção de 

colonialidade representa a dimensão temporal da reatualização colonial e sua 

incidência na produção de subjetividade e contemporaneidade. 

Desse modo, os processos sociopolíticos que suscitaram a formação do Estado 

brasileiro, como o genocídio negro e indígena, fazem-se presentes na sociabilidade e 

são reproduzidos nos âmbitos econômicos, políticos e subjetivos. A colonialidade, 

portanto, representa a continuidade da hierarquização social que produz privilégios à 

branquitude e subalterniza os grupos não-brancos. A reatualização da dominação 

colonial incide diretamente nos corpos, territórios e nas vidas, o que reproduz como 

efeito as desigualdades sociopolíticas e a intolerância às diversidades étnico-raciais e 

culturais. 

A noção de raça emerge a partir da colonização ibérica no continente 

americano. A invenção da ideia de raça propiciou condições favoráveis para a 

constituição do projeto moderno e globalização do modo de produção capitalista. Isto 

posto, a colonização produziu o eurocentrismo em escala global por meio da 

dominação social, política e econômica em Abya Yala.  

A criação das identidades raciais não apenas inferiorizou os povos não-brancos, 
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como produziu a desumanização destes. Inicialmente, a invenção das raças produziu 

desigualdades a partir da concepção religiosa e moral. Este constructo social, sob o 

pretexto dos povos não-brancos não possuírem alma, embasou a exploração e 

escravização destes. Posteriormente, a partir do século XIX, a ideia de raça foi 

reatualizada e legitimada pela ciência como uma pretensa categoria biológica. Como 

efeito, o racismo e a hierarquização social foram naturalizados, de modo a criminalizar 

e patologizar os grupos não-brancos. Atualmente, a raça é compreendida como uma 

categoria sociopolítica, haja vista que esta não possui fundamento biológico. Nesse 

sentido, o racismo é determinante na reprodução de desigualdades, privilégios e 

opressões sociais (Munanga, 2004). 

O conceito de racismo estrutural propõe que este corresponde a um sistema 

opressor que perpassa dimensão estética e se faz valer nas dimensões públicas e 

privadas, tendo em vista que é estruturante da sociabilidade, subjetividade, política e 

economia dos Estados modernos. Nesse sentido, o racismo estrutural opera como 

uma tecnologia do poder que mantém, reproduz e reatualiza as desigualdades sociais, 

de modo a cristalizar o status quo (Almeida, 2018).  

Apesar dos estudos das relações étnico-raciais ainda serem incipientes no que 

se refere ao racismo direcionado aos povos originários, destaco que os povos 

indígenas são violentados pela estrutura racista que os desumaniza, invisibiliza e 

produz o esbulho de seus territórios. 

Considero que o racismo direcionado aos indígenas não está atrelado apenas 

ao fenótipo, enquanto marcador social da diferença, mas está imbricado, também, na 

expressão de valores socioculturais, sobretudo no que diz respeito aos modos de vida 

e a relação sagrada, coexistencial e de pertencimento para com o território (Peixoto, 

2017; Milanez et al. 2019). 

O racismo contra os povos originários produz desigualdades e opressões de 

modo a violar direitos, reproduzir o genocídio e etnocídio e desconsiderar a existência 

dos indígenas. Nesse sentido, este processo implica na negação e espoliação dos 

territórios, das identidades e representações indígenas. Ademais, a sobreposição de 

uma visão monocultural e hegemônica estrutura o racismo contra os povos originários, 

que opera de modo a anular o lugar social destes e reproduzir a colonialidade do ser, 

saber e poder (Mignolo, 2010).  

A racialização, desumanização e opressão direcionadas aos povos originários 
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convergem na denúncia, por parte dos movimentos indígenas, de que as violências 

que estes sofrem são de cunho racista. Tendo em vista que o racismo é tipificado 

como crime no Brasil, este pode ser denunciado e enfrentado judicialmente. A fim de 

aprofundar a luta antirracista, aponto que o racismo denunciado pelos movimentos 

indígenas necessita ser escutado, visibilizado e discutido amplamente na sociedade. 

O racismo estrutural se desdobra nos processos de genocídio e etnocídio. 

Apesar das diferenciações entre tais termos, destaco que estes fenômenos ocorrem 

simultaneamente no contexto sociopolítico em Abya Yala.  

Enquanto no genocídio a relação com o outro é pautada pela intolerância e 

negação, no etnocídio o outro é inferiorizado, porém, este pode melhorar seu valor e 

ascender socialmente à medida em que se assemelha ao modelo cultural que lhe é 

imposto. Desse modo, a anulação sociocultural dos povos colonizados possibilita a 

atenuação da maldade que este representa ao colonizador (Clastres, 2004).  

Em suma, no genocídio, o colonizador destrói os corpos dos colonizados, e no 

etnocídio a destruição está direcionada aos modos de vida e ao espírito das 

coletividades subalternizadas (Clastres, 2004). Com isso em vista, o etnocídio 

direcionado à comunidade da Aldeia Tekoa Paranapuã pode implicar na destruição 

das condições que possibilitam a ascensão desta à imperecibilidade (Pierri, 2018). 

O etnocídio é exercido, sobretudo, por sociedades com Estado e regidas pela 

lógica do modo de produção capitalista. Trata-se de um modo de controle dos corpos 

e territórios no âmbito das relações étnico-raciais e interculturais. O processo etnocida 

ocorre com o intuito de embranquecer e desindianizar os povos originários, de modo 

a torná-los mais suportáveis à percepção do colonizador. As diferenças e 

desigualdades são mantidas ao longo deste processo, ao passo que o 

embranquecimento nunca é completamente tangível (Clastres, 2004; Viveiros de 

Castro, 2016). Nesse sentido, projeta-se sobre o outro uma estrutura alienante e 

hegemônica, que atrela a noção de humanidade e universalidade exclusivamente à 

branquitude. 

O etnocídio produz sistematicamente a estereotipização dos povos originários,  

de modo a descaracterizar e reduzir a diversidade destes no âmbito da discursividade 

social. Nesse processo, intenciona-se cristalizar a imagem do indígena em uma 

representação caricata e alegórica, de modo a distanciá-lo subjetivamente do tempo 

contemporâneo. Forja-se, portanto, a narrativa de que existiam indígenas no passado 
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e que hoje não existem mais. Esta tecnologia do poder visa assimilar os povos 

originários, à medida que propõe a criação de um protocolo no qual apenas o Estado 

pode definir quem é “indígena de verdade” e quem não é. Com isso, intenciona-se 

negar a identidade indígena, de modo a transformá-la em cabocla, parda, camponesa 

e pobre para, por fim, negar os direitos dos povos originários, sobretudo ao território 

(Viveiros de Castro, 2016). 

Ademais, o etnocídio produz a desvalorização das narrativas e dos 

conhecimentos indígenas,  invisibilização, intolerância às diversidades étnicas e 

culturais, redução da multiplicidade de modos de vida em um modelo monocultural e 

a reprodução do modo predatório e mercadológico inerente ao capitalismo, que 

culmina no ecocídio, ou seja, a exploração insustentável dos territórios e destruição 

das ecologias e ecossistemas (Clastres, 2004; Angatu, 2019; Palmquist, 2018). 

Santos (2004, p. 28), ao propor o conceito de hermenêutica diatópica no âmbito 

dos direitos interculturais, afirma que “as pessoas e os grupos sociais têm o direito a 

ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a 

igualdade os descaracteriza.” Considero que esta colocação contribui no 

enfrentamento à intolerância à diversidade étnica e cultural, ao passo que propõe 

relações fronteiriças dialógicas e de alteridade em detrimento do etnocídio. Nesse 

sentido, o acolhimento das diferenças e a concepção destas como relacionais e 

recíprocas, e não hierárquicas, contribui no enfrentamento às desigualdades sociais 

e ao etnocídio. 

Isto posto, o conceito de etnocídio dialoga com a dimensão sociopolítica do 

sofrimento, ao passo que ambos concebem as desigualdades sociais, violações de 

direitos e sobreposições socioculturais como determinantes na anulação das 

identidades étnicas, subjetividades e dos modos de vida dos povos que resistem à 

subalternização. 

A psicanálise implicada propõe o engajamento ético, clínico e político no que 

se refere à escuta de sujeitos que têm seus direitos violados. A inviabilização do 

acesso aos direitos produz a precarização da vida e, consequentemente, a dimensão 

sociopolítica do sofrimento. Com isso em vista, intenciona-se a criação de condições 

transformativas do campo simbólico, subjetivo, social e político (Rosa, 2015). 

Segundo Rosa (2015), o campo da psicanálise implicada é evocado na 

imbricação forçada, por meio das tecnologias de poder, do sujeito na estrutura 
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dominante de produção de desejo. Desse modo, o lugar discursivo dos sujeitos 

vulnerabilizados é anulado e invisibilizado, o que produz o aniquilamento das 

subjetividades destes. A máquina do poder opera de modo a controlar o sujeito, tanto 

na constituição quanto destituição subjetiva, sobrepondo a este uma estrutura 

alienante. 

A escuta à dimensão sociopolítica do sofrimento se direciona para compreender 

a apropriação que o sujeito e a comunidade desenvolvem em torno da sua narrativa 

histórica. Desse modo, amplia-se a visibilidade discursiva à resistência indígena e o 

tensionamento na discursividade social. Nesse movimento, são propiciadas condições 

psicossociais para a afirmação das existências singulares, dos diversos modos de 

vida, da luta pela permanência nos territórios tradicionais e o fortalecimento da 

autonomia dos sujeitos e de suas coletividades. Aponto que a escuta aos indígenas, 

em face da dimensão sociopolítica do sofrimento, a recomposição de memórias 

históricas e produção de experiências compartilhadas podem produzir inflexões nas 

relações de poder e colonialidade (Rosa, 2015; Quijano, 2005). 

Nesse sentido, a psicologia engajada com os processos antirracistas e 

anticoloniais precisa se mobilizar para escutar os povos indígenas e a atuar sobre o 

contexto de produção da dimensão sociopolítica do sofrimento. Nesse movimento, é 

fundamental reconhecer o protagonismo e a autonomia dos povos indígenas, 

posicionando-se em consonância às lutas destes pela permanência e demarcação de 

seus territórios. O engajamento da psicologia, enquanto ciência e profissão, à estas 

lutas pode contribuir significativamente na reparação psicossocial do sofrimento 

sociopolítico e no fortalecimento do teko porã, bem-viver. 

Considerar os fundamentos míticos, ritualísticos, os conhecimentos tradicionais 

e as práticas xamânicas é de suma importância para o desenvolvimento de um 

trabalho que não reproduza o etnocídio, ao passo que a mobilização sociopolítica 

indígena se fundamenta em suas mitologias e cosmovisões (Guimarães, 2004; 

Guimarães, 2017; Gallois & Macedo, 2018). 

À medida que as autonomias e os grupos étnicos indígenas são socialmente 

reconhecidos, são favorecidas condições para a ressignificação subjetiva e 

visibilidade das resistências ao racismo, genocídio e etnocídio, o que pode contribuir 

na garantia dos direitos. 

Sinalizo que as limitações desta pesquisa nos direcionam a ampliar as 
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discussões aqui focalizadas. Nesse sentido, é pertinente, em futuras pesquisas, a 

construção de conhecimentos antirracistas e anticoloniais a partir do diálogo com 

outras linguagens, com vistas a considerar a diversidade de modos de produções 

socioculturais e de subjetividades. 

A complexidade das resistências dos povos indígenas, que há mais de cinco 

séculos enfrentam a colonização, o racismo, genocídio e etnocídio em Abya Yala, 

extrapolam os limites desta dissertação. Frente ao contexto de crise ambiental, 

climática, de pandemia e do capitalismo, faz-se pertinente a desconstrução da 

sociedade juruá, que é estruturada a partir das relações sociopolíticas hierarquizadas. 

Considero que a sociedade juruá tem muito a aprender com os povos originários. 

Desse modo, as sociedades sem e contra o Estado, e organizadas de modo a produzir 

coletivamente o bem-viver, trazem muitas contribuições para a construção de mundos 

alternativos ao sistema hegemônico. 

No livro intitulado “Ideias para adiar o fim do mundo”, Ailton Krenak adverte:  

“Tem quinhentos anos que os índios estão resistindo, eu estou preocupado é com os 

brancos, como que vão fazer para escapar dessa. A gente resistiu expandindo a nossa 

subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais” (KRENAK, 

2019, p. 15). 

Os povos originários produzem resistências criativas frente à tentativa colonial 

de redução das multiplicidades em um modo de vida unívoco e monocultural. As 

resistências indígenas ao etnocídio ampliam as noções de temporalidades e 

fortalecem os movimentos em prol das diversidades das vidas, humanas e não-

humanas, em suas dimensões plurais e imperecíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, J. D. N. Teoria pós-colonial, estudos subalternos e América Latina: uma 
guinada epistemológica?. Estud. sociol. Araraquara v.21 n.41 p.273-289 jul.-dez. 2016. 
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Entre Noel e os índios. In: ANDRADE, C. D. As 
impurezas do branco. Rio de Janeiro: Record, 1998. p. 95-97 
 
ANGATU, Casé (Carlos José F. Santos) “Nós não somos donos da terra, nós somos 
a terra”. Entrevista com Casé Angatu Xukuru Tupinambá ao Instituto Humanitas 
Unisinos. 2019. Disponível online em: http://www.ihu.unisinos.br/159-
noticias/entrevistas/582140-nos-nao-somos-donos-da-terra-nos-somos-a-terra-
entrevista-especial-com-case-angatu-xukuru-tupinamba. Acesso em 20 de setembro 
de 2020. 
 
ANJOS, G. dos. A questão “cor” ou “raça” nos censos nacionais. Indicadores 
Econômicos FEE, Porto Alegre, v. 41, n. 1, p. 103-118, 2013. 
 
ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte (MG): 
Letramento, 2018. 
 
APIB. Documento Final do XV Acampamento Terra Livre. Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil. 2019. Disponível online em: 
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2019/04/26/documento-final-do-
xv-acampamento-terra-livre/. Acesso em 10/11/2020. 
 
____________. Representação Sobre Direitos Indígenas. 2020a. Disponível em 
http://apib.info/files/2020/01/Representac%CC%A7a%CC%83o-Apib-Racismo.pdf. 
Acesso em 11/11/2020. 
 
____________. Artigos sobre o etnocídio no sítio da APIB. 2020b. Disponível em 
https://apiboficial.org/?s=etnoc%C3%ADdio. Acesso em 11/11/2020. 
 
ARRUDA, Daniel Péricles. O QUE É GENOCÍDIO?. Revista da Associação Brasileira 
de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), [S.l.], v. 12, n. 33, p. 472-489, ago. 2020. 
ISSN 2177-2770. Disponível em: 
<https://abpnrevista.org.br/index.php/site/article/view/898>. Acesso em: 14 set. 2020. 
 
ASSUMPÇÃO, Carlos. Quilombo. Franca: Edição do Autor/UNESP, 2000. 
 
AZEVEDO, Marta Maria. Diagnóstico da população indígena no Brasil. Cienc. Cult., 
São Paulo, v. 60, n. 4, p. 19-22, Oct.  2008. Disponível em 
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252008000400010&lng=en&nrm=iso. Acesso em 12/11/2020. 
 
BAIRRÃO, J. F. M. H. Etnografar com Psicanálise. Psicologias em um ponto de vista 
empírico. Cultures-Kairós, Anthropologie et psychanalyse: débats et pratiques. Set. 
2015. Disponivel em: https://revues.mshparisnord.fr/cultureskairos/index.php?id=1197. 
Acesso em 10/11/2020. 

http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/582140-nos-nao-somos-donos-da-terra-nos-somos-a-terra-entrevista-especial-com-case-angatu-xukuru-tupinamba
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/582140-nos-nao-somos-donos-da-terra-nos-somos-a-terra-entrevista-especial-com-case-angatu-xukuru-tupinamba
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/582140-nos-nao-somos-donos-da-terra-nos-somos-a-terra-entrevista-especial-com-case-angatu-xukuru-tupinamba
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2019/04/26/documento-final-do-xv-acampamento-terra-livre/
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2019/04/26/documento-final-do-xv-acampamento-terra-livre/
http://apib.info/files/2020/01/Representac%CC%A7a%CC%83o-Apib-Racismo.pdf
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252008000400010&lng=en&nrm=iso
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252008000400010&lng=en&nrm=iso
https://revues.mshparisnord.fr/cultureskairos/index.php?id=1197


109 
 

 
 

 
____________. Protagonismo epistêmico dos povos indígenas: o papel da 
etnopsicología. Psicol. Am. Lat.,  México,  n. spe, p. 53-62, nov. 2017. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
350X2017000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  13  set.  2020. 
 
____________. Etnocídio ameríndio e alucinação negativa: o estatuto do morto e suas 
decorrências para a Psicologia. In: Lumena Celi Teixeira. (Org.). Povos Indígenas e 
Psicologia: A procura do bem-viver. 1ed. São Paulo: Conselho Regional de Psicologia 
de São Paulo, 2016, p. 124-133. 
 
BERTAPELI, V. Nas fronteiras da Terra Sem Mal: ação política ameríndia e atuação 
do Serviço de Proteção aos Índios no litoral paulista (1923-1967). In: VIII Congresso 
Internacional de História; XXII Semana de História. Anais. Maringá: Universidade 
Estadual de Maringá, 2017. 
 
BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.   
 
BENITES, E. Oguata pyahu (uma nova caminhada) no processo de desconstrução e 
construção da educação escolar indígena da reserva indígena te’ýikue. Dissertação 
(Mestrado em Educação). Campo Grande: Universidade Católica Dom Bosco – UCDB. 
2014. 
 
BENITES, Sandra. 2018. Viver na língua Guarani Nhandeva (mulher falando). 
Dissertação (Mestrado em Antropologia), Museu Nacional, Rio de Janeiro: UFRJ. 
2018. 
 
BENITES, Tonico. Rojeroky hina ha roike jevy tekohape (Rezando e lutando): o 
movimento histórico dos Aty Guasu dos Ava Kaiowa e dos Ava Guarani pela re-
cuperação de seus tekoha. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – PPGAS/ 
Museu Nacional, Rio de Janeiro: UFRJ, 2014. 
 
BOLOGNESI, Luiz. Ex-Pajé. São Paulo, Buriti Filmes/Gullane, 2018. Documentário. 
 
BORGHETTI, Andrea. Tekó, Tekoá, Nhanderecó e Oguatá: territorialidade e 
deslocamento entre os Mbyá-Guarani. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social), 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
BRASIL, Relatório Figueiredo. Relatório apresentado ao Ministério do Interior. Brasília, 
1967. Disponível em  http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-
atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-
militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf. Acesso em 26/09/2020. 
 
BRASIL. Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996. Dispõe sobre o procedimento 
administrativo de demarcação das terras indígenas e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/D1775.htm. Acesso em 
11/11/2020. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/D1775.htm


110 
 

 
 

 
BRUM. E. A ditadura que não diz seu nome. El País, março 2014. 
 
CADOGAN, L. Ayvu Rapyta: Textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá. Revista 
de Antropologia, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 35-42, 1953. DOI: 10.11606/2179-
0892.ra.1953.130577. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/130577. Acesso em: 10 nov. 2020. 
 
CARNEIRO, A. S. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Tese 
(Doutorado em Educação) FEUSP - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 
CARELLI, Vincent;  Co-diretor Ernesto de Carvalho e Tita. Martírio. Olinda: Vídeo nas 
Aldeias, 2016. Documentário. 
 
CASCUDO, L. da C. Dicionário do Folclore Brasileiro. 11. ed. ilustrada. São Paulo: 
Global, 2002. 

 
CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Blumenau: Letras contemporâneas. 
2010. 

 
CHAKRABARTY, D. A Small History of Subaltern Studies. In: A Companion to 
postcolonial studies. Oxford, Blackwell Publishing, 2000. 

 
CHATTERJEE, P. The politics of the governed: reflections on popular politics in most 
of the world. New York: Columbia University Press, 2004. 

 
CLASTRES, Hélène. Terra sem mal: o profetismo Tupi-Guarani. São Paulo: 
Brasiliense, 1978. 

 
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência: pesquisas de antropologia política. São 
Paulo: Cosac & Naify. 2004. 325pp. 
 
CNV. Comissão Nacional da Verdade. “Texto 5 - Violações de direitos humanos dos 
povos indígenas”. In Comissão Nacional da Verdade, Relatório: textos temáticos, Vol. 
II, pp. 203-264. Brasília, 2014. 
 
CORREA, Célia Nunes. O barro, o jenipapo e o giz no fazer epistemológico de autoria 
Xakriabá: reativação da memória por uma educação territorializada. 2018. 218 f., il. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, 
2018. 

 
CRP/SP. Psicologia e Povos Indígenas. São Paulo: Conselho Regional de Psicologia 
de São Paulo, 2010 

 
____________. Povos Indígenas e Psicologia: a procurar do bem viver. São Paulo: 
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, 2016. 

 
Conselho Federal de Psicologia (Brasil). Referências técnicas para atuação de 
psicólogas(os) para a atuação de psicólogas(os) com povos tradicionais / Conselho 
Federal de Psicologia, Conselhos Regionais de Psicologia e Centro de Referência 

http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/130577


111 
 

 
 

Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. —— 1. ed. — Brasília : CFP, 2019. 128 p. 
 

CTI. Centro de Trabalho Indigenista. Guata Porã / Belo Caminhar (Projeto 
pesquisadores Guarani no Processo de Transmissão de Saberes e Preservação do 
Patrimônio Cultural Guarani – Santa Catarina e Paraná/ agosto de 2014 – novembro 
de 2015). São Paulo. 2015. 

 
____________. Projeto Mapa Yvyrupa: Cartografia digital do Território Guarani. 2018. 
Disponível em: https://guarani.map.as/#!/. Acesso em 10/11/2020. 

 
CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios na Constituição. Novos estud. CEBRAP, São 
Paulo, v. 37, n. 3, p. 429-443, dez. 2018. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002018000300429&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 10/112020. 
 
_____________. História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992. p. 12-22. 
 
DAVIS, Angela. A liberdade é uma luta constante. Organização de Frank Barat; 
tradução de Heci Regina Candiani. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2018. 
 
DIEGUES, A. C. Mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 1996. 

 
ENRIQUEZ, V. G. Developing a Filipino psychology. In U. Kim, & J. W. Berry (Eds.), 
Indigenous psychologies: Research and experience in cultural context (pp. 152–169). 
Newbury Park, CA: Sage. 1993 

 
EMGC. Equipe Mapa Guarani Continental/CIMI. Caderno Mapa Guarani Continental: 
povos Guarani na Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. Campo Grande (MS), 2016. 

 
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. 

 
____________. Os condenados da Terra. Minas Gerais: Editora UFJF, 2010. 

 
FAUSTINO, D. M. Frantz Fanon: um revolucionário, particularmente negro. 1. ed. São 
Paulo: Ciclo Contínuo, 2018. 

 
FEFFERMANN, Marisa; KALCKMANN, Suzana; FAUSTINO, Deivison; OLIVEIRA, 
Dennis de; CALADO, Maria Glória; BATISTA, Luis Eduardo; CHEREGATTO, Raiani. 
(ORG.). As Interfaces do genocídio no Brasil: raça, gênero e classe. (Temas em Saúde 
Coletiva). São Paulo: Instituto de Saúde; 2018. 494 p. 

 
FEIJÓ, J. H. O direito indigenista no Brasil: Transformações e inovações a partir da 
Constituição Federal de 1988. Revista da Faculdade Mineira de Direito, v. 17, n. 34, p. 
274-304, 2014. 

 
FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 
FUNAI. Relatório sobre as Terras Indígenas jurisdicionadas a Coordenação Regional 
Litoral Sudeste. 2018. 

https://guarani.map.as/#!/


112 
 

 
 

 
FURTADO, Juarez Pereira. Equipes de referência: arranjo institucional para 
potencializar a colaboração entre disciplinas e profissões. Interface (Botucatu),  
Botucatu, v. 11, n. 22, p. 239-255, ago. 2007. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832007000200005. Acesso em 11/11/2020.   

 
GALLOIS, Dominique Tilkin; MACEDO, Valéria (Org.). Nas redes guarani: saberes, 
traduções e transformações. 11ed. São Paulo: Hedra, 2018. 

 
GAMELA, Kum Tum Akroá. In: MILANEZ, Felipe et al. Existência e Diferença: O 
Racismo Contra os Povos Indígenas. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 
2161-2181, 2019. 

 
GOMES, J. A. Assumir as fronteiras e ir às fronteiras para dialogar e aprender. In: Luiz 
Eduardo Valiengo Berni. (Org.). Na fronteira da psicologia com os saberes tradicionais: 
práticas e técnicas. 1ed.São Paulo: Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, v. 
2, p. 41-44. 2016. 

 
GOMES, Mércio Pereira. Os índios e Brasil: passado, presente e futuro. São Paulo: 
Contexto, 2012, p. 64. 
 
GONÇALVES FILHO, José Moura. Problemas de método em Psicologia Social: 
algumas notas sobre a humilhação política e o pesquisador participante. In: Bock, A. 
M. B. (org.). Psicologia e Compromisso Social. São Paulo: Cortez, 2003, pp. 193-239. 

 
____________. A dominação racista: o passado presente. In: Kon, N. M., Silva, M. 
Lúcia, & Abud, C. C. (Orgs.). O racismo e o negro no Brasil: questões para a 
psicanálise. São Paulo: Perspectiva, 2017. 

 
GONZALEZ RIAL, Ramiro; HAYE, Andrés. Alteración del concepto de etnicidad desde 
la experiencia de las tejedoras mapuche del sur de Chile. Psicol. USP,  São Paulo ,  v. 
26, n. 3, p. 441-452, Dez. 2015. Disponible en https://doi.org/10.1590/0103-
656420140065. Acceso en 10/11/2020.   
 
GROOT, S., Le Grice, J., & NIKORA, L. W. Indigenous Psychology in New Zealand. In 
W. W. Li, D. Hodgetts, H. F. Koong (Eds.) Asia-Pacific Perspectives on Intercultural 
Psychology. New York: Routledge, 2018, p. 198-217. 

 
GUHA, Ranajit; SPIVAK, Gayatri Chakravorty (eds.). Selected subaltern studies. 
NewYork; Oxford: Oxford Univ., 1988. 
 
GUIMARÃES, S. M. F. A marcha cerimonial guarani-mbyá. Anuário Antropológico. v. 
28, n. 1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 2004. p. 151-192. 
 
GUIMARAES, Danilo Silva. Multiplicação dialógica: ensaios de psicologia cultural. 
2017. Tese (Livre Docência em Psicologia Experimental) - Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
GUIRAU, Kárine Michelle e SILVA, Carolina Rocha. Povos Indígenas no Espaço 
Urbano e Políticas Públicas. Artigo apresentado para o Encontro Internacional de 

http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832007000200005
https://doi.org/10.1590/0103-656420140065
https://doi.org/10.1590/0103-656420140065


113 
 

 
 

Participação, Democracia e Políticas Públicas. UNESP, Araraquara, 2013. 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010: 
características gerais dos indígenas, resultados do universo. Rio de Janeiro: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística; 2012. 

 
IMBRIZI, Jaquelina Maria, KINKER, Fernando Sfair; AZEVEDO, Adriana Barin de & 
JURDI, Andrea Perosa Saigh. Narrativas de vida como estratégia de ensino-
aprendizagem na formação em saúde. Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 22, n. 66, 
p. 929-938,  Set.  2018. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832018000300929&lng=en&nrm=iso. Acesso em 24/09/2020. 

 
ISA. Instituto Socioambiental. Terras Indígenas no Brasil. 2020 Disponível em 
https://terrasindigenas.org.br Acesso em 11/11/2020 
 
____________. A vida e a luta de Marçal de Souza Tupã'i. Povos indígenas no Brasil. 
25 de novembro de 2015. Disponível em https://www.socioambiental.org/pt-
br/blog/blog-do-monitoramento/a-vida-e-a-luta-de-marcal-de-souza-tupai. Acesso em 
11/11/2020. 
 
JAHODA, G. On the rise and decline of ‘indigenous psychology’. Culture & Psychology, 
22(2). 2016, pp. 169-181.  

 
JAULIN, Robert. La Paz Blanca: Introducción al etnocídio. Buenos Aires: Tiempo 
Contemporaneo. 1973. 

 
JOSÉ, Oiliam. Indígenas e Minas Gerais. Aspectos sociais, políticos e etnológicos. 
Belo Horizonte: Edições Movimento-Perspectivas, 1965. 

 
KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de 
Janeiro: Editora Cobogó, 2019. 244 p. 

 
KIM, U. Indigenous, cultural, and cross-cultural psychology: A theoretical, conceptual, 
and epistemological analysis. Asian Journal of Social Psychology, 3, 265–287. 2000. 

 
KIM, U., & BERRY, J. W. Indigenous psychologies: Research and experience in 
cultural context. Newbury Park, CA: Sage. 1993. 

 
KRENAK, Ailton. Entrevista concedida à exposição Muros de Ar: Pavilhão do Brasil na 
XVI Bienal de Arquitetura de Veneza. Rio de Janeiro: Entre. 2018 

 
KRENAK, Ailton. Vozes da Floresta. - A aliança dos Povos da Floresta de Chico 
Mendes a nossos dias. In: Le Monde Diplomatique Brasil [Produtora Memória Viva, 14 
de abril de 2020]. 1 vídeo (59 min 38 seg). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KRTJIh1os4w. Acesso em: 24 de junho de 2020. 
 
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Cia. das Letras, 2019. 

 
LADEIRA, M. I.; AZANHA, G. Os índios da Serra do Mar: a presença Mbyá-Guarani 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832018000300929&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832018000300929&lng=en&nrm=iso
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-monitoramento/a-vida-e-a-luta-de-marcal-de-souza-tupai
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-monitoramento/a-vida-e-a-luta-de-marcal-de-souza-tupai
https://www.youtube.com/watch?v=KRTJIh1os4w


114 
 

 
 

em São Paulo. São Paulo: CTI, 1987. 
 

LADEIRA, L. I. Os índios guarani/mbya e o complexo lagunar estuarino de Iguape – 
Paranaguá. São Paulo: Centro de Trabalho Indigenista, 1994. 

 
____________. Espaço Geográfico Guarani-Mbya: significado, constituição e uso. 
São Paulo: EDUSP, 2008. 

 
____________. O caminhar sob a Luz: território Mbyá à beira do oceano. São Paulo: 
Editora Unesp, 2007. 200p. 
 
LEMKIN, Rafael. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of 
Government - Proposals for Redress. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for 
International Peace, p. 79 – 95. 1944. Available from: 
http://www.preventgenocide.org/lemkin/AxisRule19441.htm. Access on 25 de Sep. 
2020. 
 
LIMA, R. Arqueólogos acham peças de engenho de 1580: Descoberta em São Vicente 
revela detalhes do início do ciclo da cana-de-açúcar no País. O Estado de São Paulo. 
15 de julho de 2011. Disponível em https://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,arqueologos-acham-pecas-de-engenho-de-
1580-imp-,745222. Acesso em 11/11/2020. 
 
LITAIFF, A. Sem tekoa não há teko, sem terra não há cultura: estudo e 
desenvolvimento auto-sustentável de comunidades indígenas guarani. UFSC/UNISUL. 
Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 2, n. 2, p. 115-123, jul./dez. 2008. Disponível em 
http://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/download/6001/4567. Acesso em 
10/11/2020. 
 
LITAIFF, A. & DARELLA, M. Os índios Guarani Mbyá e o Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro. In: Anais eletrônicos da XXII Reunião Brasileira de Antropologia. Fórum de 
Pesquisa 3: "Conflitos Sócio-ambientais e Unidades de Conservação" Brasília, 2000. 

 
MARQUES, Filipa Daniela et al. A vivência dos mais velhos em uma comunidade 
indígena Guarani Mbya. Psicol. Soc., Belo Horizonte, v. 27, n. 2, p. 415-427, 2015. 

 
MARTINELLI, Maria Lúcia. Pesquisa Qualitativa: um instigante desafio. São Paulo: 
Editora Veras, 2003. 

 
MARTINS, Hildeberto Vieira. Psicologia, colonialismo e ideias raciais: uma breve 
análise. Rev. psicol. polít., São Paulo,  v. 19, n. 44, p. 50-64, abr.  2019.   Disponível 
em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
549X2019000100007&lng=pt&nrm=isso. Acesso em 10 nov. 2020. 
 
MARTINS, J.; BICUDO, M. A. V. A pesquisa qualitativa em Psicologia. Fundamentos 
e recursos básicos. 1. ed São Paulo: Editora Moraes, 1989. 

 
MBEMBE, A. Necropolítica. São Paulo, sp: n-1 edições. 2018. 
 
MELATTI, J. C. Índios do Brasil. São Paulo: EDUSP. 2007 

http://www.preventgenocide.org/lemkin/AxisRule19441.htm
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,arqueologos-acham-pecas-de-engenho-de-1580-imp-,745222
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,arqueologos-acham-pecas-de-engenho-de-1580-imp-,745222
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,arqueologos-acham-pecas-de-engenho-de-1580-imp-,745222
http://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/download/6001/4567
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2019000100007&lng=pt&nrm=isso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2019000100007&lng=pt&nrm=isso


115 
 

 
 

 
MELIÀ, Bartomeu. A terra sem mal dos Guarani. Revista de Antropologia, [S. l.], v. 33, 
p. 33-46, 1990. DOI: 10.11606/2179-0892.ra.1990.111213. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/111213. Acesso em: 10 nov. 2020. 
 
____________. Palavras ditas e escutadas. Mana,  Rio de Janeiro,  v. 19, n. 1, p. 181-
199, Abril 2013. Disponível em https://doi.org/10.1590/S0104-93132013000100007. 
Acesso em 10 Nov. 2020. 
 
MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido de Retrato do colonizador. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
 
MÉTRAUX, Alfred. Migrations historiques des Tupi-Guarani. Journal de la Sociéte des 
Américanistes, n. 19, p. 1-45. Paris. 1927. 
 
MIGNOLO, Walter. Desobediencia epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de 
la colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo. 
2010, 126 pp. 

 
____________. Historias Locales/diseños Globales: colonialidad, conocimientos 
subalternos y pensamiento fronteirizo. Madrid: Akal. 2013 

 
MILANEZ, Felipe et al. Existência e Diferença: O Racismo Contra os Povos Indígenas. 
Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 2161-2181, 2019. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 
18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 
MISTÉRIO DA SAÚDE, Brasil. Sistema de Informações sobre Mortalidade. Disponível 
em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/ext10uf.def. Acesso em 
29/10/2020. 

 
MIRANDA, Victor. Porto das Naus Abrigou um Engenho. Jornal A Tribuna, Santos, p. 
A9, 17 de julho de 2011. 

 
MONTEIRO, John. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1994, 300pp. 

 
MONTOYA, A. R. Vocabulario de la lengua guaraní (1640). Asunção: CEPAG. 2013, 
407 pp. 
 
MPF. Relatório Figueiredo. 6ª Câmara - Populações Indígenas e Comunidades 
Tradicionais. Brasil. 2013. Disponível em http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-
indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo. Acesso em 11/11/2020. 
 
MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, 
identidade e etnia. In: Programa de educação sobre o negro na sociedade brasileira 
[S.l: s.n.], 2004. 

 

http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/111213
https://doi.org/10.1590/S0104-93132013000100007
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/ext10uf.def
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/relatorio-figueiredo


116 
 

 
 

MUNDURUKU, Daniel.  “Eu não sou índio, não existem índios no Brasil”. Jornal 
Nonada, Porto Alegre, 21 de novembro de 2017. Disponível em: 
http://www.nonada.com.br/2017/11/daniel-munduruku-eu-nao-sou-indio-nao-existem-
indios-no-brasil/. Acesso em 09/09/2020. 

 
NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de racismo 
mascarado. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1978. 

 
NIKORA, L.W., MASTERS-AWATERE, B., RUA, M., HOPNER, V., ALEFAIO-TUGIA, 
S., STEWART, L., KING, P., PERKINS, B., HODGETTS, D. & CARR, S. Indigenized 
internationalization: Developments and lessons from two aotearoa/New Zealand 
universities. In G. J. Rich, U. P. Gielen, & H. Takooshian (Eds.). Internationalizing the 
teaching of psychology. Charlotte, North Carolina, USA: Information Age Publishing, 
pp. 129–142. 2017. 

 
NIMUENDAJÚ, Curt. As lendas de criação e destruição do mundo como fundamento 
da religião dos Apapocuva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1987 [1914]. 

 
LONGHINI, Geni Daniela Núñez. Mãe (nem) sempre sabe: Existências e saberes de 
mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. Dissertação (Mestrado). Universidade 
Federal de Santa Catarina. Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia, Florianópolis, 2018. 

 
OLIVEIRA SOUZA, Emerson; PREZIA, Benedito Antonio Genofre. A criação do mundo 
e outras belas histórias indígenas. Teoliteraria - Revista de Literaturas e Teologias, 
[S.l.], v. 1, n. 2, p. 199-205, dez. 2011. ISSN 2236-9937. Disponível em: 
https://doi.org/10.19143/2236-9937.2016v1n2p199-205. Acesso em 26 mar. 2020. 
 
ONU. Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Paris. 
1948. 

 
ORGANIZACÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO [OIT]. Convenção sobre Povos 
Indígenas e Tribais em Países Independentes [Convenção 169]. 27 jun. 1989. 
 
PALMQUIST, Helena. Questões sobre genocídio e etnocídio indígena: a persistência 
da destruição. 2018. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social). Universidade 
Federal do Pará, Belém. 2018. Disponível em 
http://ppga.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/Disserta%C3%A7%C3%B5es%202018/Diss
ertacao%20Helena.pdf. Acesso em 11/11/2020. 
 
PEIXOTO, Kércia Priscilla Figueiredo. Racismo Contra Indígenas: reconhecer é 
combater. Revista Anthropológicas. Ano 21, 28(2): 27-56, 2017. 

 
PERALTA, A. A Agroecologia Kaiowá: tecnologia espiritual e bem viver, uma 
contribuição dos povos indígenas para a educação. MovimentAção, [S.l.], v. 4, n. 06, 
p.01-19, dez.2017.ISSN 2358-9205.doi: https://doi.org/10.30612/mvt.v4i06.7542. 
Acesso em 10/11/2020. 

 
PIERRI, Daniel Calazans. O perecível e o imperecível: Reflexões guarani Mbya sobre 
a existência. São Paulo: Editora Elefante. 2018. 320 p. 

http://www.nonada.com.br/2017/11/daniel-munduruku-eu-nao-sou-indio-nao-existem-indios-no-brasil/
http://www.nonada.com.br/2017/11/daniel-munduruku-eu-nao-sou-indio-nao-existem-indios-no-brasil/
https://doi.org/10.19143/2236-9937.2016v1n2p199-205
http://ppga.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/Disserta%C3%A7%C3%B5es%202018/Dissertacao%20Helena.pdf
http://ppga.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/Disserta%C3%A7%C3%B5es%202018/Dissertacao%20Helena.pdf
https://doi.org/10.30612/mvt.v4i06.7542


117 
 

 
 

 
PISSOLATO, Elizabeth de Paula. A duração da pessoa: mobilidade, parentesco e 
xamanismo mbya (guarani). São Paulo: Editora da UNESP, 2007. 446p. 

 
PIZZINATO, Adolfo; GUIMARÃES, Danilo Silva; LEITE, Jáder Ferreira. Psicologia, 
povos e comunidades tradicionais e diversidade etnocultural [Editorial]. Psicologia 
Ciência e Profissão, vol. 39, Brasília, 15 agosto de 2019. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/1982-3703000032019. Acesso em 10/11/2020. 

 
POPYGUA, T. S. V. T. Yvyrupa: Uma terra só. 1 ed. São Paulo: Editora Hedra. 2017 

 
PRADO, O. F. O Sertão dos Mandibóias: Fundação de Paraguaçu, Minas Gerais. 
Paraguacu: A Voz da Cidade. 1981.  
 
QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In: A 
colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-
americanas. Buenos Aires: CLACSO. 2005, pp.118-142. 

 
RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. São Paulo: Ática. 1986. 

 
RIBEIRO, D. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no 
Brasil moderno. Petrópolis, Vozes, 1977. 

 
RICARDO, Fany Pantaleoni (Org.). Terras Indígenas e Unidades de Conservação da 
Natureza: O desafio da sobreposição. Instituto Socioambiental. São Paulo. 2004. 

 
RODRIGUES, Aryon D. Línguas brasileiras: para o conhecimento das línguas 
indígenas. São Paulo: Editora Loyola. 1986. 
 
ROSA, Miriam Debieux. Psicanálise, política e cultura: a clínica em face da dimensão 
sócio-política do sofrimento.151 f. Tese (Livre Docência ) – Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 
____________. A clínica psicanalítica em face da dimensão sociopolítica do 
sofrimento. São Paulo: Escuta/Fapesp, 2016. 

 
SAID, Edward. O Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente. 3ª. Ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

 
SANTOS, Boaventura de Souza. Descolonizar el saber, reinventar el poder. 
Montevideo: Ediciones Trilce. 2010. 
 
____________. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova, São 
Paulo, n. 39, p. 105-124, 1997. 

 
SANTOS, Carlos Frederico. Genocídio Indígena no Brasil – Uma Mudança de 
Paradigma. Belo Horizonte: Del Rey, 2017. 

 
SANTOS, Catarina Delfina dos. 2018. Depoimento. Disponível em: 
www.ontonrtv.blogspot.com/2018/03/paranapua-luta-pela-terra.html. Acesso em: 

https://doi.org/10.1590/1982-3703000032019
http://www.ontonrtv.blogspot.com/2018/03/paranapua-luta-pela-terra.html


118 
 

 
 

03/11/2018. 
 

SANTOS, Chirley Maria de Souza Almeida. O Centro de Educação e Cultura Indígena 
(CECI) da aldeia Tekoa Pyau (Jaraguá - São Paulo/SP): a cultura Guarani na escola 
de educação infantil e a atuação dos educadores indígenas. 107 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2016. 
 
SANTOS, Mariany Martinez dos. Oré yvy noĩ poraĩ: multiterritorialidade entre Unidades 
de Conservação e territórios indígenas no estado de São Paulo. 259 f. Dissertação 
(Mestrado em Geografia) - Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São Paulo, 2019. 

 
SÃO VICENTE. Ação Civil Pública 2004.61.04.001218-4. Restituição de área – FUNAI 
– Terras Indígenas – Domínio Público – Direito Administrativo e outras matérias do 
Direito Público. Relator Des. Fed. Wilson Zauhy. 2004 

 
SCHADEN, Egon. Aspectos fundamentais da cultura guarani. São Paulo: EPU/EDUSP. 
1974. 
 
SCHUCMAN, Lia Vainer; MARTINS, Hildeberto Vieira. A Psicologia e o Discurso 
Racial sobre o Negro: do “Objeto da Ciência” ao Sujeito Político. Psicol. cienc. prof.,  
Brasília, v. 37 (spe), p. 172-185, 2017. Disponível em  https://doi.org/10.1590/1982-
3703130002017 Acesso em 11/11/2020. 
 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão 
racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das. Letras, 1993 
 
SPINK, Peter Kevin. Pesquisa de campo em psicologia social: uma perspectiva pós-
construcionista. Psicol. Soc.,  Porto Alegre ,  v. 15, n. 2, p. 18-42,  Dec.  2003 .   
Disponível em https://doi.org/10.1590/S0102-71822003000200003. Acesso em 
10/11/2020. 

 
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? 1. ed. Trad. Sandra Regina 
Goulart Almeida; Marcos Pereira Feitosa; André Pereira. Belo Horizonte: Editora da 
UFMG, 2010. 
 
TEO, T. Empirical race psychology and the hermeneutics of epistemological violence. 
Human Studies, 34, pp. 237-255. 2011. Available from https://doi.org/10.1007/s10746-
011-9179-8. Access on 11 Nov. 2020. 

 
TIVERON, Juliana Dal Ponte. Aldeia dos mortos no Sertão Paulista. 266 f. Tese 
(Doutorado em Psicologia) - FCLRP – Departamento De Psicologia. Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 
TUPÃ, Marcos & HOTIMSKY, Marcelo. Jaguata joupive’i: caminhando todos juntos. In: 
Instituto Socioambental. (Org.). Povos Indígenas do Brasil: 2011-2016. 12.ed. São 
Paulo: Instituto Socioambiental, 2017,p.789-793. 
 
TUXÁ, Dinamam - Antônio Fernandes de Jesus Vieira. Genocídio dos povos indígenas 

https://doi.org/10.1590/1982-3703130002017
https://doi.org/10.1590/1982-3703130002017
https://doi.org/10.1590/S0102-71822003000200003
https://doi.org/10.1007/s10746-011-9179-8
https://doi.org/10.1007/s10746-011-9179-8


119 
 

 
 

no Brasil: um instrumento de mais de 500 anos. p. 159- 170. In: FEFFERMANN, 
Marisa; KALCKMANN, Suzana; FAUSTINO, Deivison; OLIVEIRA, Dennis de; 
CALADO, Maria Glória; BATISTA, Luis Eduardo; CHEREGATTO, Raiani. (ORG.). As 
Interfaces do genocídio no Brasil: raça, gênero e classe. (Temas em Saúde Coletiva). 
São Paulo: Instituto de Saúde; 2018. 494 p. 
 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. Sobre a Noção de Etnocídio, com especial 
atenção ao caso brasileiro. Rio de Janeiro: Academia.Edu. 2016. Disponível em 
https://www.academia.edu/25782893/Sobre_a_no%C3%A7%C3%A3o_de_etnoc%C
3%ADdio_com_especial_aten%C3%A7%C3%A3o_ao_caso_brasileiro Acesso em 
11/10/2020. 

 
WAGNER, R. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify. 253p. 2010. [1981]. 

 
WALSH, Catherine. Pensamiento crítico y matriz (de)colonial. Reflexiones 
latinoamericanas. Quito: Ediciones Abya-yala, 2005. p. 13-35. 
 
WERA, Cleirray. Aldeia Paranapuã na Luta pela terra. In: CRP/SP. Povos indígenas e 
psicologia: a procurar do bem viver. São Paulo: Conselho Regional de Psicologia de 
São Paulo, 2016. 
 
YANG, K.-S. Monocultural and cross-cultural indigenous approaches: The royal road 
to the development of a balanced global psychology. Asian Journal of Social 
Psychology, 3(3), 241–263. 2000 
 

https://www.academia.edu/25782893/Sobre_a_no%C3%A7%C3%A3o_de_etnoc%C3%ADdio_com_especial_aten%C3%A7%C3%A3o_ao_caso_brasileiro
https://www.academia.edu/25782893/Sobre_a_no%C3%A7%C3%A3o_de_etnoc%C3%ADdio_com_especial_aten%C3%A7%C3%A3o_ao_caso_brasileiro

