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RESUMO 

 

 

SANTOS, Renato de Oliveira dos. Saberes e ocupações tradicionais: memória e visitação 

na aldeia guarani mbya Araponga – RJ. 2020. 131 f. Dissertação (Mestrado em 

Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social) - Instituto de Psicologia, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. 

  

 

Este estudo está vinculado à pesquisa intitulada: Saberes e ocupações tradicionais: 

memória, ocupação e desenvolvimento local – que pretende identificar os modos de 

organização para o desenvolvimento local, produção de memórias e sistematização das 

ocupações tradicionais produzidas individual e coletivamente nas comunidades tradicionais 

do estado do Rio de Janeiro. Neste âmbito, a presente pesquisa corresponde a um recorte 

voltado às memórias, ocupações tradicionais e perspectivas de desenvolvimento local na 

aldeia guarani Mbya Araponga, localizada no Município de Paraty, no litoral sul do estado 

do Rio de Janeiro. A reflexão e abordagem metodológica se conduzem pelo prisma da 

Ecologia Social e da Psicossociologia de Comunidades para construção de uma pesquisa 

participativa. Esta pesquisa busca mapear e compreender a perspectiva da Aldeia Guarani 

Mbya Araponga e de seus anciãos acerca dos modos de se relacionar com os próprios 

saberes e práticas e de se encontrar e com o outro não-guarani (ou o juruá). Os resultados 

remetem-nos a uma reflexão proposta coletivamente sobre as formas, mecanismos e 

ferramentas de contato dos guaranis com o juruá e a cidade. 

 

Palavras - chave: Psicossociologia de Comunidades. Estudos de Memória. Saberes 

Tradicionais. Guarani Mbya. Turismo. 
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ABSTRACT 

 

SANTOS, Renato de Oliveira dos. Traditional knowledge and occupations: memory and 

visitation in the Guarani village mbya Araponga - RJ. 2020. 131 f. Dissertation (Masters in 

Community Psychosociology and Social Ecology) - Institute of Psychology, University 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. 
 

This study is linked to the research entitled: Traditional knowledge and occupations: 

memory, occupation and local development - which aims to identify ways of organizing for 

local development, memory production and systematization of traditional occupations 

produced individually and collectively in traditional communities in the state of Rio de 

Janeiro. In this context, the present research corresponds to a cutout focused on memories, 

traditional occupations and perspectives of local development in the Guarani village Mbya 

Araponga, located in the municipality of Paraty, on the southern coast of the state. The 

reflection and methodological approach are conducted through the prism of Social Ecology 

and Psychosociology of Communities to build a participatory research. This research seeks 

to map and understand the perspective of the Guarani Village Mbya Araponga and its 

elders on the ways to relate to their own knowledge and practices and to meet and the other 

non-guarani (or juruá). The results lead us to a collectively proposed reflection on the ways, 

mechanisms and tools of contact of the Guarani with the juruá and the city. 

 

Keywords: Psychossociology of Communities. Memory Studies. Traditional Knowledge. 

Guarani Mbya. Tourism. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo está vinculado à pesquisa intitulada Saberes e ocupações tradicionais: 

memória, ocupação e desenvolvimento local
1
, coordenada pela Prof. Dra. Samira Lima da 

Costa, que pretende identificar os modos de organização para o desenvolvimento local, 

produção de memórias e sistematização das ocupações tradicionais produzidas individual e 

coletivamente nas comunidades tradicionais do estado do Rio de Janeiro. Neste âmbito, o 

presente estudo corresponde ao recorte voltado às memórias, ocupações tradicionais e 

perspectivas de desenvolvimento local na aldeia guarani mbya Araponga, localizada no 

Município de Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.  

A chegada até este tema, e à Aldeia Araponga, se dá a partir de uma trajetória que 

tem início anos antes do ingresso ao mestrado. O primeiro encanto, com outros olhares e 

novas maneiras de enxergar e viver o mundo ocorreu durante minha segunda graduação 

(bacharelado em Turismo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ), por 

intermédio de visitas técnicas, projetos de inventários turísticos, pesquisas de oferta e 

demanda e de projetos de iniciação científica. Estas experiências me possibilitaram a 

oportunidade do encontro com Povos e Comunidades Tradicionais (indígenas, quilombolas, 

povos de terreiro, caiçaras e pescadores artesanais). As vivências ocorreram, 

principalmente, na Região Turística do Vale do Café (localizado no Vale do Paraíba do Sul 

Fluminense - RJ) como pesquisador no Inventário da Oferta Turística do Estado do Rio de 

Janeiro (IOT-RJ)
2
 - projeto encomendado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de 

Janeiro (Setur-RJ), coordenado pela Universidade Federal Fluminense - UFF e na Região 

turística da Costa Verde (litoral Sul do Estado do RJ) e pesquisador  na iniciação científica 

“Mapeamento do Turismo de Base Comunitária no Estado do Rio de Janeiro: cidade do 

Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Paraty”, Coordenado pela Prof. Dra. Teresa Mendonça e 

desenvolvido no âmbito do curso de Turismo da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro – UFRRJ. Atuei como voluntário na iniciação científica (2015-2017) e atualmente 

como pesquisador e docente, ministrando o módulo de Turismo e Sustentabilidade: 

conceitos e derivações de ecoturismo, turismo de base local e turismo de base comunitária, 

                                                
1
 Tem como proposta analisar a construção de identidade tradicional a partir da discussão acerca das 

produções contemporâneas de memória, ocupação e território. O Projeto se caracteriza pelo uso das 

metodologias ativas e participativas, se inscrevendo, assim, no rol de empreendimentos de fortalecimento das 

redes de suporte intercomunitárias, valorização e interlocução das culturas locais. 
2
 O Inventário da Oferta Turística compreende mapear atrativos turísticos, infraestrutura turística, 

equipamentos e serviços turísticos, assim como a cadeia produtiva do turismo de cada um dos municípios 

envolvidos no projeto. 
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no 1° Curso de Condutores de Visitantes da Reserva Ecológica Estadual da Juatinga - 

REEJ, para populações tradicionais, realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, 

com apoio da Secretaria Municipal de Educação de Paraty. 

O tema da tradição vinculado ao da sustentabilidade me levou a seguir buscando 

inserções de trabalho que permitissem sustentar essas aproximações. Assim, atuei como 

estagiário na Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense; na 

docência do ensino superior à distância como tutor/mediador da disciplina Turismo e 

Sociedade no Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 

Janeiro (Fundação CECIERJ)
3
 ou participando e atuando de encontros/eventos promovidos 

por grupos e movimentos comunitários, em parceria com as universidades e alguns casos 

com o poder público, em busca de políticas públicas, segurança, visibilidade, salvaguarda 

dos saberes tradicionais, permanência dos povos e comunidades tradicionais no seu 

território herdado, por causas identitárias e de movimentos de contracultura, contra 

hegemônicos.   

Esse percurso tem gerado frutos que se substancializam, resultando no trabalho de 

conclusão de curso, intitulado “Preservar é Resistir! O Turismo de Base Comunitária como 

Movimento Político-social no Quilombo Santa Rita do Bracuí” e algumas publicações, 

como o artigo “Turismo de base comunitária na Costa Verde (RJ): caiçaras, quilombolas e 

indígenas” e o capítulo de livro “Rede Nhandereko de turismo de base comunitária: a 

resistência caiçara, quilombola e indígena tece um novo mapa de turismo na Costa Verde 

(RJ)” no livro: “Diálogos Sociais em Turismo: elementos hegemônicos e contra 

hegemônicos”. 

Considerando esse breve relato, “das terras por onde andei”, reconheço que existem 

outros espaços de existências e, tendo o turismo como pano de fundo de atuação, 

compreendo este não apenas como atividade econômica, mas como fenômeno e prática 

social e como movimento político e de resistência. 

O encontro com o Programa de Pós Graduação em Psicossociologia de 

Comunidades e Ecologia Social - Eicos, especificamente com o grupo de pesquisa 

Laboratório de Memórias, Territórios e Ocupações: rastros sensíveis (LABMEMS) tem 

proporcionado uma desconstrução e reconstrução do indivíduo e do pesquisador, 

possibilitando dar um passo para trás e olhar novamente o todo, um movimento contínuo de 

                                                
3
 Fundação Cecierj – órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – (SECTI), 

desenvolve projetos nas áreas de Graduação a Distância (Consórcio Cederj); Divulgação Científica; Pré-

Vestibular Social; Extensão (Formação Continuada de Professores) e Ceja – Ensino de Jovens e Adultos. 
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reflexão. Os encontros e debates revelaram e inspiraram novas possibilidades, abrindo 

caminho para que novos olhares entrem na pesquisa e a construam no caminhar.  

Estas razões me levaram a abandonar um projeto de pesquisa estruturado, 

apresentado ao programa. Percebi que, com o projeto proposto, estava reproduzindo o 

modelo colonizador, com um projeto pronto para se justapor em toda e qualquer 

comunidade. Se eu tenho “certezas”, por qual razão vou continuar perguntando? Qual a 

contribuição, o papel político e ético nessa construção? Diante de tantas inquietações, novas 

possibilidades foram se apresentando. Tais inquietações perduraram durante todo o 

primeiro ano do mestrado, quando me dediquei às disciplinas obrigatórias e outros projetos 

e eventos que me auxiliaram na construção de um novo corpo pesquisador.  

Dentre as oportunidades que se apresentaram, iniciei uma busca por novas 

temáticas, pensando as possibilidades de turismo junto aos povos de terreiro e seus 

conhecimentos secretos e sagrados, tendo como objetivo resolutivo a possibilidade de um 

mapeamento dos terreiros e um museu digital. Surgiu então o encontro com as 

comunidades do Quilombo de Bongaba - Kilombá, no terreiro Ilé Àsé Ògún Alàkòró, em 

Magé, com o babalorixá Paulo José dos Reys, o Pai Paulo de Ogum, líder religioso do 

terreiro,  com o Ilê Asé Ala Koro Wo, terreiro da porta-voz das sacerdotisas de matriz 

africana da Baixada Fluminense, Mãe Torody D´Ogum, em Venda Velha, São João de 

Meriti, com a mediação do Mestre Kotoquinho, irmão da Mãe Torody, e com o Quilombo 

do Grotão no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói, liderado por Renato Lisboa. 

Na busca de aproximação com esses saberes tive a oportunidade de conhecer 

melhor o Encontro de Saberes na UFF, e ali realizar minha prática docente no segundo 

semestre de 2018, auxiliando os mestres e professores em questões administrativas e como 

monitor na disciplina “Toques e Cantos”, que tinha sua base nos Saberes de terreiro e 

quilombos. A disciplina contava com o Mestre Kotoquinho ministrando um módulo, e meu 

encontro com ele abriu a possibilidade de pensar minha pesquisa vinculada ao terreiro 

coordenado por sua irmã, Mãe Torody. A aproximação da pesquisa com os campos da 

disciplina se deu porque o presente estudo também está orientado pela perspectiva 

metodológica do Encontro de Saberes
4
, idealizado pelo Prof. José Jorge de Carvalho 

(UnB/INCTI-CNPq), que tem como meta: 

 

                                                
4
 O projeto Encontro de Saberes nas Universidades Brasileiras é uma iniciativa do Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa (INCTI), sediado na Universidade de 

Brasília, que faz parte do programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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...propiciar um espaço de experimentação pedagógica e epistêmica no ensino 

capaz de inspirar resgates de saberes e inovações que beneficiem a todos os 

envolvidos – estudantes, mestres e professores. Trata-se de um desafio de grandes 

proporções devido ao verdadeiro abismo que separa os dois mundos que 

pretendemos colocar em diálogo: o mundo acadêmico, altamente letrado e 

centrado exclusivamente nos saberes derivados das universidades ocidentais 

modernas; e o mundo dos saberes tradicionais, centrado na transmissão oral e que 

preserva saberes de matrizes indígenas e africanas e de outras comunidades 

tradicionais, acumuladas durante séculos no Brasil (INCTI, 2010, s/p). 

 

O projeto Encontro de Saberes, após a implementação do piloto na UnB, expandiu 

para outras instituições de Ensino Superior, no Brasil e em países da América Latina, 

iniciando pela Colômbia e envolvendo uma rede em projetos similares em universidades do 

Equador, Venezuela, Peru, Bolívia e Argentina em parceria com o Instituto de Inclusão no 

Ensino Superior e na Pesquisa - INCTI, articulador desse encontro e dessa rede de Encontro 

de Saberes.  

O Encontro de Saberes na/da UFF, visa criar caminhos para abertura da 

universidade para os saberes tradicionais e populares, convidando mestres e mestras para 

atuarem como professores nas disciplinas de graduação, vinculadas ao ensino formal. 

Embora a aproximação inicial tenha sido na direção do terreiro de Mãe Torody, o Encontro 

de Saberes se produz em movimento, de modo que o terreiro, pouco a pouco, se mostrou 

mais distante da proposta desta pesquisa. Ao mesmo tempo, foi também no Encontro de 

Saberes – em outra disciplina, oferecida ao mesmo tempo da primeira - que reencontrei o 

cacique e pajé da Aldeia Guarani mbya Araponga de Paraty, Seu Augustinho, que 

ministrava o Nhandereko Mbya, na disciplina “Educação, Corpo e Espiritualidade”. Seu 

Augustinho havia feito o pedido ao prof. Emílio Nolasco de Carvalho e à profa. Samira 

Lima da Costa, meus orientadores no mestrado e membros da organização do Encontro de 

Saberes na UFF, para registrar suas memórias em livro e me estendeu o convite para 

registrar as memórias da aldeia. Iniciei uma nova jornada de aproximação, agora com as 

questões indígenas e a cultura Guarani Mbya.  

Neste processo de reaproximação, dentre diversas atividades, destaco o Ciclo de 

Formação em História, Memória e Cultura Indígena, realizado pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), que contou com colaboração, 

dentre outros, do professor José Bessa (Unirio/Uerj), Sandra Benites (Guarani nhandeva), 

Julio e Ivanildes (Guarani mbya), Cristiane Julião (Pankararu), Alberto Alvares (Guarani 

Kaiowa) e o professor Emílio Nolasco de Carvalho (UFF), que posteriormente à 

participação na banca de qualificação assumiu a minha co-orientação. As discussões foram 

fundamentais para construir, às vésperas da qualificação, um novo projeto de pesquisa, 
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aprovado em maio/2019. Minha trajetória como pesquisador, abraçando a proposta feita por 

Sr. Augustinho, cacique da Aldeia Araponga (ou Tekoa Guyra'i Tapu), resultou, assim, na 

presente dissertação de mestrado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A terra indígena Guarani Mbya Araponga, onde se localiza a aldeia Tekoa Guyra'i 

Tapu, abrange uma área de posse exclusiva dos guaranis mbya de 213.2 ha, com 

sobreposição com duas Unidades de Conservação de Proteção Integral: Parque Nacional da 

Serra da Bocaina e Parque Estadual da Serra do Mar; Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável: Área de Proteção Ambiental de Cairuçu e sobreposição com os estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo, respectivamente nos municípios de Paraty e Ubatuba. 

 

 

FIGURA 1: Mapa da região da Costa Verde, litoral sul do Rio de Janeiro. 

Fonte: Setur - RJ. 

A aldeia Araponga está localizada na região turística da Costa Verde, litoral Sul do 

Estado do Rio de Janeiro, integrando o território declarado Patrimônio Mundial da 

Humanidade. O território que contempla a cidade de Paraty e a Baía da Ilha Grande em 

Angra dos Reis foi reconhecido, em julho de 2019, pelo Comitê do Patrimônio Mundial da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como um 

patrimônio mundial misto. Ou seja, tanto cultural quanto natural, expressando a riqueza da 

diversidade local pela cultura viva, associada ao modo de vida e às referências culturais dos 

povos indígenas e comunidades quilombolas e caiçaras presentes na região. 

Segundo Mendonça et.al (2017), no contexto do processo histórico de ocupação da 

região da Costa Verde, muitos destes grupos foram ameaçados e expulsos de seus 

territórios e colocados à margem de diversos projetos de desenvolvimento, influenciados, 

dentre outros elementos, pelo de turismo na região, em que prevalece: o segmento turismo 

de “sol e praia”; a prática do turismo de massa; a especulação imobiliária; a expulsão de 

grupos sociais de seu território de origem e as restrições impostas pela criação das unidades 
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de conservação da natureza. Neste cenário a história, a memória e a trajetória dos referidos 

grupos étnico-raciais situam-se na perspectiva de esquecimentos e silenciamentos 

construídos a partir de uma experiência histórica, muitas vezes, de violência e opressão. 

Antonio Bispo dos Santos, em sua obra “Colonização, Quilombos: modos e 

significações” (2015, p. 47-48) aponta que desde a ocasião da invasão portuguesa em terras 

“pindorâmicas” sofremos “todos os processos etnocêntricos de invasão, expropriação, 

etnocídio, subjugação e até de substituição de uma cultura pela outra, independentemente 

do território físico geográfico”, onde a religião tem papel fundamental influenciando nosso 

modo de viver. O autor enfatiza que o cristianismo (religião monoteísta) dispunha de 

amplos poderes para fazer o que quisesse com os pagãos (pertencentes às religiões 

politeístas). O autor afirma, ainda, que os colonizadores, ao substituírem as diversas 

autodenominações dos povos que aqui viviam (denominados como índios), impondo-os 

uma denominação generalizada, estavam tentando quebrar as suas identidades com o intuito 

de os “coisificar/desumanizar”. O mesmo aconteceu com os africanos escravizados tidos 

como “dóceis” e fáceis de domesticar. Ao classificá-los como “negros” investiam na quebra 

e enfraquecimento de suas identidades.  

Um processo histórico de colonização, uma criação social para justificar a 

dominação, a opressão, a exploração da terra, a partir do discurso da superioridade branca 

dizimando os povos originários, os indígenas, e escravizando os negros africanos. Foram 

classificados como inferiores aos brancos, como selvagens, o que serviu como pano de 

fundo para o progresso e legitimou a dizimação dos povos indígenas, criando símbolos e 

reproduzindo falas que permanecem até hoje reforçando os estereótipos de inferioridade. 

De acordo com Freire (2016, p.4) a deformação da imagem dos indígenas na escola, nos 

jornais, na televisão, enfim na sociedade brasileira é uma consequência desse processo e da 

escassez de pesquisas que produzam conhecimento que correspondam à importância do 

tema. 

No ensaio intitulado cinco ideias equivocadas sobre o índio, Freire (2016, p.3) 

afirma que a “sociedade brasileira se desnuda e se revela no relacionamento com os povos 

indígenas. É aí que o Brasil “mostra a sua cara”” e faz um triste retrato da realidade. 

  

A primeira ideia que a maioria dos brasileiros têm sobre os índios é a de que eles 

constituem um bloco único, com a mesma cultura, compartilhando as mesmas 

crenças, a mesma língua [...]; 

A segunda ideia equivocada é considerar as culturas indígenas como atrasadas e 

primitivas [...];  
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O terceiro equívoco é o congelamento das culturas indígenas. Enfiaram na cabeça 

da maioria dos brasileiros uma imagem de como deve ser o índio: nu ou de tanga, 

no meio da floresta, de arco e flecha [...]; 

O quarto equívoco consiste em achar que os índios fazem parte apenas do 

passado do Brasil [...]; 

Por último, o quinto equívoco é o brasileiro não considerar a existência do índio 

na formação de sua identidade (FREIRE, 2016. p. 4-20). 

 

O retrato obtido pelo Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010), revela uma outra 

realidade, muito diferente do imaginário. São “Brasis” que o Brasil desconhece. O censo 

contabilizou a população indígena com base nas pessoas que se declararam indígenas no 

quesito cor ou raça e para os residentes em Terras Indígenas que não se declararam, mas se 

consideraram indígenas. O Censo 2010 revelou que, das 896 mil pessoas que se declararam 

ou se consideravam indígenas, 572 mil, ou 63,8%, viviam na área rural e 517 mil, ou 

57,7%, moravam em Terras Indígenas oficialmente reconhecidas (com Portaria 

Declaratória do Ministério da Justiça). Os resultados do Censo 2010 apontam para 274 

línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes.  

José Jorge de Carvalho (2010, p. 45), em consonância, sustenta que “as tradições 

foram simplesmente silenciadas ou exterminadas em nome de um projeto de dominação 

cultural intolerante, a um só tempo eurocêntrico e católico “romantizador”. Desta forma 

descreve que os percursos das culturas populares no último século, “foram sendo predados 

pela expansão do sistema econômico desigual e excludente que é nossa marca de sociedade 

desde 1500”. Os termos “espetacularização e canibalização”, apresentados por Carvalho 

(2010), procuram exprimir a percepção e a consciência de que as culturas populares estão 

sendo expostas a um movimento crescente e contínuo de invasão, expropriação e predação, 

conectado basicamente com a voracidade das indústrias do entretenimento e do turismo.  

As terras indígenas brasileiras representam territórios de grande riqueza étnica e 

cultural e que salvaguardam um vasto patrimônio natural, possibilitando a realização de 

variadas atividades com fins turísticos. Inúmeras iniciativas de visitação nesses territórios 

foram se desenvolvendo nas últimas décadas mesmo com a ausência, por muitos anos, de 

um marco regulatório. Como lembram Corbari, Bahl e Souza (2017), a legislação nacional 

não possui nenhum marco explicito quanto à proibição do turismo em territórios indígenas 

e, em diversos documentos, “o Estado apontava a importância da autonomia e 

protagonismo indígena, inclusive em projetos sustentáveis de ecoturismo e etnoturismo; e, 

também ressaltava a necessidade da regulamentação desses segmentos” (CORBARI, 

BAHL e SOUZA, 2017, p. 53).  
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Em 2012, o governo brasileiro, no decreto n° 7.747, instituiu a Política Nacional de 

Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI (BRASIL, 2012), a qual 

contemplou o etnoturismo e o ecoturismo como atividades passíveis de serem 

desenvolvidas nos territórios indígenas. Posteriormente, em junho de 2015, a FUNAI, por 

meio da Instrução Normativa 3/2015 (BRASIL, 2015), deu um importante passo para a 

regulamentação do assunto e estabeleceu normas e diretrizes para as atividades de visitação 

para fins turísticos em terras indígenas (TI), reconhecendo seu potencial para geração de 

cadeias de  valor dentro das TI.  

Um ponto de destaque da Instrução Normativa 3/2015 é o fato de que a atividade 

turística autorizada para as TIs deve ser de base comunitária, ou seja, um modo de se fazer 

turismo que tem como premissa o protagonismo das comunidades, colocando-as em 

posição central no planejamento, desenvolvimento e gestão da atividade turística em seus 

territórios. Esse avanço no marco legal da visitação com fins turísticos em Terras Indígenas 

contribuiu significativamente para o incremento do interesse de vários povos pelo turismo. 

Os povos Indígenas não se orientam baseados nos marcos legais, mas ao longo da 

violenta história de convivência com os não-indígenas, aprenderam e passaram a dominar 

os instrumentos legais capazes de alija-los ou protegê-los, perante o estado e o mercado. 

Diante de um contexto histórico de colonização e subjugação da cultura, e na região da 

Costa Verde marcados por um processo de silenciamentos e violências, os grupos se 

organizam para garantia de direitos. A Constituição de 1988, em seu artigo 231, declara que 

são reconhecidos aos “índios”
5
 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. 

 § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 

em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-

estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e 

dos lagos nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 

energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 

podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da 

lavra, na forma da lei. 

                                                
5
 A visão do “índio” único, generalizado. 
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§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 

direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad 

referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 

ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após 

deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno 

imediato logo que cesse o risco. 

Mattos et al. (2009) revelam que, nos últimos tempos, grupos diversos, em várias 

partes do mundo, reivindicam políticas de reparação baseados na memória de experiências 

de violência e opressão historicamente reconhecidas como contrárias ao que estabelecem as 

convenções universais de direitos humanos. Essas reivindicações envolvem não só direitos 

a reparações materiais e simbólicas, como também ao que se convencionou chamar de 

“dever de memória”. “Ou seja, a luta para que determinados acontecimentos não sejam 

esquecidos, para que continuem presentes na memória de grupos e nações e para que sejam 

registrados na memória pública do país” (MATTOS et al. 2009, p.3). Resistências que 

parecem apontar para um processo de revitalização étnica dos grupos e comunidades 

tradicionais, que pode ser associado ao turismo em suas novas vertentes e formas de 

organizações de base comunitária, diferentes dos modelos praticados que partem de fora 

para dentro e somente exploram a cultura e identidades das comunidades.  

 

1.1 Encontros da aldeia com os de fora: os juruás 

No estado do Rio de Janeiro, diante de alguns exemplos, na Costa Verde (litoral sul 

do estado), se consolida um projeto liderado pelo Fórum de Comunidades Tradicionais - 

FCT. Este, criado em 2007 a partir de iniciativas da Fiocruz na região, formado por grupos 

(caiçaras, indígenas e quilombolas) localizados nos municípios de Angra dos Reis e Paraty 

(RJ) e de Ubatuba (SP), insere-se no tema diante de uma luta territorial por direitos diversos 

e pela influência do turismo ligado à especulação imobiliária e expulsão dos nativos e 

populações tradicionais. Como resultado de um processo de amadurecimento, em 2018, a 

rede de turismo de base comunitária (TBC) do Fórum de Comunidades Tradicionais passa a 

ser chamada de Rede Nhandereko de Turismo de Base Comunitária. Nhandereko em 

guarani significa “o nosso modo de ser”. Consolida-se assim, aos poucos, uma forma de 

organização que valoriza as tradições e, não descolada da sua origem, entende que o ser 

humano faz parte do meio ambiente e que, por tanto, preservar o meio ambiente é preservar 

a si próprio, resistir é assegurar a reprodução do seu modo de vida, que só é possível com a 

permanência no território. 



23 

 

 

Diante do contexto, é possível identificar questões político-territoriais que revelam 

lutas e movimentos de resistência. Lutas que surgem de povos e comunidades tradicionais, 

ditos minorias, e por muito tempo carregam um aspecto marginalizado, exprimem uma 

realidade comum aos países periféricos, onde as populações tradicionais se vêem 

ameaçadas pelos processos de apropriação de território pelo capital hegemônico, e 

processos de colonização, exercendo poder de subjugo sobre o “outro”, dito inferior, 

subdesenvolvido, selvagem. 

Ao abordar os movimentos de resistência das culturas populares, José Jorge de 

Carvalho (2010, p. 45) menciona dois processos principais: por um lado, um embate aberto 

com o Estado que procurou “dirigir e controlar as expressões simbólicas em uma direção 

distinta dos valores estéticos e espirituais das classes populares”. O outro modelo de 

resistência consistiu em aproveitar as “brechas, as lacunas e as cegueiras das elites 

estatais”, que não perceberam ou não julgaram interessante controlar certas expressões 

simbólicas. Assim, foi mais fácil para as classes populares mantê-las por mais tempo por 

meio de uma estratégia consciente de ocultamento, invisibilização, disfarce ou camuflagem. 

As experiências e vivências de visitação propostas pelas populações tradicionais do 

FCT, representadas por grupos étnicos — indígenas -guarani mbya, caiçaras e quilombolas 

— vêm se configurando como um fenômeno que surge e se insere dentro de um mercado 

altamente competitivo de forma contra-hegemônica. Num momento em que vivenciamos, 

pouco a pouco, um desmonte e o luto pelo direito à diversidade cultural, aos saberes 

tradicionais, esse trabalho se corporifica num campo em constante tensionamento. 

Quais os motivos para uma comunidade tradicional, que vive dentro de um parque, 

em contextos políticos tão violentos, conectar-se à cidade? Qual a motivação de ter a 

história registrada em um livro? Por que atuar como professor fora do seu território? Essas 

questões são essenciais para compreender o encontro da aldeia Araponga com a cidade e 

suas intenções quanto à visibilidade e valorização dos saberes tradicionais. Remetem-nos a 

uma reflexão proposta coletivamente sobre as formas, mecanismos e ferramentas de contato 

dos guaranis com o Juruá (não indígena) e a cidade. 

 

1.2 O desenho da pesquisa 

 Diante do contextualizado, esta pesquisa busca mapear e compreender a 

perspectiva da Aldeia Guarani Mbya Araponga e de seus anciãos acerca dos modos de se 

relacionar com os próprios saberes e práticas e de se encontrar e com o outro não-guarani 

(ou o juruá). Busca-se, a partir disso, identificar as memórias da aldeia guarani mbya 
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Araponga sobre sua própria terra, cultura, aldeia, jeito de ser (nhandereko); mapear 

elementos que o xeramõi, a xejary e os demais moradores da aldeia identificam como 

“tradição guarani”; analisar o lugar destes elementos da tradição na relação com visitantes 

não guaranis (identificados como turistas  ou não) e identificar, junto ao xeramõi e à xejary 

da aldeia as intenções com relação ao tipo de visitação que recebem/desejam receber e que 

tipo de visibilidade “interessa” à Aldeia Araponga tomando a perspectiva das memórias e 

cultura Mbya. 

Para além dos objetivos elencados, busca-se um objetivo resolutivo. Antonio Bispo 

dos Santos (2015), afirma que as pesquisas que interessam às comunidades tradicionais são 

aquelas que têm espaço para a construção de “resultados resolutivos”, ou seja, que vão ao 

encontro de demandas comunitárias referentes ao próprio tema proposto.  

Uma demanda prática materializada através do convite do seu Augustinho (cacique 

e pajé da Aldeia Araponga) durante o Encontro de Saberes na/da UFF foi o pedido de 

realizar o registro das memórias da Aldeia Araponga. O desafio foi aceito, espera-se assim 

que a pesquisa possa gerar um material socializável que amplifique as vozes Guaranis 

Mbya da Araponga a partir de suas próprias narrativas e que possa apoiar a confecção de 

um livro, e circular também como apoio aos movimentos comunitários. 

A pesquisa de campo foi realizada em cinco momentos, sendo: dois “pré-campos”, 

durante o Encontro de Saberes na UFF, no período de agosto a dezembro de 2018 e na 

visita a aldeia Araponga para elaborar o primeiro desenho da pesquisa em abril de 2019. E 

em três oportunidades após a qualificação: Nhemongara’i Awaxi - celebração de batismo do 

milho sagrado guarani período de 18 a 31 de julho de 2019; Plantio do Awaxi, no período 

de 15 a 18 de agosto de 2019 e no Nhemongara’i Kyringue – celebração de batismo da 

criança, no período de 20 a 26 de Janeiro de 2020. 

A escolha da metodologia colaborativa, através do recurso da pesquisa participativa 

não foi fácil, justamente pelo seu perfil “contra-colonial”, que coloca o pesquisador em um 

lugar mais vulnerável, de quem não tem o controle e constrói o caminho realizando essa 

partilha e traz a comunidade como colaboradora da pesquisa. De fato é um processo mais 

difícil com várias vertentes e imprevisões. Sem a intenção de total domínio do pesquisador, 

vai acontecendo à medida das relações e encontros, das confluências. Contrapondo-se ao 

modelo hegemônico, portanto, pretende-se “contra-colonial”, investindo em compor com a 

comunidade como sujeito e colaborador e não como objeto da pesquisa.  

A psicossociologia ao “envolver o levantamento, a descrição e interpretação de 

produções coletivas, buscando registrar fenômenos da vida cotidiana” (COSTA, 2008) no 
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território usado que “é o chão mais a identidade, […] território das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida” (SANTOS, 1999, p. 7) abre caminhos para a confluência 

(BISPO DOS SANTOS, 2015) e as possibilidades de realizar uma colheita dos dados com 

o recurso de ferramentas “descolonizadoras”, como: narrativa livre, escuta sensível, 

participação e construção coletiva com o xeramõi, respeitando o seu tempo e os tempos da 

aldeia. Nessa construção desde o objetivo resolutivo, como uma contrapartida, o objetivo 

da Aldeia ao meu objetivo acadêmico desenhados com a permissão/ autorização do xeramõi 

para o que registrar, quais recursos usar, qual o momento, e o mais importante: saber a hora 

de parar,  ter a sensibilidade de saber caminhar por esse chão, elementos que a aldeia quer 

revelar, que cabem ao juruá conhecer e outros que não, isso inclui o pesquisador. Muitas 

coisas eu pude ver e participar, mas não me foi concedido contar. 

Durante minha primeira visita de campo na aldeia, para reafirmar o interesse em 

colaborar com a Araponga, entender melhor quais as intenções do “cacique” e juntos 

iniciarmos um desenho da pesquisa, o xeramõi Augustinho me recebeu, conversamos na 

opy, fez questão de que eu fosse conhecer a cachoeira (provavelmente porque eu estava 

acompanhado de um turista que conheci no hostel), mas considerou que aquele não era um 

bom momento para eu “fazer o trabalho”.  

Ele explicou que o dia estava chuvoso e ele previa chuvas ainda mais fortes durante 

a semana. Com a chuva ele não podia fazer muito, não ia à roça e me recomendou não 

estender muito minha permanência pela aldeia. Dentre os acordos que fizemos, ele me 

convidou para voltar no Nhemongarai Awaxi e convocou para chegar uma semana antes. 

Por que não poderíamos dar início a pesquisa ou “fazer o trabalho” com o tempo ruim? 

Qual a importância de me levar à roça? Por que chegar antes de todos os juruás para o 

batismo?  

Embora tenha ficado apenas algumas horas na aldeia, essa primeira visita, esse “pré-

campo”, foi fundamental para compreender na prática que a pesquisa estava sendo 

construída, percorrendo seu caminho. A importância de ir até a roça, de estar na aldeia em 

dias de sol, de acompanhar e trabalhar na preparação da aldeia para receber seus parentes e 

convidados para o batismo, todas essas autorizações/permissões revelam que não bastava 

apenas me contar, narrar ou responder questões. Eu teria de encontrar as minhas respostas 

na minha vivência. Ele estava disposto a compartilhar o modo de vida, o nhandereko, como 

é o dia a dia na aldeia, percorrer a prática de vida da aldeia, a opy, sempre narrando e 

coordenando o que deveria ser registrado e como. 
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Sempre que nota a necessidade de aproximar seus pensamentos da cultura juruá, 

para facilitar o entendimento ele faz “traduções”, associações, como no momento em que 

fala em Nhanderu e compara a um presidente. Todavia, quando não julga necessário, ou 

não cabe ao juruá uma informação ou aquele conhecimento, ele segue a fala entre os seus, 

usando a língua guarani, ou em outros momentos  apenas vira as costas e segue seus 

afazeres. Afortunadamente, xeramõi Augustinho esteve sempre disponível e pensando: “o 

que mais importante eu tenho pra falar”. 

A colheita ocorreu por meio de narrativas livres, buscando o mínimo possível de 

interferências, por esta razão não foi utilizado qualquer tipo de roteiro, definimos 

coletivamente os temas centrais das conversas, quando está acontecia previamente 

combinada, na prática as narrativas surgiam no dia a dia, no café da manhã perto do fogo a 

lenha, sentados na frente da opy, observando o movimento dos demais e da aldeia, na casa 

de reza ou nas tarefas realizadas participando das atividades cotidianas da aldeia, da 

limpeza dos banheiros a construção da pousada, carregando as doações recebidas para o 

Nhemongarai ou indo na mata buscar lenha, carregando os bancos para organizar e preparar 

o espaço da opy...  o que me permitiu uma compreensão e aproximação gradativa que se 

estabeleceu por meio de um relacionamento de amizade, baseado na confiança, até ser 

apelidado de "estilo guarani" pelos jovens da aldeia. 

As narrativas foram registradas em diário de campo e gravadas em vídeo e partes 

em áudios, considerando que, segundo Galvão (2005), a forma oral de comunicar 

ressignifica o tempo vivido, as coisas da vida, e concomitantemente a ela, emerge o 

passado histórico das pessoas a partir das suas próprias palavras. Considerando que o saber 

tradicional tem a oralidade como meio predominante de expressão e de transmissão 

(CARVALHO, 2010). Além disso, contei com a ajuda do David Abreu, aluno de guarani na 

UFF, que conheci lá na aldeia e me auxiliou com seu conhecimento da língua e gentilmente 

filmou grande parte das narrativas com seu equipamento.  

Todo material foi transcrito e organizado na narrativa em primeira pessoa do 

xeramõi, compondo com as falas da rede de indicações que se formou, a partir da indicação 

e autorização dele, com a Xejary Marciana, e seus Filhos: Nino, Nirio, Hilda, além dos 

netos que me auxiliaram com o guarani e com alguns desenhos Nicolas e Nisio. Com as 

narrativas organizadas, estas foram agrupadas por categorias semânticas em três grupos 

principais: saberes e ocupações, as práticas e exercícios da tradição; relação com a cidade e 

as relações com os visitantes juruás.  
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Na pesquisa pretende-se que as imagens correspondam à narrativa imagética, não 

apenas como apoio ou ilustração das narrativas, mas constituindo a própria narrativa. “A 

fotografia é também participação, registra e nos mostra as realidades nas quais se insere. 

Não só nos revela as informações, mas também deixa alguma coisa em nós mesmos, de 

alguma forma nos transforma” (DIAZ, 2018, p.52). 

 Para atender aos objetivos propostos, esta dissertação está organizada em uma parte 

introdutória que apresenta o pesquisador e contextualiza as questões norteadoras e 

objetivos; capítulo de desenvolvimento teórico- conceitual; metodologia; e na sequência os 

resultados e discussões: Contextualização da aldeia Araponga; Narrativa auto bibliográfica 

do Xeramõi; Experiências em Análise ; os modos de se encontrar e se perpetuar na 

memória do outro, de garantir o encontro e a permanência. 
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2  O MODO DE SABER JURUÁ: DESENVOLVIMENTO TEÓRICO - 

CONCEITUAL 

 

2.1 Um olhar da Ecologia Social e da Psicossociologia de Comunidades 

De acordo com Carvalho (2005) a Ecologia Social tem como foco de investigação 

as inter-relações criadas e desenvolvidas, das quais é possível destacar: afetos, vínculos, 

conflitos, familiaridades e estranhamentos, entre o homem e natureza. Reafirma uma das 

correntes da ecologia que desconsideram as ideias de separação entre homem e meio 

ambiente, bem co mo do desenvolvimento e progresso que ignoram a igualdade social. 

 

[...] faz referência a uma complexidade temática mais ampla que as vertentes 

anteriormente citadas, envolvendo, portanto, um número considerável de eixos de 

investigação. Dentre estes poderiam ser citados: a constituição do espaço e suas 

transformações decorrentes da ação humana; os processos de formação de 

identidade e das diferentes formas de sociabilidade; a influência do espaço na 

tessitura sociocultural e desta última nas transformações ambientais; as 

representações sociais referentes ao contexto socioespacial; o envolvimento 

afetivo de pessoas com determinado lugar [...] e suas influências na construção de 

suas identidades; as relações entre subjetividade e espaço; os conflitos abrigados 

em nuances diferenciais entre conceitos do tipo global versus local, campo versus 

cidade, território versus espaço; as ações e atitudes voltadas para a 

conscientização ecológica e suas relações com as atividades políticas e 

econômicas de uma comunidade qualquer; a implantação de projetos ou 

programas de desenvolvimento ecologicamente equilibrados; e vários outros 

eixos, cuja compreensão e possibilidade de agenciamento, pressupõem uma 

postura interdisciplinar atenta à contribuição de múltiplas disciplinas sem 

privilegiar de uma área em detrimento de outras. (CARVALHO, 2005, p. 49). 

 

O autor em sua tese de doutorado, intitulada “Raízes da Ecologia Social: O Percurso 

Interdisciplinar de uma Ciência em Construção” compreende a Ecologia Social como: 

 

Área de estudos preocupada não apenas com a interação de agrupamentos 

humanos com o meio onde vivem, mas com as diferentes formas pelas quais estas 

interações interferem na identidade desses grupos, afetando sua organização 

social e particularmente sua dimensão cultural. Assim sendo, as expressões 

culturais e identitárias de tais grupos são tomadas como foco de análise de uma 

Ecologia que não se conforma a análises deterministas de cunho geográfico ou 

inatista, mas insiste na compreensão do meio ambiente simultaneamente como 

resultado das atividades humanas no meio e agente transformador destas, 

assumindo, portanto, um comportamento passivo ou ativo em função da 

complexidade da dinâmica psicossocial em jogo, sempre em constante 

transformação. (CARVALHO, 2005, p.54) 

 

Nesta ótica a noção de Ecologia Social, pode ser compreendida como o estudo das 

relações complexas homem e natureza, enquanto seres vivos, indivíduos e sociedades, 

considerando o homem como ser social e os impactos deste na natureza, da qual faz parte. 

Com objetivo de promover uma tomada de consciência e o pertencimento do homem como 
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integrante da natureza e da necessidade uma nova sociedade e novos modelos de 

desenvolvimento que preservem a natureza e o meio no qual se integram. 

Conforme afirma Costa (2008) a Psicossociologia envolve o levantamento, a 

descrição e interpretação de produções coletivas, buscando registrar fenômenos da vida 

cotidiana. Em consonância, Nasciutti evidencia que “o campo da Psicossociologia é o dos 

grupos, das instituições, dos “conjuntos concretos” nos quais o indivíduo se encontra e que 

mediatiza sua vida pessoal e a coletividade”.  (NASCIUTTI, 1996, p.54). 

Costa e Maciel (2009, p.63) salientam que, embora muitos autores não optem por 

empregar o termo “Psicossociologia”, como autores nas áreas da Psicologia e/ou 

Sociologia, estes “demonstram uma preocupação com a evidência da complexidade do 

sujeito psicossocial”. Nesta direção Fiuza (2017, p.32-33) afirma que “a psicossociologia 

ganhou espaço e se desenvolveu tendo em vista as limitações da sociologia, ou da 

psicologia, sozinhas, se aproximarem da integralidade das condutas humanas”. 

 

Segundo as autoras Costa e Maciel (2009, p.63), valendo-se da obra de Moscovici, 

ao contrário da visão dicotômica entre Psicologia e Sociologia, que tenciona uma relação 

binária entre sujeito e objeto. a Psicossociologia integra esses elementos, sendo o modo 

como lida com seu foco  de estudo a sua principal característica. 

 

A diferença da sociologia e psicologia não decorre essencialmente de que uma se 

ocupa das coletividades e a outra do indivíduo, mas de que as duas se mantém em 

certo nível de abstração e ignoram os processos interacionais que lhes são 

irredutíveis (MAISONNEUVE, 1977).   

 

A opção pelo vocábulo psicossociologia em relação à psicologia social segue a 

proposta de Maisonneuve (1977) “que o privilegia exatamente pelo fato de que o termo não 

privilegia a ascendência do psicológico sobre o social, nem seu inverso, mas pressupõe uma 

interação entre ambos” (Nasciutti, 1996, p.100). “A pretensão é afastar-se tanto de uma 

perspectiva “socializante”, que realça a primazia do coletivo em relação ao individual, 

quanto “psicologista”, cujas bases se alicerçam na primazia do indivíduo sobre a sociedade, 

ou da natureza sobre a cultura” (FIUZA, 2017, p.33). 

Nasciutti (1996, p.116-117) sublinha que pesquisadores da psicossociologia, na 

linha (perspectiva) da ecologia social, buscam entender as relações do ser humano e de 

grupos (comunidades) com o espaço construído (palco das realizações humanas e das 

relações homem e natureza). Para além do espaço construído, considero a busca pela 
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compreensão, acima de tudo, das relações do individual e do comunitário com os territórios 

usados e/ou os territórios compartilhados. 

 

O território é compartilhado e pode ser compreendido como o espaço físico e 

afetivo no qual ocorrem as relações sociais cotidianas do sujeito, marcadas pela 

convivência presencial. Tais territórios compartilhados participam da construção 

das memórias deste coletivo, elemento fundamental da produção de suas 

tradições (COSTA, 2012, p. 48). 

 

O território na abordagem das Ciências Humanas e Sociais é compreendido por 

intermédio de outras significações, constituem-se em dimensões materiais e espirituais, 

identitárias e de pertencimento dos sujeitos, conforme afirma Milton Santos: 

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o 

território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 

sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do 

trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da 

vida (SANTOS, 1999, p. 7). 

 

Por se tratar de reflexões complexas se faz necessário discutir o conceito de 

comunidade, não como delimitação espacial, mas como construção coletiva de identidades. 

Como lembram Sawaia (1996); Costa (2008); Costa e Maciel (2009) no contexto histórico 

Tönnies (1957) introduziu o dualismo "sociedade (Gemeinschaft) / comunidade 

(Gessellschaft)" no discurso científico contemporâneo. Tönnies propõe que o conceito de 

sociedade corresponda a grupos que se formam por uma adesão à vontade consciente e 

nascida do arbítrio dos respectivos membros, como exemplo as cidades, estados, enquanto 

o de comunidade corresponderia a grupos que se formam em torno de uma vontade 

essencial ou orgânica, pautando seus exemplos em famílias, aldeias, vizinhança. 

No entanto, D`Ávila Neto (2000) compreende que esta leitura dicotômica seja 

insuficiente, ressaltando uma vez que tanto na "comunidade" quanto na "sociedade", há a 

presença dos movimentos de unificação e de fragmentação, colocadas por Tönnies (1957) 

como polos antagônicos.  

 

O conceito de comunidade ganha uma importante dimensão. Sua discussão não se 

restringe a um universo fechado, a uma unidade que engendra iguais ligados pela 

solidariedade. Comunidade e Sociedade deixam de ser tipologias antagônicas, do 

mesmo modo que relações macro e microssociais (D'ÁVILA NETO, 2002, p. 1). 

 

Para Sawaia (1996), Comunidade é um conceito que está presente de forma 

intermitente na história das ideias. Na visão de Costa (2008), a autora relaciona essa 
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intermitência ao recorrente conflito entre o coletivo e o individual, nos estudos sobre o ser 

humano.  

O conceito de Comunidade aparece e desaparece das reflexões sobre o homem e 

sociedade em consonância às especificidades do contexto histórico e esse 

movimento explica a dimensão política do conceito, objetivado no confronto 

entre valores coletivistas e valores individualistas (SAWAIA, 1996, p. 37). 

 

Para Nasciutti (1996) no Brasil, via de regra, quando se fala em comunidades, existe 

uma associação imediata com comunidades carentes, desfavorecidas, favelas. A autora 

confere este olhar pejorativo como resultado da atuação das áreas da sociologia e serviço 

social nos estudos comunitários e/ou estudos de comunidades. Cabe ressaltar que na 

psicossociologia “o conceito de comunidade engloba evidentemente as comunidades 

carentes, mas não se restringem a elas”. (NASCIUTTI, 1996, p.115). 

Segundo Costa (2008, p.54), “a Comunidade é um conjunto que produz um (…) 

discurso particular, desdobrado em falas localizadas, mas que se reintegram num discurso 

coletivo (…). Um ir e vir dialético, um movimento recíproco de influências”. 

 

Comunidade “é essencialmente ligada ao solo, em virtude dos seus componentes 

viverem de maneira permanente em determinada área, além da consciência de 

pertencerem, ao mesmo tempo, ao grupo e ao lugar, e de partilharem o que diz 

respeito aos principais assuntos das suas vidas” (SAWAIA, 1996, p. 38). 

Entretanto, nem sempre têm consciência das necessidades dos indivíduos, tanto 

dentro como fora do seu grupo imediato e, por essa razão, nem sempre 

apresentam tendência para cooperar estritamente, por ser o tempo-espaço onde 

co-existem eventos locais e não-locais, em que as esferas do público e do privado 

se enredam de forma particular, e no qual a afirmação da individualidade 

pressupõe um coletivo não-consensual (COSTA, 2008, p.53-54). 

 

É necessário evidenciar a ampliação dos conceitos de Comunidade propostos por 

D`Ávila Neto (2002); Costa (2008); Costa e Maciel (2009) para olhar os Povos Indígenas e 

Povos e Comunidades Tradicionais - PCT, pois, como acentua Costa (2008) por se tratarem 

de Comunidades Tradicionais, o risco de entendê-las como coesas e homogêneas a priori 

empobrece a compreensão mais ampla e problematizadora que aqui se apresenta. 

 Diante do exposto, a proposta de investigação em Psicossociologia de 

Comunidades e na Ecologia social representa possibilidades para a compreensão dos 

processos psicossociais dos grupos, das instituições, das coletividades e comunidades, por 

via de posições epistemológicas, caminhos teóricos e metodológicos complexos, 

abrangentes, diversificados e pluralistas. Possibilidades estas de  integrar saberes científicos 

e saberes tradicionais, olhando as populações tradicionais e a organização comunitária de 

seus territórios na busca de pistas que possam, em resposta aos desafios sociais, traduzir e 

descrever os elementos que o permeiam como: tradição, memória, ancestralidade, 
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religiosidade, cultura, pertencimento, sagrados, conflitos, turismo e natureza, dentre outros 

elementos presentes e desencadeadores de  processos de luta pelo direito de usufruir da 

terra como um componente da sua identidade social e cultural. 

 

2.2 Colonização, “espetacularização” e “canibalização” das culturas populares e seus 

saberes tradicionais 

Antonio Bispo dos Santos, em sua obra “Colonização, Quilombos: modos e 

significações” (2015) declara que desde a ocasião da invasão portuguesa em terras 

“pindorâmicas” sofremos um processo de colonização, onde a religião tem papel 

fundamental influenciando nosso modo de viver. O autor enfatiza que o cristianismo 

(religião monoteísta) dispunha de amplos poderes para fazer o que quisesse com os pagãos 

(pertencentes às religiões politeístas).  

 

Vamos compreender por colonização todos os processos etnocêntricos de 

invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até de substituição de uma cultura 

pela outra, independentemente do território físico geográfico em que essa cultura 

se encontra. E vamos compreender por contra colonização todos os processos de 

resistência e de luta em defesa dos territórios dos povos contra colonizadores, os 

símbolos, as significações e os modos de vida praticados nesses territórios. 

(BISPO DOS SANTOS, 2015, p. 47-48). 

 

O autor afirma ainda que os colonizadores, ao substituírem as diversas 

autodenominações dos povos que aqui viviam (denominados como índios), impondo-os 

uma denominação generalizada, estavam tentando quebrar as suas identidades com o intuito 

de os “coisificar/desumanizar” o mesmo aconteceu com os africanos escravizados tidos 

como “dóceis” e fáceis de domesticar, ao classificá-los como “negros” promoviam a quebra 

e enfraquecimento da identidade. Carvalho (2010) em consonância sustenta que “as 

tradições foram simplesmente silenciadas ou exterminadas em nome de um projeto de 

dominação cultural intolerante, a um só tempo eurocêntrico e católico “romanizador”, desta 

forma descreve o percurso das culturas populares no último século,”. 

 

[...] foram sendo predados pela expansão do sistema econômico desigual e 

excludente que é nossa marca de sociedade desde 1500. Nos primeiros séculos 

dessa invasão, a maioria das expressões artísticas e as técnicas de espiritualidade 

não cristãs dos povos indígenas, dos africanos escravizados e das classes 

populares permaneceram sem maior interesse de exploração por parte da elite 

branca controladora do Estado, da economia e dos meios de produção 

(CARVALHO, 2010, p. 45). 
 

José Jorge de Carvalho (2010) apresenta um “quadro teórico” onde argumenta 

sobre: “espetacularização” e a “canibalização”. Considerados processos estéticos, políticos 



33 

 

 

e econômicos vinculados a uma mercantilização das formas culturais tradicionais “que 

afetam as culturas populares em praticamente todos os países latino-americanos”. Onde as 

culturas populares são “expropriadas” dos seus circuitos comunitários por agentes externos 

a serviço do turismo e do entretenimento. 

 

Dialogando com o tema da resistência simbólica e política, já tratado por tantos 

autores, digamos que a marca fundante da cultura popular na América Latina tem 

sido a sua capacidade de resistir à pressão das elites para homogeneizar uma 

cultura nacional segundo a perspectiva da cultura erudita ocidental. Inclui-se 

nessa perspectiva homogeneizadora o cristianismo, como cosmovisão dominante 

e a religião católica, como instituição paraestatal de controle simbólico das 

populações (CARVALHO, 2010, p. 44-45). 

 

As culturas populares podem ser compreendidas, em termos gerais, 

 

Como um conjunto heteróclito de formas culturais – música, dança, autos 

dramáticos, poesia, artesanato, ciência sobre a saúde, formas rituais, tradições de 

espiritualidade – que foram criadas, desenvolvidas e preservadas pelos milhares 

de comunidades do país em momentos históricos distintos (CARVALHO, 2010, 

p.44). 

 

É importante ressaltar que esse conhecimento/ saber tradicional é inerente a 

comunidade, ao modo de vida local, herdado por meio da ancestralidade, assim "O 

conhecimento é local porque é inerente à atividade de habitar a terra, que de fato cria o 

lugar (...). As pessoas pertencem às localidades e ambientes em que cresceram, tanto quanto 

estes pertencem a elas" (INGOLD; KUTTRILA, 2000 apud PRADO, 2012, p. 182).  

De acordo com Carvalho (2010), podemos dizer que a “autogestão e a auto 

sustentabilidade comunitárias” são os princípios que organizam a produção das culturas 

populares, “enquanto a oralidade é o seu meio predominante de expressão e de 

transmissão". Portanto “ao criarem os lugares, as atividades também fazem as pessoas 

serem daqueles lugares" (PRADO, 2012, p. 187).  

Os termos “espetacularização‟ e “canibalização‟ cunhados por Carvalho (2010) 

procuram exprimir a percepção e a consciência de que as culturas populares estão sendo 

expostas a um movimento crescente e contínuo de invasão, expropriação e predação, 

conectado basicamente com a voracidade das indústrias do entretenimento e do turismo e 

também com a cooptação de artistas populares por parte de políticos regionais populistas. 

 

Defino “espetacularização” como a operação típica da sociedade de massas, em 

que um evento, em geral de caráter ritual ou artístico, criado para atender a uma 

necessidade expressiva específica de um grupo e preservado e transmitido através 
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de um circuito próprio, é transformado em espetáculo para consumo de outro 

grupo, desvinculado da comunidade de origem. (CARVALHO, 2010, p. 47). 

 

Conforme destaca o autor a “espetacularização” é consequência de um longo 

processo de predação e expropriação das culturas populares que define como 

“canibalização”. 

A ideia da “canibalização”, isto é, do ato de deglutir a cultura do outro, possui 

uma longa história no Brasil, muito anterior ao desenvolvimento da indústria do 

turismo. O que produz a “espetacularização” contemporânea é a “canibalização” 

praticada não apenas pelo turista, que deseja entreter-se com a cultura dos 

nativos, mas principalmente por outros intermediários das elites políticas, sociais 

e econômicas, como produtores culturais, ONGs, artistas urbanos, servidores 

públicos e pesquisadores (CARVALHO, 2010, p. 64). 

 

Carvalho (2010) aponta o crescente interesse por manifestações populares, 

destacando que “por muito tempo não haviam despertado a atenção das classes dominantes 

nacionais, nem da indústria do entretenimento”. O autor marca ao longo do texto, o 

protagonismo da indústria do entretenimento, destacando o Turismo e a “estrutura do 

turismo étnico” (p.60) como grande responsável pela “espetacularização” e “canibalização” 

das culturas tradicionais, afirmando que a indústria do turismo “passa a procurar expressões 

culturais tidas como “virgens”, “remotas” ou “exóticas”, que possam ser transformadas em 

novos bens simbólicos e estéticos comercializáveis”. 

Cabe apresentar aqui os conceitos de Turismo Cultural e Turismo Étnico, onde o 

Cultural “compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de 

elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura” (Mtur, 2006); e o 

Étnico que representa uma segmentação de Turismo Cultural, ainda segundo o Mtur (2010, 

p. 20) “constitui-se de atividades turísticas envolvendo a vivência de experiências 

autênticas e o contato direto com os modos de vida e a identidade de grupos étnicos”. 

 

O conceito clássico de etnia remete a noção de origem, cultura, práticas sociais e 

raça, onde se considera o patrimônio histórico e cultural como elemento de 

identidade e diferenciação de um determinado grupo, bem como as interações 

sociais que ocorrem entre este grupo e a sociedade em seu entorno. Esse tipo de 

turismo envolve as comunidades representativas dos processos imigratórios 

europeus e asiáticos, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas e 

outros grupos sociais que preservam seus legados étnicos como valores 

norteadores de seu modo de vida, saberes e fazeres. (MTUR, 2010, p.20). 
 

Apesar da proposta do turismo étnico envolver a vivência e experiência dos modos 

de vida tradicionais, para Carvalho (2010, p.60) está embutida também “uma dimensão do 

racismo e da desumanização radical que estruturam essas relações entre turistas e nativos”, 
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relatando que não ocorre de fato um encontro entre sujeitos, “pois cabe ao corpo 

“exotizado”, “não-branco” permanecer no seu lugar e manter a distância tácita ou permitir a 

aproximação física requerida pelos turistas espectadores.” Sob o mesmo ponto de vista essa 

relação pode “alcançar níveis obscenos de desigualdade, como nos casos tão frequentes do 

turismo sexual”. 

A “espetacularização” é o poder do olhar, que pode ser construído de fato como 

dois poderes opostos e conflitantes. Por um lado, o poder do espetáculo pode ser 

o poder de quem olha e é olhado, [...] artista e público se olham em um espaço 

comum e familiar aberto às trocas, inclusive de posições, entre quem olha e quem 

é olhado. [...] possui um outro lado, predador, ou objetificador, que é o olhar que 

não se sabe olhado por aquele que comanda o seu olhar; e que é também o olhar 

daquele que se recusa a ser olhado. Este é o olhar do consumidor, que não pode 

suportar o espelho da sua condição objetificada de sujeito para o consumo. Esse 

olhar que se recusa a ser olhado é o mesmo que, contraditoriamente, torna-se 

prisioneiro da fantasia de que será olhado com um olhar de aceitação por parte 

daquele a quem olha como objeto de seu entretenimento. É esse tipo de olhar que 

produz o consumidor, sujeito-objeto da vida em uma sociedade 

espetacularizadora (CARVALHO, 2010, p. 50). 

 

Consequentemente a pressão por transformar a tradição em um produto 

comercializável, alerta Carvalho (2010, p. 60) “fez com que muitos grupos tradicionais 

fossem obrigados a conviver com o desrespeito à dimensão sagrada e devocional das 

tradições”. Esse processo de desrespeito pode ser condensado em outro termo: 

“profanação”, que consiste em empurrar para o campo do profano aquilo que antes 

pertencia ao campo do sagrado. 

 

A profanação (como a “espetacularização” e a “canibalização”) é uma via de mão 

dupla. Por um lado, é o próprio grupo que aceita se “auto-profanar”, isto é, retirar 

a sua tradição cultural e devocional da dimensão protegida do sagrado e expô-la 

ao entretenimento dos consumidores em um contexto profano. Por outro lado, são 

os espectadores que também contribuem para esse desgaste, independente do 

esforço dos artistas populares, na medida em que rejeitam a dimensão mítica e 

sagrada, fixando-se apenas nos aspectos exteriores do espetáculo (CARVALHO, 

2010, p.60). 

 

Mediante ao exposto Carvalho (2010, p.48) denota que é “possível espetacularizar 

não apenas o poder, como já havia sido feito antes, mas também os aspectos mais privados 

da vida individual e em sociedade”, onde: 

 

Um dos costumes exóticos que mais fascinam os turistas ocidentais é justamente 

o canibalismo! Ou seja, o turista embarca em uma viagem de aventuras 

controlada pela companhia de turismo para conhecer e tornar-se, por um breve 

tempo, canibal do canibal. O “canibal cultural” é então, tipicamente, um 

consumidor de costumes alheios e para isso se desloca de seu contexto para o 

contexto do outro, “primitivo”, com a finalidade de usufruir de seu modo de vida 

e de suas expressões culturais. Tudo se passa como se o palco da 

“espetacularização” não precisasse mais ser removido da comunidade onde vivem 
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os brincantes, para ser montado no ambiente urbano onde mora o consumidor. 

Como se a própria comunidade, aldeia ou tribo em que vive o nativo fosse 

transformada em um palco, onde o seu próprio modo de vida tradicional é 

espetacularizado segundo os padrões do olhar do turista/espectador 

(CARVALHO, 2010, p. 63-64). 

 

O que sempre legitimou ideologicamente esse direito “auto-outorgado” das elites 

brasileiras de espetacularizar e canibalizar (as culturas) e expressões populares, segundo 

Carvalho - o paradigma antropofágico dos modernistas - entra em crise, quando a discussão 

sai da estética de elite e entra em questões de cidadania, direitos autorais (individuais e 

coletivos), reprodução audiovisual de apresentações, indústria cultural e turismo, em vista 

disto...  

 

Esperamos que o presente momento, com mestres e mestras mais preparados para 

demandar políticas públicas para as culturas populares, marque o início do fim da 

era da “canibalização” unilateral e da “espetacularização” no nosso meio. 

Confiamos em que um paradigma mais justo e igualitário de relacionamento das 

classes detentoras do poder político e econômico com mestres e mestras deverá 

surgir na forma de um novo modelo de intercâmbio e de acesso pleno à cidadania 

para os que preservam as culturas populares no Brasil e na América Latina 

(CARVALHO, 2010, p.69). 

 

Segundo o autor algumas irmandades/comunidades tradicionais já estão 

experimentando soluções próprias no intuito de proteger os aspectos sagrados de seus 

rituais e acrescento de seus territórios, 

  

O que ficar definido como sagrado não poderá mais ser descontextualizado para 

fins de entretenimento ficando, portanto, declarado inegociável. Quem quiser 

apreciá-lo deverá obedecer às regras de tempo e espaço que regem as tradições 

sagradas, bem assim como as regras próprias de etiqueta que definem os papéis e 

os lugares sociais e físicos dos que são iniciados na tradição ou membros da sua 

comunidade de origem e os que dela se aproximam na condição de meros 

observadores ou apreciadores (CARVALHO, 2010, p. 62). 

 

Carvalho (2010, p. 64) “é a própria comunidade que começa a controlar o grau de 

“espetacularização” de suas tradições, colocando um limite aos aspectos que pode ou não 

expor ao público em situações profanas”. 

 

2.3 Estudos de Memória Social  

A perspectiva teórica sobre a memória aqui utilizada e ressaltada por Peralta (2007, 

p.4-5) “entende que a memória não pode ser apenas o resultado de estratégias do poder 

dominante”, considerando que a memória deve ser entendida como “um sistema de 

significado que se produz ao longo do tempo”. 
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Reconhecendo a pluralidade de forças, práticas e regimes que coexistem no seio 

de uma mesma sociedade, e rejeitando a existência de verdades absolutas 

emanadas e sustentadas por uma única esfera de poder, Foucault considera que 

também a memória, enquanto formação discursiva, suporta um determinado 

“regime de verdade” que se encontra em permanente revisão. É neste sentido que 

formula o conceito de “contra-memória” (1977), incluindo na análise das 

representações do passado a voz daqueles que foram silenciados e marginalizados 

pelos discursos dominantes. As memórias veiculadas por estes discursos estão em 

constante revisão, incorporando práticas discursivas alternativas, as quais podem, 

elas próprias, transformar-se, à medida que a sua popularidade aumenta, nestes 

mesmos discursos dominantes. É por esta razão que a “contra-memória” se pode 

transformar em discurso dominante à medida que determinados grupos 

promovem diferentes versões do passado de forma a ganharem controle sobre um 

centro político ou para legitimarem a sua orientação separatista, integrando a sua 

“contra-memória” no “regime de verdade” tido para uma certa sociedade. 

(PERALTA, 2007, p.12-13). 

 

A memória social segundo Peralta (2007) concebida pelo Popular Memory Group é 

um espaço de contestação entre diferentes vozes, cada uma delas procurando fazer ouvir a 

sua versão do passado.  

 
Com efeito, ainda que assuma existirem processos reais de dominação político-

ideológica no que concerne à memória social, e ainda que considere que a 

durabilidade e penetração social de determinada versão do passado é maior 

quando esta é veiculada na esfera pública por instituições dominantes, como 

sejam os museus, os tribunais ou o sistema de ensino, o Popular Memory Group 

não deixa de abordar a interacção conflitual entre os sentidos atribuídos ao 

passado. Como vários autores têm demonstrado através de reflexões teóricas 

sobre o tema ou através de estudos empíricos, toda a representação do passado é 

essencialmente polissémica, envolvendo conflito e negociação entre interesses 

políticos, sociais e culturais. Neste sentido, qualquer estudo sobre memória social 

em contextos contemporâneos deve debruçar-se sobre a forma como as memórias 

de grupos subalternos se relacionam com a representação dominante/oficial do 

passado, quer essa relação seja de contraste absoluto, quer seja de forte similitude 

(PERALTA, 2007, p.14) 

 

Costa e Maciel (2009, p. 61) lembram que a memória social é mais do que uma 

ressignificação de histórias já vividas a partir de uma vivência do presente: “ela é 

inerentemente coletiva, uma vez que trata da construção permanente de um espaço e de um 

tempo coletivo, a partir de um olhar próprio a determinada cultura”. 

 

Assim, parece haver íntima relação entre o ato de lembrar e a dimensão do fato 

recordado para o sujeito que conta suas lembranças. Daí a diferença entre a 

matéria de recordação e o modo da recordação. Bosi (2004) considera que um dos 

aspectos mais instigantes do  tema memória seja a sua construção social. É aí que 

ela se torna um objeto de estudo em Psicossociologia (COSTA E MACIEL, 2009, 

p. 61). 

 

Peralta (2007, p. 18) aponta que a memória é social porque pressupõe sempre uma 

relação de partilha cultural, nela influem os constrangimentos sociais do grupo. Em 

consonância Costa e Maciel (2009, p. 69) acrescentam que essa construção ocorre 
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necessariamente no diálogo, tanto dos grupos e seus subgrupos como de cada um dos seus 

membros. 

As memórias são o produto da mente individual em relação com o mundo 

exterior. São os mundos interpessoais e culturais em que os indivíduos vivem que 

constituem as suas memórias. Nesta medida, a memória colectiva pode ser vista 

como um quadro de referência partilhado de recordações individuais. A memória 

social é, assim, constituída pela integração de diferentes passados num passado 

comum aos membros de uma colectividade, referindo-se àqueles elementos da 

recordação individual que são comummente partilhados pelo grupo, fornecendo 

as bases para a construção de uma significação colectiva. Nesta acepção, a 

memória individual, ao invés de estar subordinada à acção unificadora da 

colectividade, revela-se potencialmente como um espaço interpretativo, resistindo 

frequentemente às convenções estabelecidas e/ou reinventando novas 

convenções. (PERALTA, 2007, p. 18-19). 

 

O diálogo, de acordo com Costa e Maciel (2009, p. 69) “confere força e 

permanência renovada à memória no tempo e no espaço”, criando pontes para uma releitura 

feita a partir de novas vivências, construindo e reconstruindo fatos do passado, garantindo 

espaço e escuta para todos os conflitos existentes e os atravessamentos de questões locais e 

não locais, privados e público. 

 

A memória deverá, portanto, ser entendida como o resultado da intersecção de 

histórias pessoais e sociais, concebendo o indivíduo enquanto agente 

interpretativo autónomo, embora sempre sublinhando que o acto de interpretação 

individual está sempre relacionado com o universo cultural no qual o indivíduo 

está inserido. Em suma: a construção do passado, embora assentando sempre em 

quadros de significação e em contextos culturais específicos, não deixa também 

de estar moldada pelas experiências emocionais e pelas expectativas pessoais de 

cada indivíduo (PERALTA, 2007, p. 19). 

 

 Para Benjamin (1992) a memória implica uma constante dialéctica entre o passado, 

o presente e o futuro. De acordo com essa perspectiva, Peralta (2007, p. 16) menciona que a 

memória fornece “referentes de significação constituídos por visões partilhadas do passado 

que são geradas pelo presente e orientadas para o futuro”. Dialogando com Hall (1997) e o 

“sistema de representação” onde a memória permite criar uma “imagem” do passado que 

fornece um quadro de referências para a interpretação do mundo, em um tempo / espaço 

flexível, maleável, mutável influenciando permanentemente o que deve ser construído, 

reconstruído, lembrado ou esquecido. 

 Diante do exposto a memória social ou coletiva “é sempre um projeto inclusivo. Em 

sua construção, cabem diferentes narrativas e interpretações, familiaridades e 

estranhamentos, congruências e distensões, agonismos e antagonismos” Costa e Silva 

(2015, p. 287). Cabe ressaltar que na produção da memória social, como destacam Costa e 

Maciel (2009, p. 69) “as narrativas não têm como objetivo produzir verdades únicas, uma 
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vez que, na memória, as contradições não se eliminam. É o que aqui se propõe chamar de 

memória inclusiva, resultado da trama entre as memórias contadas e as histórias - 

oficializadas ou não.” A noção de construção de uma história única impõe o discurso 

dominante, manipulando o poder e colocando sempre uma segunda voz em conflito com a 

ideia de uma voz/ verdade hegemônica. Não há história única – toda história é composta na 

disputa de narrativas, disputa de histórias. Assim, ao ouvirmos e ao contarmos histórias, 

estamos nesta arena. 

Apresento as narrativas e as histórias da aldeia Araponga e do Mestre Augustinho, 

marcadas por minhas limitações e atravessadas por minhas definições de caminho, de 

escolhas, de escuta. 
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3 TAPE PORÃ (o bom caminho): METODOLOGIA 

 

Amparados no campo da Psicossociologia, a teoria, na pesquisa social, é entendida 

como uma aproximação da realidade, numa tentativa de explicação parcial da mesma, 

procurando-se, a partir dela, desvelar as subjetividades envolvidas nos significados, 

motivos, atitudes e valores determinados grupos sociais. Este tipo de pesquisa se baseia em 

um método qualitativo (MINAYO, 2004).  

Busca-se promover a alteridade no encontro com as diferenças, comunicando os 

resultados desta pesquisa dentro de um arcabouço teórico, que permita compreender os 

fatos estudados a partir do ponto de vista “nativo”, observando o outro pelos seus 

princípios, valores e modelos, que nem sempre estão oficializados por leis ou regras. Assim 

é necessário em determinados momentos, deixar de lado o caderno, computador e 

participar, vivenciar a experiência, o dia a dia, a comunidade, ainda que em um curto 

espaço de tempo, na tentativa de observar as dinâmicas e ponto de vista comunitário dentro 

do território. 

A metodologia que orienta a presente reflexão no campo das Ciências Sociais, 

utilizando a abordagem qualitativa, tem sua construção na Pesquisa participativa, em 

pesquisa bibliográfica e documental acerca do tema, para aprimoramento do entendimento 

teórico-conceitual, além de pesquisa de campo, que envolve o ato de observar, fazer diário 

de campo, escutar e traduzir / analisar. 

Beaud e Weber (2007) ressaltam que o ato de observar envolvem três atividades: 

perceber, memorizar e anotar. Os autores destacam, ainda que, se faz necessário uma 

desambientação, evitando um excesso de familiaridade com o campo, pois o mesmo não 

permitiria uma observação plena, pelo contrário, a familiaridade com o objeto analisado no 

campo pode ocultar informações relevantes. “A observação prende-se a essa tensão, o mal-

estar provocado no momento em que o familiar torna-se estranho, o estranho torna-se 

familiar.” (BEAUD; WEBER, 2007, p.99). 

Como sujeitos colaboradores desta pesquisa serão considerados as perspectivas dos 

mestres - xeramõi e xejary
6
 - anciãos e anciãs guaranis - na/da Aldeia Guarani Mbya 

Araponga, iniciando com o cacique e pajé seu Augustinho, (atualmente com 100 anos) e 

sua esposa dona Marciana, (atualmente com 93 anos) e a partir da rede de indicações, eles 

poderão indicar outros participantes, outras vozes, que desejarem e assim 

                                                
6
 Em guarani: meu avô e minha avó. 
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consecutivamente, aos moldes da “rede de indicações” (COSTA; MENDES, 2014)
7
. Estes 

foram indicados como caminho para registro das Narrativas de Memórias de Vida, através 

de uma escuta sensível dessas narrativas, somadas a observação; narrativa imagética dos 

registros fotográficos; gravações de áudio e vídeo e diário de campo; podendo lançar mão 

de elementos que potencializem a “colheita” 
8
 e abordagem das narrativas. 

Como proposto por Becker (1999), uma parte grande dos registros e análises das 

impressões do campo são feitas ao mesmo tempo em que a pesquisa acontece. As 

informações e análises produzidas ao longo do processo da pesquisa foram revisitadas e 

agrupadas em categorias semânticas, buscando responder aos problemas de pesquisa 

levantados previamente a aos que se apresentaram durante o processo.  

 

3.1 Pistas pelo Caminho: A Pesquisa Participativa 

Brandão (2007, p.53) identifica que o modelo de investigação proposto neste 

trabalho, recebe diferentes denominações, como: pesquisa participativa, investigação 

participativa, auto-diagnóstico. É possível encontrar ainda na literatura a associação com a 

pesquisa ação e investigação ação participante, da qual compreendemos que existem 

singularidades entre tais, nesta proposta discutimos a pesquisa participativa, enunciada por 

Demo (1995), Becker (1999), Brandão (1999; 2007). Brandão ressalta que a pesquisa 

participante tem por finalidade: 

 

A relação de participação da prática científica no trabalho político das classes 

populares desafia o pesquisador a ver e compreender tais classes, seus sujeitos e 

seus mundos, tanto através de suas pessoas nominadas, quanto a partir de um 

trabalho social e político de classe que constituindo a razão da prática constitui 

igualmente a razão da pesquisa (BRANDÃO, 1999, p. 13). 

 

Neste contexto Demo (1995), destaca que a pesquisa participativa tem seu ponto de 

partida no compromisso com a prática, “na ação conscientemente política, no sentido de 

aliar conhecimento e mudança”. (DEMO, 1995, p.231). 

 

Na verdade, reclama relacionamento dialogal entre avaliador e comunidade, a 

começar pela superação da posição estereotipada de um avaliador formal, 

                                                
7
 Rede de indicações é um recurso, que se caracteriza “pelas formas de laços relacionais existentes no 

território em questão.” A rede de indicações tanto contribui para ampliar alcance no contato com autores da 

rede como ajuda a compreender seus limites, uma vez que a repetição das indicações pode ser considerada 

índice de saturação (COSTA; MENDES, 2014, p.28). 
8
 O termo colheita foi proposto pela autora Silvia Barbosa de Carvalho em sua tese: “O mundo e seus 

mundos: Poder feminino memória e tradição entre mulheres da Sociedade Osoronga no Rio de Janeiro”, em 

substituição ao termo coleta de dados. (CARVALHO, 2019). 
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superior, distante, de um lado, e de outro a comunidade como objeto. Diálogo 

supõe relacionamento de igual, porque os dois lados são desiguais. Quer dizer, 

para haver diálogo é mister consciência crítica e autocrítica da desigualdade, que 

não será camuflada, mas tornada transparente. Diálogo é uma fala contrária, um 

confronto dialético, na unidade de contrários. Cada lado possui sua densidade 

própria e por isso pode colaborar. É mister haver consórcio entre conhecimento 

científico do avaliador e o saber popular, sem populismos e purismos. (DEMO, 

1995, p.244). 

 

O autor ainda afirma que se trata de uma relação viva, e que nasce na decepção com 

as metodologias de pesquisa tradicionais, rejeitando a ideia de neutralidade científica e um 

relacionamento abusivo entre sujeito e objeto, imposto de cima para baixo, e defende a 

relação sujeito-sujeito, sem uma relação artificial, tratando a realidade social, não como 

“objeto”, mas promovendo ou buscando promover uma tomada de consciência e 

emancipação do sujeito. 

De acordo com Brandão (2007), a finalidade do conhecimento é também de 

produzir respostas às necessidades humanas, na transdisciplinariedade das ciências, nas 

“novas ecologias”, compreendendo através do diálogo entre leituras e não formulando 

“monólogos de certezas”. Nas palavras do autor  

 

Mas essa abertura do valor-ciência à compreensão totalizadora, à decifração 

maravilhada de mistério, à descoberta incessante de novos e mais desafiadores 

mistérios a serem decifrados, ao aporte infinito de saberes-valores, a todas as 

aventuras do diálogo entre pessoas e entre grupos de pessoas, povos e culturas, 

não deve ocultar o fato de que hoje, mais do que nunca, a sobrevivência e a 

felicidade cotidiana de pessoas, de grupos humanos, de povos e de nações, de 

toda a humanidade, no limite, têm exigências urgentes formuladas aos saberes da 

ciência. (BRANDÃO, 2007, p.58). 

 

Ao elaborar alguns fundamentos e princípios da pesquisa participante, Brandão 

(2007) aponta para origem de esta estar fundamentado na perspectiva da realidade social, 

vista em sua totalidade, considerando integrações e interações e dinâmicas que compõem a 

vida social. Partindo da realidade local, do cotidiano do sujeito e dos participantes, 

contextualizados também pela sua dimensão histórica, onde todas as pessoas e todas as 

culturas representam “fontes originais de saber”. Desta forma, não existe neutralidade 

científica, e se faz necessário assumir um compromisso social e político, não partidário, 

mas com as causas sociais, construindo juntos, uma transformação social, que não é 

necessariamente o fim, mas pode ser compreendida no processo, no caminho percorrido. 

 

E é a possibilidade de transformação de saberes, de sensibilidades e de 

motivações populares em nome da transformação da sociedade desigual, 

excludente e regida por princípios e valores do mercado de bens e de capitais, em 

nome da humanização da vida social, que os conhecimentos de uma pesquisa 
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participante devem ser produzidos, lidos e integrados como uma forma alternativa 

emancipatória de saber popular. (BRANDÃO, 2007, p.55). 

 

Reafirmando Becker (1999) e Quijano (2005, 2009), precisamos nos libertar do 

eurocentrismo, e de reflexões que diferem do que realmente somos e de nossos contextos 

sociais, políticos e históricos. Estimulando o desenvolvimento de métodos próprios, de 

maneira que se adéquam aos questionamentos e problemas de ambientes particulares e 

singulares. Nessa compreensão é importante destacar as abordagens qualitativas, que 

segundo Minayo, 

 

[...] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificável [...] 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 (MINAYO, 1994, p. 21-22). 

 

Caminhar pela metodologia da pesquisa participativa, permite percorrer o caminho 

por outras epistemologias, um convite ao deslocamento, outras proposições teóricas e 

políticas, que permitem o diálogo, a relação e a vivência do sujeito como sujeito, não 

desconsiderando as diferenças entre estes e nem generalizando o ser humano, mas 

transformando-as, na busca, da transformação social e do fortalecimento de autonomias e 

emancipações das ditas minorias, grupos sociais excluídos, das populações tradicionais 

como caminhos possíveis à (des) colonialidade e superação dos seus “problemas”. 

 

3.2 Narrativas de Memória de Vida 

Do Conceito de Estrutura Narrativa à sua Crítica, trabalho que apresenta uma 

revisão das principais teorias responsáveis pelo conceito de estrutura narrativa, Vieira 

(2001), destaca que foi necessário desconstruir o “conceito estrutural” 
9
, criado de modo 

geral para narrativa, tendo como foco os contos e estórias, e isso em função do 

entendimento “que os estudos da narrativa aplicam-se a um universo muito mais amplo”. 

Em consonância Mungioli (2002), no texto Apontamentos para estudos da narrativa 

ressalta: 

 

Tal interesse não se tem limitado ao tradicionalmente chamado campo de estudos 

dos gêneros literários. Ao contrário, a cada dia, mais e mais pesquisadores ligados 

à área da cognição humana procuram, no estudo da narrativa, elementos que os 

                                                
9
 Em termos históricos, Mungioli (2002, p.49) cita que o estudo da narrativa pode ser dividido em dois 

grandes momentos: estudo do texto narrativo centrado na sua interpretação; estudo sistemático da narrativa do 

ponto de vista de suas estruturas. 
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levem a entender e a desvendar os mecanismos intrínsecos ao pensamento 

humano. Isso tem feito com que especialistas de diversas áreas (Psicologia, 

Neurologia, Literatura, Linguística, Semiótica, Comunicação) se dediquem ao 

estudo sistemático de narrativas tanto escritas quanto orais, produzidas por 

crianças, jovens ou adultos (MUNGIOLI, 2002, p.55-56). 

 

Nesta perspectiva Vieira (2001, p.608) conclui que, estudar a narrativa significa 

“estudar a forma como os seres humanos vivenciam e representam o tempo. Por outro lado, 

o estudo da narrativa também envolve o estudo de como o homem vivencia e significa o 

próprio mundo, a própria vida”.  De acordo com o autor mencionando Bruner (1990/1997), 

 
Começa a ficar claro porque a narrativa é um veículo tão natural para a psicologia 

popular. Ela lida (quase que a partir da primeira fala da criança) com o material 

da ação e da intencionalidade humana. Ela intermedeia entre o mundo canônico 

da cultura e o mundo mais idiossincrático dos desejos, crenças e esperanças. Ela 

torna o excepcional compreensível e mantém afastado o que é estranho, salvo 

quando o estranho é necessário como um tropo. Ela reitera as normas da 

sociedade sem ser didática. Ela pode até mesmo ensinar, conservar a memória, ou 

alterar o passado (p. 52, IN VIEIRA, 2001, p.608). 

 

Diante deste contexto, o pensamento de Barthes (1976) é fundamental para marcar 

que: 

A narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as 

sociedades; a narrativa começa com a própria história da humanidade; não há, 

nunca houve em lugar nenhum povo algum sem narrativa; todas as classes, todos 

os grupos humanos têm as suas narrativas, muitas vezes essas narrativas são 

apreciadas em comum por homens de culturas diferentes, até mesmo opostas: a 

narrativa zomba da boa e da má literatura: internacional, trans-histórica, 

transcultural, a narrativa está sempre presente, como a vida (BARTHES, 1976, 

p.103-104). 

 

Azevedo e Matos (2018) apontam uma ausência de material teórico específico a 

respeito da aplicação das “narrativas de memórias /de vida”, salientam que existe uma 

ampla produção e informações acerca de construção de narrativas em geral. Apresentando 

um estado da arte sobre o estudo das “narrativas”, construído de modo participativo entre 

pesquisador/professor e sujeitos/alunos
10

, respaldados na consulta aos autores Labov e 

Waletzky (apud BASTOS, 1992), Bastos (2005), Bakhtin (2003 [1979], 2016 [1952-53], 

Volóchinov (2017 [1929] e Bosi (1994))). Destacam elementos comuns para uma 

caracterização do gênero narrativa de memória/de vida, onde: 

O ato de narrar é uma atividade de linguagem, constituído por relações dialógicas, que 

se concretiza em gêneros discursivos: enunciados concretos, únicos, que circulam em certos 

campos da atividade humana, possui conteúdo temático e têm construção composicional e 

                                                
10

 Narrativas De Vida Em Stop Motion: Uma Alternativa Para O Desenvolvimento De Multiletramentos. 

Investiga a produtividade de práticas escolares direcionadas ao ensino de narrativas de memórias/de vida 

voltadas ao resgate do patrimônio cultural de Salgado/SE, por uma turma de 8º ano do ensino fundamental. 
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estilo próprios. Narrar acontecimentos vividos diferencia-se de relatar uma sequência de 

experiências ou elaborar um relatório de atividades. 

Quando narramos, interagimos com diferentes vozes por meio do uso da 

língua/linguagem, em uma atitude responsiva ativa. As partes que compõem as narrativas 

de vida são construções dialógicas de um “eu” situado social e historicamente, que 

colaboram com a organização dos discursos. O discurso alheio é transferido para o contexto 

autoral por meio de diferentes recursos que retomam outras enunciações em discursos 

citados e/ou relatados. Os variados recursos linguístico-discursivos colaboram com o 

acabamento estético da narrativa e registram o tom volitivo-emocional da expressividade. 

As memórias pessoais integram-se a outras familiares, de grupo e sociais. A memória 

dos idosos evoca experiências profundas que permitem ressignificar paisagens, tradições, 

valores, culturas etc. 

Conforme ressaltam Costa e Maciel (2009) as narrativas de memórias, pessoais e/ou 

coletivas, moldam a experiência humana, produzem formas de assimilação e visão de 

mundo, organizando as interpretações a partir da visão do passado pela perspectiva do 

momento atual - presente - uma construção social de experiências e trajetórias. “A memória 

social é sempre uma releitura feita a partir de novas vivências.” (COSTA e MACIEL, 2009, 

p.69).  

O passado conforme Mairesse e Fonseca (2002, p.114.) é o “objeto maior das 

narrativas, e, a partir de uma ou outra dimensão da memória, busca seu potencial para 

realizar-se enquanto recordações ou imagens-lembranças.” Segundo as autoras o uso das 

narrativas “remete a uma discussão sobre o tempo, o espaço e a memória imbricados com o 

próprio ato de contar”, incorporo ao ato de contar, narrar e ouvir, uma escuta atenta e 

sensível. 

 
Deste modo, a dupla contar/escutar vai tecendo uma nova rede, entrelaçando 

pedacinhos de tempo perdidos a uma cadeia temporal estabelecida, fixada em 

datas, horas e lugares, compondo uma história onde se ressuscitam fantasmas, 

tornando presentes as ausências. A repetição deste ato permite compor e 

recompor a imagem que cada geração tem das anteriores. (MAIRESSE & 

FONSECA, 2002, p.114). 

 

Tendo em vista As potências da narrativa, Carvalho e Costa (2011) tencionam “o 

que se quer com uma narrativa de memória de vida?”. Discorrem sobre a “Potência de 

compor corpos” que não se limitem e reproduzam as “armadilhas intrínsecas à hierarquia 

do saber”, dissociando o narrador do ouvinte, ou ainda, exercendo sobre o outro o subjugo 
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do saber científico/acadêmico. Os autores pensando outros caminhos e outros modos de 

produzir narrativas de memória de vida sinalizam outros focos de atenção: 

  

Aqueles próprios aos modos de produção dos mundos, dos seus regimes 

diversificados de visibilidade, de enunciação e de ação, compondo em cada 

encontro poderes, desejos e saberes que duram em nós e para além de nós; 

compondo, enfim, ao mesmo tempo os fios da memória e as afetações entre o 

narrador e seu ouvinte. (CARVALHO e COSTA, 2011, p. 67). 

 

Dialogando com o pensamento da potência da narrativa, Mairesse & Fonseca (2002, 

p.114) destacam que o “ato de contar resgata a memória para infinitos encontros que se 

realizam nas histórias”. Carvalho e Costa (2011) asseguram que “é exatamente o encontro, 

que constitui a condição de possibilidade para o que emerge. eis aí o que há de mais rico e 

alegre na narrativa”. (CARVALHO e COSTA, 2011, p. 68). 

 

Enquanto narra, a memória se produz. Enquanto narra, o narrador lembra, 

afetando e sendo afetado no encontro com seu ouvinte. assim se constroem ao 

mesmo tempo os fios da memória (“uma lembrança puxa outra”) e as linhas de 

afetação dos encontros.[...] Narrar o cotidiano do presente e do passado, traz a 

oportunidade de, ao narrar, reinventar aquilo que caracteriza o cotidiano narrado: 

potencializar memórias, apagar memórias, transformar memórias. (CARVALHO 

e COSTA, 2011, p. 68; 70). 

 

Por estas razões o dizer - contar - narrar, “é uma arte do fazer, uma arte de produzir 

e de transformar uma realidade que já existe em função do que outrora foi falado”. 

(MAIRESSE & FONSECA, 2002, p.114). Como afirmam Carvalho e Costa (2011),  

 

a possibilidade de editar as próprias narrativas de memória de vida não significa 

dizer que serão selecionadas apenas vivências boas; tampouco significa dizer que 

a as experiências traumáticas terão sempre lugar de destaque. Significa antes, que 

essas e outras estratégias são formas possíveis - e não mutuamente eliminatórias - 

de se produzir memórias de vida: a partir de fatos do cotidiano, não 

necessariamente grandiosos, mas significativos no momento ímpar em que o 

narrador se propõe a narrar. (CARVALHO e COSTA, 2011, p. 70). 

 

 A narrativa de memória de vida deve ser compreendida, como ressaltam Carvalho e 

Costa (2011), em sua diversidade de possibilidades como complementam os autores, o 

processo “se produz como potencial agenciador de encontros: do narrador com suas 

memórias, com seu ouvinte, com suas releituras, com os desejos”, a liberdade de narrar 

livremente suas memórias, sem compromisso com a “cronologia” ou com a “coerência” 

constitui um processo que permitem ao narrador “inúmeras possibilidades de inventar 

mundos para si e para os outros” e a afirmação do protagonismo das vozes locais na 

produção da história do lugar.  
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Refletindo as possibilidades de diálogo com História de Vida e História Oral, 

Minayo (2004, p. 126-127), ressalta que a História de Vida é um “instrumento privilegiado 

para se interpretar o processo social a partir das pessoas envolvidas, na medida em que se 

consideram as experiências subjetivas como dados importantes que falam além e através 

delas”. Becker (1997) faz a analogia da História de Vida a um mosaico científico, onde 

estudos individuais podem ser como peça de um mosaico para se alcançar a compreensão 

do todo. O autor destaca que através da sua forma narrativa, do ponto de vista na primeira 

pessoa e uma postura altamente subjetiva, que demanda sensibilidade, podem revelar o 

retrato fiel da experiência e interpretação do sujeito do seu mundo. 

De acordo com Haguette (2007, p.97), a História Oral “lança mão da memória como 

fator dinâmico na interação passado e presente fugindo ao aspecto estático do documento 

escrito que permanece o mesmo ao longo do tempo”. 

 
O que é capturado pela HO é raramente um estudo exaustivo de todos os dados 

relevantes, mas, ao contrário, um segmento da experiência humana - a interação 

do entrevistador como o entrevistado - no contexto de um passado relembrado, de 

um presente dinâmico e de um futuro desconhecido e aberto. (HAGUETTE, 

2007, p.94). 

 

A história oral possibilita o registro de uma “memória viva, emoções e sentimentos, 

ideias e percepções de pessoas das mais diversas origens socioculturais. Através de um 

esforço de pesquisa e do registro de depoimentos.” (COSTA, 1998, p. 8). 

Costa e Maciel (2009, p.62) ressaltam que, segundo Minayo a História de vida 

“contada por relatos orais pode revelar o intangível dos acontecimentos que fazem parte das 

experiências de um determinado grupo social”. Debert (1986) afirma que entre as 

possibilidades e vantagens relativos à utilização da História de Vida e História Oral estão a 

produção de uma nova documentação, que pode ser alternativa aos documentos oficiais, 

considerando o ponto de vista das classes populares. Novos documentos que incorporem a 

visão dos grupos “oprimidos e desprivilegiados”, que possam preencher a lacunas de 

sociedades pouco integradas, falta de informações disponíveis e de maior diversidade social 

e outras dimensões. 

 

3.3 Aspectos Éticos  

Considerando os aspectos éticos este estudo está vinculado à pesquisa intitulada: 

Saberes e ocupações tradicionais: memória, ocupação e desenvolvimento local. Pesquisa 
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devidamente registrada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
11

 do Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

de acordo com o Parecer número: 1.518.003 - CAAE: 54203016.6.0000.5582. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Os CEPs estão fundamentados na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que determina que 

“toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em 

Pesquisa”. 
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4 TEKOA GUYRA’I TAPU  - ALDEIA ARAPONGA 

 

4.1 O caminhar Guarani Mbya: Corpo Território  

De acordo com o Xeramõi Augustinho o povo guarani é formado pelas etnias: 

Mbya, Nhandewa, Kaiowa, Tupi-guarani, Paraguai-guarani e Tambeope.  

O território tradicional Guarani/Mbya, de acordo com Ladeira (1994, p. 3), 

compreende a antiga região de Misiones na Argentina, o leste paraguaio, o norte do 

Uruguai, os estados do sul do Brasil e o litoral desde o Espírito santo até o Rio Grande do 

Sul e podem ser classificados em três grupos (principais): Kaiowá, Nhandeva e Mbya, 

considerando suas diferenças linguísticas, de costumes e práticas religiosas.  

 

Os índios Guarani
12

 contemporâneos que vivem no Brasil podem ser classificados 

em três grandes grupos - Kaiova, Nhandéva, Mbya -, conforme diferenças 

dialetais, de costumes e de práticas rituais. Embora em outros países - Paraguai, 

Argentina, Uruguai, Bolívia, existam outros subgrupos Guarani, no Brasil, dada a 

grande dispersão causada pelos movimentos migratórios em direção ao leste, 

algumas diferenças culturais e linguísticas foram atenuadas. As experiências 

vividas por estes diversos grupos - nas reduções jesuíticas, durante o período de 

colonização ibérica, com a política indigenista oficial e o contato sistemático e 

diversificado com a sociedade nacional - interferiram significativamente no modo 

primitivo de organização comunitária dos Guarani, promovendo novos 

reagrupamentos e a miscigenação entre subgrupos diversos (LADEIRA, 2007, p. 

30). 

 

Segundo a Comissão Pró-Índio (2016), a ocupação Guarani no litoral do Rio de 

Janeiro faz parte dos diversos processos migratórios realizados historicamente por esta 

etnia entre diversas aldeias presente na região da Mata Atlântica. Um dos circuitos 

migratórios se origina no estado do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, 

percorre a região da Serra da Bocaina, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, até 

região da Aldeia Araponga, em Paraty. 

Ladeira e Azanha (1987) descrevem essa busca pela terra sem mal (yvy marãey), da 

terra preferida (yvy mirim), o paraíso, onde para se chegar é preciso atravessar a grande 

água “[...] O mar, no pensamento e cosmologia Guarani, ocupa um lugar ambíguo: ao 

mesmo tempo obstáculo a transpor, para se atingir o paraíso, e ponto de chegada, pois é ali, 

nas proximidades, que o destino Guarani poderá se realizar”.  

 
Os Mbya referem-se à porção de terra que compreende seu território tradicional – 

antiga região de Misiones, que compreendia o leste paraguaio além do nordeste 

argentino; o norte uruguaio, os estados do sul do Brasil e o litoral desde o Rio 

Grande do Sul até o Espírito Santo – como sendo o mundo Mbya destinados a ele 

                                                
12

 Atualmente adota-se como termo correto -  indígenas  
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por Nhanderu ete (nosso pai verdadeiro). Desse modo conforme afirmam os 

Mbya contemporâneos, “nesse mundo vivam os mais velhos, só Mbya. Os 

brancos vieram, de um outro mundo, outra ilha, e chegaram depois atravessando 

o oceano”. (Ladeira; 1992). Eles definem o mundo Mbya como sendo redondo, 

uma ilha, pois “já se encontrava cercado de oceano” (LADEIRA, 1994, p. 9). 

 

Sandra Benites - guarani nhandewa - (2018) ressalta que o caminhar guarani 

constrói para além do território:  

Aprendi assim, ao caminhar os Guarani constroem seu próprio território e a si 

mesmo, vivenciando na realidade a sua história, a narrativa da caminhada de 

Nhandesy e Nhanderu ‘Ete, o princípio do mundo. Assim, conectam a vida aqui 

no yvy rupa ao universo cosmológico, vivendo o mito na terra, o “bem-viver” 

para alcançar o lugar perfeito – sem dor, sem maldades, sem tristezas – que é o 

Nhanderowai, o “futuro” no pós-morte (BENITES, 2018, p. 83). 

 

Os Guarani Mbya se relacionam de modo tradicional com as áreas onde vivem, 

cercados pela mata atlântica e pelo mar. Estão e são sujeitos de um contínuo processo de 

reorganização social, resultado das migrações na caminhada pela terra sem mal e também 

pela mobilidade entre as aldeias. Estes deslocamentos e caminhadas possuem momentos de 

tensão quando são sujeitos pelos encontros com os juruás. Todavia, segundo Ladeira (1994, 

p. 3) essa relação com a terra e o uso dos recursos ocorre como meio de subsistência que, 

vinculado às esferas religiosas, política e social, compreendem “a noção de fartura está 

associada à qualidade de perenidade dos elementos e não à noção de quantidade e ao 

armazenamento dos produtos”.  

 

Os “deslocamentos” dos Guarani devem ser entendidos como uma dinâmica 

característica e secular desse grupo indígena, cuja mobilidade se dá consoante sua 

cosmologia e suas regras sociais. Os “locais de origem” dos guarani são 

exatamente as regiões que constituem o seu mundo. Desse modo, a afirmação de 

que os movimentos e a fixação desse povo está condicionado ao apoio, ou a 

decisões de não-índios é antropologicamente e historicamente incorreta. Além 

disso, reflete a ideia de supervalorização e onipotência de nossa sociedade ao se 

atribuir capacidade de ingerência em todas as instâncias do modo de vida das 

minorias. No histórico dos grupos familiares Guarani/Mbya que vivem em aldeias 

do litoral, demarcadas ou não, sempre aparece a presença de brancos como 

figurantes nesse processo de fixação. Tal situação cada vez mais será evidenciada 

em virtude do “superpovoamento” de brancos no mundo Guarani, da diminuição 

das áreas preservadas e da precariedade da condição de vida dos índios 

(LADEIRA, 1994, p. 5-6). 

 

Diante dos novos contextos políticos e sociais impostos pela sociedade e seus 

modelos de produção capitalistas, onde a subsistência está baseada na propriedade e no 

acúmulo de capital, os guarani, que historicamente e por questões culturais se relacionam 

com a terra na prática da ocupação tradicional, na itinerância e na sazonalidade são 

impactados a uma nova realidade, de demarcações e cessão de área, ao uso controlado e 
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tutelado da terra, muitas vezes em processos conflituosos, que negam os saberes ancestrais 

e a cosmovisão, “alterando” a característica cultural dos guaranis.  

 
Os Guaranis, por motivos religiosos e étnicos não disputam terra. A demarcação 

de terras não faz sentido em seu sistema. Não é qualquer terra que lhes interessa; 

visam pontos especiais num vasto território que histórica e socialmente dominam. 

Não existe contradição. Se um certo desapego e fragilidade quanto à permanência 

nas aldeias contrastam com o propósito firme de caminhar à procura de lugares 

especiais, isso acontece, ao contrário do que se poderia supor, em razão do 

reconhecimento preciso e vivido do seu território. A terra, ou os lugares que 

procuram, encontrar-se, ainda hoje, nos mesmos “limites” pré estabelecidos pelos 

antepassados míticos. A noção de terra está pois inserida no conceito mais amplo 

de território que sabidamente pelos Mbya se insere num contexto histórico 

(mítico) cíclico, e portanto infinito, pois ele é o próprio mundo Mbya 

(LADEIRA, 1994, p. 13). 

 

 Benites (2018, p.84) destaca que, atualmente, os guarani das gerações mais novas 

precisam se autodeclarar para dar continuidade ao modo de ser guarani e para garantir o 

acesso aos elementos principais que contribuem para o fortalecimento da identidade 

guarani, dentro do que acreditam ser o nhandereko ete'i (nosso jeito de viver verdadeiro). 

“O juruá, com suas atitudes e políticas, não só tiram a terra, mas também a possibilidade da 

harmonia e de alcançar o Nhanderowai, o destino do povo Guarani.” (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, 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 (BENITES, 2018, p.84). 

 

Benites (2018) revela que na sociedade guarani, de modo geral, o corpo e a língua 

são a base da sabedoria principal. Para a autora o corpo é a relação com o outro e é 

fundamental para a construção da sabedoria, onde “a construção dos corpos físicos e 

simbólicos se faz de acordo com as necessidades e os ambientes, sempre levando em 

consideração a cosmologia e os costumes guarani” (BENITES, 2018, p.5). 

No caminhar em busca da “terra sem males”, da harmonia e de alcançar o 

Nhanderowai, o destino do povo Guarani, se constroem as tekoa (aldeias). No estado do 

Rio de Janeiro, se estabeleceram sete tekoa guarani, sendo cinco no litoral sul: Sapukaí, 

(Bracuí - Angra dos Reis), Itaxim (Paraty Mirim - Paraty), Guyra’i tapu (Araponga, 

Patrimônio - Paraty), Djevy (assentamento Nhandeva, Rio Pequeno - Paraty), Arandu 

Mirim (Mamanguá - Paraty). Duas outras aldeias estão localizadas na faixa litorânea da 
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região metropolitana: Ara Hovy (Itaipuaçu - Maricá) e Ka’guy Ovy Porã (na restinga São 

José de Imbassaí - Maricá). 

Das oito terras indígenas do Estado do Rio de Janeiro
13

, apenas três foram 

homologadas: Aldeia Sapukai e Guyra’i tapu em 1995, e Itaxim em 1996. As Terras 

Indígenas Djevy e Arandu-Mirim, situadas no município de Paraty, estão em processo de 

identificação, enquanto Ara Hovy em Maricá tem terras próprias, doadas, e Ka’guy Ovy 

Porã, também em Maricá, tem situação de posse não delimitada.  

 

4.2 Retrato colonizador: dados oficializados  

A terra indígena Guarani Araponga onde se localiza a aldeia Tekoa Guyra'i tapu, 

nos termos da legislação vigente (CF/88, Lei 6001/73 – Estatuto do Índio, Decreto 

n.º1775/96), ocupa a categoria das Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas,  que são 

as terras indígenas de que trata o art. 231 da Constituição Federal de 1988, direito 

originário dos povos indígenas, cujo processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto 

n.º 1775/96. Ainda sobre os direitos territoriais tem a situação oficial de reconhecimento 

homologada pelo Decreto s/n - 04/07/1995. 

Abrange uma área de posse exclusiva dos guarani mbya de 213.2 ha, coordenadas -

23.28124, -44.46176, situada 7.5 km do ponto central do distrito de Patrimônio, estando 

este cerca de 17km da cidade de Paraty e  251 km em relação a capital do estado.  A terra 

indígena ocupa a área  em sobreposição com duas Unidade de Conservação de Proteção 

Integral: Parque Nacional da Serra da Bocaina e Parque Estadual da Serra do Mar; e a  

Unidade de Conservação de Uso Sustentável: Área de Proteção Ambiental de Cairuçu e 

sobreposição com os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente nos 

municípios de Paraty e Ubatuba. 

                                                
13

 Em 2015 começa a se estabelecer uma nova aldeia em Paraty -  Aldeia Iriri Kãnã Pataxi Üi Tanara - etnia 

Pataxó Hã-Hã-Hãe, grupo originário da Bahia.  
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Figura 2: Aspectos territoriais da Araponga 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do ISA. 

 

O histórico de ocupação da aldeia compõe o documento Ficha de Localidade - 

Aldeias Guarani no Rio de Janeiro - resultado do Projeto "Valorização do Mundo Cultural 

Guarani: Promoção e Identificação (Levantamento Preliminar do INRC Guarani-Mbya)" 

realizada através de uma parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (AECID), o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e a Comissão Guarani 

Yvyrupa (CGY). O projeto consistiu na extensão da realização do Inventário Nacional de 

Referência Cultural (INRC). O documento registra o relato sobre a Araponga e a 

composição do núcleo familiar do cacique. 

 

A história de Augustinho Karai Mirï Oka da Silva, que conta atualmente cerca de 

oitenta e oito anos, apresenta certas aproximações com a história de Seu Miguel, 

cacique da aldeia de Parati-Mirim. Da aldeia Palmeirinha partiu, quando ainda 

rapaz, dizendo que queria arranjar uma esposa. Andou pelas regiões de Foz do 

Iguaçu, Paraguai e Argentina, onde teria se casado com sua esposa, Marciana 

Yva. Durante muito tempo, viveu junto com a família de sua esposa em diversos 

locais no sul do Brasil. A filha mais velha do casal nasceu na Argentina; o 

segundo filho, Rodrigo, nasceu em Guarita, RS, uma terra compartilhada por 

índios Kaingang e Guarani Mbya; dois outros filhos, Níria, com trinta e sete, e 

Nírio, com trinta e seis anos, nasceram em Cacique Doble, outra T.I. ocupada 

predominantemente por índios Kaingang. O filho mais novo, Nino Vera Xunü, 

que hoje conta seus vinte e oito anos, nasceu em Palmeirinha, uma aldeia Mbya 

localizada dentro da T.I. Mangueirinha, também ocupada por pessoas Mbya e 

Kaingang. A morte do pai de Augustinho teria feito com que ele retornasse a 

Palmeirinha, onde permaneceu por um tempo e de lá sairia novamente para 

Ibirama, SC, uma terra, que era ocupada por Xoklen, Kaingang e Mbya. 

Augustinho conta que um chefe de posto da FUNAI lhe sugeriu ir para os estados 
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de São Paulo ou Rio de Janeiro – onde haveria ainda muito mato – e em tais 

locais poderia viver bem com sua família. Reuniu sua família e seguiu para 

Ubatuba, onde encontrou o cacique Altino na aldeia de Boa Vista, velho 

conhecido da aldeia Palmeirinha. Ficou alguns anos neste sítio e mais tarde, 

quando soube que havia um parente seu em Bracuí, seguiu para lá. Após viver um 

tempo nesta aldeia, onde tinha laços de parentesco com o cacique desta aldeia, 

João da Silva, Augustinho reuniu sua família novamente e seguiu para Araponga, 

onde, fazia pouco tempo que chegara a família de Miguel, aguardando a 

finalização do processo de desocupação de Parati-Mirim. Na época, a aldeia de 

Araponga era também ocupada pela família do então cacique Alcides. A saída de 

Araponga da família de Miguel e a morte de Alcides, quando em visita ao estado 

de São Paulo – que resultou também na partida de sua família – são eventos 

muito próximos. Nessa mesma época, estava em andamento o processo de 

demarcação das duas áreas: Parati-Mirim e Araponga. Augustinho foi então 

indicado para cacique e a escolha foi ratificada por outros caciques da região. 

Esta Terra Indígena foi demarcada e homologada em 1995 e atualmente passa por 

novo processo de identificação e delimitação, sendo que o relatório já foi 

concluído e encaminhado à FUNAI. (CTI, 2011, p.6) 

 

Esse breve registro apresentado, fundamentado nos dados oficializados que 

abordam a localização e história do território/ aldeia Araponga compõem um retrato dos 

registros coloniais, pela perspectiva da academia, mas não dão conta de revelar ou desvelar 

o que é a Aldeia Araponga. 

4.3 A Araponga que se revelou a mim  

 

Foto 3: Bem-vindos – Aldeia Araponga 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

A Araponga que se mostrou a mim, não cabe em mais um registro duro, da escrita 

acadêmica e dos limites conceituais. O retrato a seguir é um fotografia da Araponga que eu 

conheci, do que está ao alcance da curiosidade de um pesquisador, do que me foi concebido 
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tomar conhecimento e das coisa coisas que eu não vi. Considerando os tempos da 

pesquisas, do que é mutável e dinâmico  na condição espaço/tempo. A Araponga não cabe 

no mapa, suas fronteiras não são delimitadas, são elásticas, e não podem ser compreendidas 

pelo puro recorte geográfico.  

Para os guarani mbya o território é resultado de uma construção de identidade 

comunitária, dos seus sentidos de comunidade. Está fundamentado na sua cosmologia, na 

essência do ser, do fluxo contínuo da caminhada - o jaguata (caminhar/andar). O verbo 

ressalta a ação da fluidez, do caminhar, das chegadas e partidas e permanências que 

compõem o modo de ser dos guarani mbya,  o que me desperta o interesse como 

turismólogo, o andar, o visitar, o conhecer, como construção do ser, um “ nomadismo” do 

turismo de explorar, de permanecer e de reconhecer a terra toda como seu território, porque 

pertence a todos os seres. 

Assim como o reconhecimento de um território que não é geográfico, não faz 

sentido que a sua população, seus habitantes sejam categorizados em um perfil 

populacional ou em perfil sociodemográfico, não é quantificável porque é fluida, flutuante. 

A aldeia é composta pelas pessoas que estão, que são, que vão, que ficam ... um ser 

parentes. 

 

 Foto 4: Vista da chegada na Aldeia Araponga 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

A aldeia Araponga tem sua base pautada na família do xeramõi Augustinho e da 

xejary Marciana, das relações estabelecidas como o casamento, dos parentes que são 

enviados ou buscam a aldeia para tratamentos espirituais, dos que são escolhidos e estão em 

busca de conhecimento para aprender o ofício do xamã, do pajé, dos que vão em busca de 
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se reconectar com a origem, dos que vão para correção dentre outros movimentos e fluxos. 

Cada núcleo familiar tem sua própria casa, construída no modelo tradicional com madeira e 

barro. Geralmente as casas contam apenas com dois cômodos, um social, de circulação e 

outro espaço reservado para descanso – quarto. Em alguns casos há ainda um anexo à casa, 

uma cobertura que abriga fogão a lenha e pia que funcionam como uma cozinha para 

preparos rápidos como aquecer água, preparar remédios, e até mesmo lavar suas roupas. Ao 

lado das casas é possível encontrar pequenas roças, principalmente de frutas.  

As construções são edificadas ao redor da opy, e próximas à cozinha coletiva onde 

são preparadas pelas mulheres as refeições, café da manhã, almoço e jantar para todos. A 

aldeia conta com outras construções: a escola, o posto de atendimento médico, a casa do 

gerador, dois banheiros coletivos, uma construção que serve como depósito e atende 

também à hospedagem dos visitantes guaranis, uma casa construída recentemente, utilizada 

como pousada guarani para hospedagem dos juruás e uma construção provisória para expor 

o artesanato. 

 

Foto 5: Representação da aldeia – desenho feito pelo Nicolas e Nísio  

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

A opy é a construção principal, espaço sagrado para realização das rezas e também 

morada do xeramõi e da xejary.  É um espaço amplo, sem janelas e com apenas três portas, 

uma entrada principal e uma em cada saída na lateral. Possui uma área principal à direita de 

sua entrada, onde ficam dispostos os instrumentos da prática de culto. No centro conta com 

um vão que fica livre e durante as rezas é ocupado pelo coral, iluminada por um único 

ponto de energia, uma única lâmpada. Ao lado esquerdo e à frente, ficam dispostos os 

bancos, todos entalhados em madeira. Os homens ocupam os bancos da área à esquerda e 

as mulheres a outra área aos fundos. Os primeiros bancos são reservados aos guaranis e no 
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caso de visitantes estes devem ocupar os assentos atrás dos guaranis e atender uma série de 

normas em respeito ao local. Durante o momento das rezas e cantos a opy deve ficar 

completamente fechada e conta com um xondaro controlando o acesso. 

Apesar das dificuldades, a Aldeia Araponga mantém suas tradições, cultivando o 

milho e produzindo seus alimentos típicos como o mbojapé e chipá. Produzem ainda em 

suas roças coletivas destinadas à subsistência, geralmente próximas às casas e à cozinha 

coletiva, a mandioca, a batata doce, o palmito juçara, e uma variedade de frutas como 

banana, abacaxi, mamão, limão e goiaba. Todavia, atualmente, a base da alimentação na 

aldeia está no consumo das doações, como as cestas básicas. Consomem por exemplo, 

arroz, macarrão, enlatados, linguiça, grande parte por consequência do encontro e das 

relações com o juruá, na relação com a legislação ambiental, que proíbe ou restringe 

sobremaneira a expansão do roçado e os usos diversos dos recursos naturais da floresta.e da 

falta de políticas que garantam a não necessidade de dependência desses itens.  

Na tentativa de ilustrar as relações familiares por uma árvore genealógica, me 

deparei com uma enorme dificuldade de estabelecer e criar o elo entre as relações de 

consaguinidade e de afinidades, assim como de entender o nível de detalhamento do laço 

relacional (as movimentações entre aldeias, casamento e filiação). Os guaranis não definem 

suas relações de parentesco do mesmo modo que os juruá. Não faz sentido tentar usar esse 

padrão, essa caixa para entender as relações dentro da aldeia. Eles em determinados 

momentos usam pra gente, pra responder nossas perguntas, por vários momentos os jovens 

se apresentavam como irmãos, mas eu não conseguia estabelecer a relação de filiação. 

Positivamente, o fato de eu não ter conseguido enquadrá-los no modelo juruá, desvelou 

uma riqueza de outros detalhes e relações. A organização por aldeamento, chamados de 

“parentes”, uma organização por convívio. O convívio é tão forte ou até mais que os laços 

de consanguinidade. 

Os Guarani Mbya vivem em suas terras através de várias formas de organização do 

trabalho e das atividades dentro das aldeias. Eles não percebem a realidade como um 

conjunto de coisas separadas: para eles, tudo está ligado, em harmonia, e eles precisam 

respeitar e se adequar à sintonia do todo. Por isso, existe o Nhandereko - nosso modo de ser 

-  (que se assemelha ao que entendemos como cultura, pode representar um sistema cultural 

guarani), que faz com que os Guarani Mbya vivam conforme um conjunto de regras, 

valores e práticas que estejam dentro da harmonia do universo. Seguir o Nhandereko 

significa seguir o Mbya Reko (modo de ser Guarani Mbya). 
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5 A(s) VOZ(es) DOS MESTRES: NHANDEREKO GUARANI MBYA ARAPONGA 

 

Esse capítulo é essencialmente construído pela narrativa dos mestres e organizado 

como uma autobiografia, composta pelos saberes e ocupações tradicionais da aldeia. O 

registro das memórias mbya da aldeia Araponga, colhidas e produzidas durante os dias que 

estive na aldeia, convivendo.  O que narro aqui foi composto pelas narrativas do xeramõi e 

complementado por diversas outras pessoas da aldeia,  no dia a dia, pela manhã enquanto 

conversávamos aguardando o café, durante o dia trabalhando na construção com o barro ou 

na roça, durante as refeições coletivas ao lado do fogo à lenha, ao cair da tarde quando 

adentramos a opy, quando chamamos por Nhanderu e pedimos sua proteção e agradecemos 

pelo dia.  

 

5.1 Nhanderu deu pro Juruá o papel e o pira pire, o guarani tem a mata e o pé no chão 

 

  

“Tá, então vocês vieram pra pegar alguma palavra dos xeramõi da 

aldeia Araponga, tá, então, eu já to aqui”.  

 

Meu nome em português é Agustinho, em mbya é: Kara’i Tataendy Oka. Estou com 

100 (cem) anos, nasci em janeiro de 1920 (mil novecentos e vinte) e estou contando a 

minha história de vida aos juruás (não indígenas) que vieram até a Aldeia Araponga para 

pegar as palavras do xeramõi
14

. Eu sou o cacique, e xamã ou pajé da aldeia, mas prefiro 

ser chamado de xeramõi, assim como aprendi com meus avós.  

Nasci em Santa Catarina, no município de Itapiranga
15

. Eu sou o único filho 

homem, tenho sete irmãs e gostava de ficar com meus avós. O pai do meu pai e o pai de 

minha mãe eram pajés, então eu fui aprendendo com os dois, o que um falava, o que o 

outro falava. Como eu era o único menino, eles me levavam sempre com eles e falavam 

muito comigo. Dormia na rede com o pai da minha mãe, e estava sempre ouvindo o que 

meus avós me ensinavam. O guarani a gente aprende muito assim, ouvindo, assim que a 

gente aprende. Principalmente na opy - casa de reza - que o Juruá também chama de 

igreja. 

Antigamente, os guaranis estavam sempre caminhando, e sempre guiados pelo 

cacique ou pajé. Por exemplo, o pajé juntava casal com casal, pajé com pajé, e seguiam 

viagem a pé, buscando pela terra sem males, visitando aldeias, parentes, se reunindo...  

 

                                                
14

 Ancião - meu avô. 
15

 Santa Catarina - região sul do Brasil. Extremo- oeste do estado, fazendo fronteira com a Argentina . 
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Foto 6: Xeramõi Augustinho com petynguá na opy  

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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Quando eu estava com treze, quatorze anos, fomos do Paraná até a divisa com o 

Uruguai caminhando, a pé. Eram umas cinquenta, sessenta pessoas e o pajé orientando, 

guiando. Onde tinha aldeia pelo caminho, a gente ficava à noite. 

Ele fala assim: “Oh, nós temos que construir um barraco... Olha, tá vindo chuva 

essa noite”. Então o pessoal já pá, pá, pá... Corta vara e já levanta um barraco, e fica lá. 

Ixe... Quando foi meia noite, por aí, veio água, chuva... aaaaa ... Se o pajé não fala, e o 

pajé não sabe, nós tava na chuva, né? 

Então antigamente era assim, todo mundo falava com o pajé... Ah, xeramõi, eu vou 

no mato olhar armadilha. Então ele falava: “Não. Hoje você não vai, se você for ao mato 

vai acontecer alguma coisa”. A gente respondia: “É tá”, aí não ia... Ou alguém falava 

“Ah, hoje eu vou aqui, vou arrumar alguma coisa”... Ele respondia: “Não. Você não vai”.  

Então antigamente era assim, para sair, para ir até outra aldeia, para ir procurar 

alguma coisa no mato, mel, pescar... Tudo era com ele. Agora, como eu tô falando, não 

tem mais pajé. A maioria já virou que nem juruá, tem televisão, celular... Não quer ir nem 

para opy. É... então por isso que eu queria fazer um livro. 

Eu aprendi muito com o pai da minha mãe, eu dormia com ele e ele sempre falava 

comigo... Ele dizia: “Se você põe a mão pro Nhanderu você vai alcançar mais de cem 

anos”. Eu não esqueço que ainda garoto, ele segurou em minhas mãos com força, 

apertando mesmo, e me disse que eu ia viver mais de cem anos, que eu tinha um espírito 

forte, muito forte. Ele me contava histórias e dizia que eu tinha que andar com Nhanderu, 

que eu devia erguer as mão ao alto em respeito a Nhanderu, Estava me preparando, me 

ensinava com as histórias dos nossos parentes, que o xeramõi dele contava. 

As palavras do meu avô também me ensinavam sobre o que não devia fazer: 

“Agora, se você é muito bravo, você dá uma facada noutro homem, você mata mulher, 

você mata um rapaz, um parente... aí você vai alcançar só sessenta anos”. 

Quando eu tinha onze anos meu pai me colocou na escola. Eu não queria ir, ficava 

chorando. Quando eu ia para escola, sentava lá, mas não queria escrever, professor dava 

o lápis e eu nem pegava, quando pegava jogava fora, ficava bem quietinho. Aí o professor 

falou pro meu pai: “teu filho não dá. Ele fica o tempo todo brabo”. (risos)  

Naquela época tinha um xondaro que ensinava a criança na opy.  Não é a dança do 

xondaro, era um guarani, parente, que ensinava as crianças. Era o xondaro que nos 

ensinava a caçar, pescar, usar a natureza. Por exemplo, aqui no mato tem muito cipó que 

mata peixe, também tem madeira que nós tiramos a casca depois ponhamos na água e os 

peixes morrem, eu aprendi com o xondaro. 
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Eu lembro que uma vez o xondaro falou assim: “amanhã nós vamos no rio. Vamos 

matar peixe”. Então, no outro dia, fomos como da aldeia até lá no Patrimônio, pois era a 

água onde tinha peixes. Levamos ajaka
16

 grande, quase do meu tamanho pra trazer os 

peixes. Ixe! Chegava lá e metia o facão no cipó, levava o cipó e batia na água, esperava, 

depois de três, quatro horas os peixes já estavam mortos e todo mundo pegava peixe e 

levava pra mãe. 

O xondaro falava assim: “Ko’e rã, amanhã... amanhã nós vamos fazer armadilha 

pra pegar nabu, uru
17

”. Ah, eu acho que eu tava com onze, doze anos, tinha pra trinta, 

quarenta garotos na aldeia. Ele separava dois grupos, vinte ia pra lá com um xondaro, e 

vinte ia pro outro lado com outro xondaro. O rapaz que levava a gente, o xondaro, cortava 

a varinha e arrumava tudo da armadilha. Quando o nabu aparecia entrava na armadilha e 

ficava lá preso. Nós ficávamos até anoitecer no mato, caçando, nós nos divertíamos, 

ficávamos alegres. 

Quando o xondaro chamava alguém ele só dizia: “xondaro, vem aqui”. Toda a 

garotada era chamada por xondaro e não pelo seu nome. Ele gritava: “xondaro!” e todos 

já entendiam que ele estava pedindo, chamando por um garoto para ir até ele. 

Eram muitos xondaros, as aldeias eram grandes, tinham muitas pessoas. Tinham 

um xondaro pra cuidar do opy, um xondaro para “treinar” na dança, outro para ensinar a 

caçar, outro que cuidava da entrada da aldeia, como é que o juruá fala? Segurança, o 

guarda. Quando chega alguém, um parente, uma visita um xondaro grita pro outro aí diz 

quem chegou: “ xondaro, chegou tal...” Aí o outro fala: “Passa!”. Ele respondia se podia 

entrar ou não. 

Quando eu estava com vinte e seis, vinte e sete anos eu me casei, mas depois não 

deu certo, né? Igual acontece com Juruá. (risos). Então, fui embora para o Uruguai, para 

aldeia dos parentes. Lá conheci a Marciana, namoramos, casamos e nasceu a menina 

Hilda, nossa filha mais velha. A Marciana chama Para Mirim, ela é a xejary, tá com 92 

anos. Nós temos cinco filhos: Hilda –Yva, Nirio –Karai Mirim, Nino – Vera Xunu, Niria. 

Teve um tempo, não sei ao certo o ano, as pessoas falavam que era o fim do mundo, 

e quase aconteceu. Eu estava ainda no Uruguai naquele ano, não sei quantos anos tinha, 

quem ouviu falar ou não que o sol não ia aparece mais, todo mundo falava na aldeia... “É 

amanhã, é amanhã vai acontece isso, o sol não vai aparece mais, nós vamos ficar no 

                                                
16

 Cesto. 
17

 pássaro, galinha. 
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escuro”. Pô, todo mundo chorava, mulher, homem... “ah vai acabar o mundo puxa vida”. 

Aí vinham muito em mim, né? Será que vai acontece isso pai, avô, pajé?  

Não vai acontecer isso, eu respondia, mas vocês têm que esperar. Ninguém sai, 

todo mundo fica aguardando e vê o sol, se ele vai aparecer e quando vai sair. De repente 

veio aquela noite, veio, veio, quase cobriu o sol, quase, quase, ficou assim só 

pequenininho. É, metade do sol cobriu, é, todo mundo. Nós tava olhando, e passou, não 

cobriu o sol. Agora a lua, à noite, parece cada ano a lua some. Esse aí tem, acho que vocês 

mesmo ouviram, a lua vem, depois fica bem vermelha, depois a lua some.  

Quando a Hilda estava com dois meses eu chamei a Marciana e disse “vamos 

embora, vamos voltar para aldeia dos meus pais”. Quando chegamos à aldeia meu pai 

tinha falecido, já tinha um mês. 

A aldeia em que nasci e que meus pais viviam não era uma aldeia mbya. Nós, os 

guaranis, grande parte, estávamos na aldeia dos Xocrem, Kaingang, Tupi Guarani, e nós 

mbya não gostava, principalmente porque eram outros idiomas. Quando cheguei na aldeia 

dos meus pais meu pai já havia falecido, não estava mais lá, decidi ir embora. Um parente 

tupi guarani me falou assim: “você vai pro São Paulo, lá tem muito mato, ou você vai pro 

Rio, lá tem muito mato, aí você vai achar uma aldeia”. E assim eu fiz, fomos de Santa 

Catarina para São Paulo. Quando chegamos à cidade fomos procurar a prefeitura, aí 

falaram: “oh, tem sete aldeias, tal, tal, tal... tem muito guarani... oh, você vai para 

Ubatuba, lá é mato pra caramba”. E assim eu fiz, passamos por São Sebastião, 

Caraguatatuba e cheguei a Ubatuba. 

Quando chegamos a Ubatuba fomos procurar pelo prefeito. Pô o prefeito era muito 

legal, ele disse que conhecia a aldeia e arrumou um carro para levar a gente. Chegamos 

até a aldeia, ficamos um tempo, mas não gostamos, aí continuei perguntando, fui 

perguntando e as pessoas diziam Bracuí
18

 tem... Paraty tem ... Então eu pensei: ah, vou 

para Paraty!  

Quando eu cheguei aqui na Araponga, estava o cacique, era Arcídio o nome. Pouco 

tempo depois, veio o dia de natal e ele falou: “Tá, você fica aqui e eu vou visitar meu 

sogro”. E assim fez. Vinte dias depois ligaram: “Agustinho, o cacique faleceu aqui.” Eu 

respondi: “puxa vida! O que aconteceu?” E me contaram que aconteceu um acidente, ele 

tinha bebido, caiu na água e se afogou.  

                                                
18

 Aldeia Sapukai - Angra dos Reis  



63 

 

 

O cacique morreu! Todo mundo ficou preocupado, meus filhos... Aí eu falei para 

Marciana e agora? O que vamos fazer, vamos ficar ou vamos embora? 

Naquele mesmo mês recebemos a visita de funcionários da Funai, de Brasília, 

vieram quatro pessoas. Chegaram perguntando quem era o cacique, eu respondi: “Não 

temos cacique” e eles disseram: “Não pode! Nós viemos sobre autorização, estamos 

trazendo ordem do presidente da Funai. Aonde estiver índio é para levar o conhecimento 

da terra, se vocês não têm cacique então vão ter que sair daqui. Ou você fica de cacique ou 

juruá vai ficar aqui.” E foi falando... Foi quando a Marciana me disse: “Como que nós 

vamos embora daqui agora? Nós não temos dinheiro para viajar, você tem que ficar de 

cacique!”. Tá, eu vou ficar, respondi, eles anotaram meu nome e avisaram que em vinte 

dias ia chegar novos representantes para fazer picada, fazer a medição da terra, e assim 

aconteceu, fizeram no Bracuí, Paraty Mirim e Araponga. 

Aquilo que meu avô dizia é certo, ando sempre com Nhanderu! Eu nunca bati no 

meu parente, nunca fiz o sangue, nunca tirei o sangue. Mas eu falo muito alto, aí todo 

mundo fala... “Cacique muito braboooo, eu não vou lá!”... (Risos).   

Puxa vida, essa história eu tenho também que meu avô falava... 

Agora, uma vez, não sei o que ano que é aquilo, tremeu a terra. Tava assim cedo, 

veio à chuva. Todo mundo tava na casa que o meu filho Nino mora, aí ele veio correndo: 

“tremeu minha casa”... E a gente: “ah... foi aqui também, tudo tremeu aqui também”. 

Caiu um vento de laje, passou aqui tremendo a terra. É, aconteceu isso. Mas depois, nada 

mais. Então vários estados, vários lugares diz que Nhanderu olha, olha o que a cidade, o 

que o prefeito, esse governo, o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo? 

Várias pessoas falam do prefeito, várias pessoas falam do governo, aí Nhanderu está 

vendo.  Aí diz que ele faz de castigo, então esse aí meu avô falava...  

Ele contava também sobre os sinais da nova destruição do mundo: “mas dessa vez 

Nhanderu vai mandar com o fogo e por causa da falta de amor”. E me falou assim, bem 

baixinho, sussurrando: “vai ter homem engravidando a filha. Vai ter rapaz casado com a 

mãe”. Eu já vi! “Irmão vai engravidar a irmã. Irmão vai casar com a irmã”. Já vi! ...  

Outra vez começou a falar no rádio, na televisão que ia acabar o mundo, ano dois 

mil acho. Ah...Todo mundo fala: “Pajé ! Você tá sabendo?” Aí eu falei assim: “não! 

Nhanderu não falou ainda”. Agora, quando Nhanderu vai falar que vai terminar o mundo, 

o mundo não vai ter mais criança, não vai ter mais pequenos. Só quando acontecer que 

vamos conhecer o que Nhanderu vai fazer na terra. Agora, se todo mundo tem criança, tem 

mulher grávida, tem filhos, é Nhanderu que está mandando. Mas quando começarem a 
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falar: “faz dois anos e ninguém mais tem filho, ninguém, todo mundo, todo estado não tem 

mais mulher grávida, não nasce criança, não vem mais pequenininho, ninguém tem mais 

filho”, aí, aí que Nhanderu tá começando. 

Então é isso que eu falo, se Nhanderu manda pequeno, é para trabalhar na terra 

com pai e mãe. Por isso que eu falo, eu vou escutar aquilo que meu avô falou. É meu avô 

falou assim: “quando Nhanderu for acabar com o mundo, a terra, não vai vir mais 

criança, aí você espera o que vai acontecer”. Falou também: “você vai chegar a cem anos 

se você trabalha com Nhanderu, se você falar muito com Nhanderu, você vai chegar mais 

de cem anos”. É, então eu tô com noventa e nove anos e o que meu avô falou eu já tô vendo 

tudo, é, tô vendo.  

Eu recebo muitos parentes aqui na Araponga. Os parentes de outras aldeias e até 

parentes que moram na cidade, eles aparecem para conversar com xeramõi, xejary, para 

pedir uma reza do pajé... Porque não tem mais pajé. Os pajés estão indo embora, 

morrendo, aqui perto só tem pajé aqui na Araponga e Paraty Mirim. No Bracuí não tem 

mais. Nhanderu que escolhe quem pode ser pajé, porque Nhanderu conhece o nhe’ẽ, o 

espírito da pessoa. Eu aprendi com meu avô, faz a oração e pergunta para Nhanderu se 

pode, se Nhanderu vai falar assim: “ah, você dá pra pajé!”. Por exemplo, quando tem 

vinte anos ele fala assim... “ah, você não dá”. Porque teu espírito é fraquinho, né? Se você 

for usar o petynguá
19

 já vai cair. Agora, pajé não pode cair. Pode usar petynguá, encher e 

andar por aí, e fica forte. 

Agora, para o índio que não é guarani, se o cacique morrer quem vai ficar no lugar 

dele é o filho, aqui não é assim.  Eu tenho isso como meu avô falou. O guarani já fala com 

Nhanderu, pergunta para Nhanderu quem pode ser cacique, quem pode ser pajé.  Nós, 

guaranis, fazemos assim. Isso eu já tenho, tenho dois meninos fazendo curso, um menino 

parece que com sete anos e o outro de nove anos, um aprendendo para pajé e ou outro 

para cacique. 

 Então, aqui na Araponga, com os guaranis, acontece isso. As crianças ficam perto 

do xeramõi, da xejary, aprendendo na opy, ajudando, trabalhando na terra, ajudando a 

construir casa, ajudam na cozinha, na roça, plantando, colhendo, fazendo artesanato 

guarani, cantando no coral.  

 

5.1.2 As construções 
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 Cachimbo. 
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Na aldeia todos trabalham. A gente faz as casas, faz o roçado, prepara a terra para 

plantar, faz artesanato pra vender pro juruá... Todo mundo tem que ajudar, na roça, na 

cozinha, no artesanato. Primeiro que a gente constrói: a opy. E depois vai fazendo as 

casas rodeando ela, porque a opy fica olhando pra onde o sol nasce, pro karai.  

Para fazer os puxados, as casas, usa madeira que a gente aproveita da mata, às 

vezes da árvore que já tá caído.  Aí, usa a grande em cada ponta e no telhado, tudo 

encaixado, pra ficar forte. O telhado e a parede fica separado, o telhado a gente tem que 

trocar depois, uns dois anos, às vezes mais. A parede a gente usa madeira menor e bambu 

pra ir fazendo as paredes, usa tronco de palmeiras deitado e canas de taquara em pé, aí 

vai amarrando tudo com cipó e depois enche tudo com barro.  

 

Foto 7: Crianças na frente de uma casa (pousada) em construção  

Fonte: Renato Santos, 2018. 

 

O barro tem que tirar de perto de onde tá fazendo a casa, aí vai cavando, molhando 

o barro, pisando ele. Tem que tirar as pedras que são maiores, aí vai batendo o barro pra 

fazer as paredes, ficam um de cada lado, um dentro e outro fora e vai usando também o 

barro que caiu pra fazer os arremates. Se quiser fazer janela ai não põe o barro naquele 

espaço. O chão também é de barro. Aí vai molhando o barro que tá ali e cuidando, tirando 

as pedras grandes, molhando, usando a enxada pra ficar mais liso, batendo ele também, 

socando, até ficar bom e depois também tem que ir varrendo.  
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Foto 8: Xeramõi Augustinho orientando onde os jovens devem retirar o barro 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

 

Foto 9: Jovens e crianças preparando o barro 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

 

Foto 10: “Batendo” o barro nas paredes 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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Foto 11: Xeramõi Augustinho durante a construção 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Agora na cobertura, pra fazer o telhado, aí meu filho Nino, ensina eles, tem que ir 

na mata, escolher a palmeira boa da guaricanga, pro telhado ficar forte, pra folha não dá 

bicho. Não pode arrancar a folha que tá dando flor, porque ela é a mãe, se tirar ela, não 

vai ter mai palmeira depois, aí como vai fazer o telhado. Então, meu filho sabe que pra 

cortar tem que ser na lua cheia e pra ela continuar brotando é bom cortar quando o dia tá 

chovendo, sem muito sol e aí mais um ano ela já tá grande e mais um ano aí elas já estão 

fortes e grossas. O Nino diz que: “pra brotar bonito, a gente corta no dia nublado, no 

tempo chuvoso, aí a chuva bate e ele nasce mais rápido”.  

Antigamente, eu conto para os garotos, fazia barro pra ter a parede e não usava 

prego, usava tudo cipó. Nós fazia tudo atado com cipó e os telhados com folha de 

guaricanga.  

  

Foto 12: Uso da guaricanga nas coberturas 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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Agora, guarani quer ser tudo igual o juruá, usa eternit
20

, quer cama boa, televisão. 

Mas, aqui ainda construímos nossas casas de barro, as janelas e portas com a madeira 

daqui. A gente não tem luz, então usa essas placas, aí põe onde todo mundo usa, na opy, 

que a noite tem que ter a luz, pra gente fazer a reza, tinha lá no postinho do médico e na 

cozinha, porque quando tem Nhemongarai vem muita coisa ai as vezes tem que guardar 

também e tem no Nino pra funcionar telefone, internet, pra resolver. 

 

5.1.3 Opy 

A gente fala assim em português digo que criança está na “escola”, que aqui na 

aldeia é a casa de reza, pra aprender tudo como foi antigamente. Opy é escola do guarani. 

Antigamente o xeramõi falava que na opy é ... pra aprender tudo tudo.  

  

Foto 13: Vista da fachada da opy  

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Na Opy é que o xeramõi faz o canto para Nhanderu, por exemplo, a criança tá 

doente, ele trás pro pajé e o pajé faz oração e tem que cantar um para Nhanderu. Minha 

filha Hilda diz que como o juruá fala, a opy é igreja. 

Na opy se aprende a palavra, o canto, a dança, o porquê de fazer o canto, a dança, 

como se comportar para aprender o trabalho do pajé, para fazer a reza e encontrar o 

“remédio”. Quando o guarani entra na opy ele entra pra chamar Nhanderu, pra ficar 

perto de Nhanderu, a gente canta, dança, agradece, reza, conta o que estamos sentindo no 

nosso nhe’ẽ. Estamos ali conversando com Nhanderu, com o criador de tudo. Contamos 

como foi nosso dia, o que está acontecendo, pedimos para Nhanderu afastar as coisas más 

e também pra agradecer.  

Quando a gente faz a opy, ela é diferente , tem que ser grande, pra caber todo 

mundo, é onde acontecem as rezas, onde a gente faz o Nhemongara’i. Na opy não tem 
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 Telhas de fibrocimento, comuns em construções de coberturas/ telhados. Eternit é uma das empresas que 

produz, é referente a marca. 
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janela, só a porta, e na hora da reza tem que ficar coberta, a gente coloca um pano porque 

o vento não pode entrar, porque se o vento entra ele pode levar alguma coisa que não era 

pra levar, e nosso espírito, o espírito de quem já veio na opy e dos nossos antepassados 

ficam ali com a gente. 

Na opy não pode entrar calçado. Nhanderu não tem nada no pé, Nhanderu anda 

sem nada. Também não pode entrar com cheiro de juruá
21

, não pode usar perfume e nada 

que tenha o cheiro muito forte.  Aí é porque o pajé ou quem vai cantar, pega, aí vem aquele 

cheiro e entra e tranca a garganta. É... perde a força. E também o homem tem que usar 

calça e a mulher tem que usar saia longa, no pé, também na hora de sentar ela fica lá onde 

tá as meninas de um lado e os garotos do outro. Não pode ficar junto. 

Todo dia quando começa a entardecer a gente começa a se preparar para entrar na 

opy, tem que preparar o corpo também; então, todo mundo para de trabalhar, a gente faz 

uma refeição, porque de noite, quando tá escuro, não pode comer, principalmente comer 

carne, porque nosso corpo fica com outro cheiro, e quem gosta de comer carne de noite, 

quem sai pra comer, caçar a noite? Pra gente ficar perto de Nhanderu, além de fazer como 

ele ensinou, de cuidar do corpo, de não comer sal, açúcar, não pode usar óleo, é tudo no 

fogo, a batata doce, o aipim, tudo só na água, o tipa no forno.  

Quando entramos na opy, os pajés começam a usar o petynguá, a preencher a casa 

de reza com a fumaça do petynguá. A fumaça é pro espírito, não é pra gente. Começamos 

passando sobre nossas cabeças, usamos como se estivéssemos banhando nosso corpo na 

fumaça, lavando, limpando e purificando nosso corpo onde pega tua mão, tu vai passando 

em tudo e na opy. Depois todos vão acendendo seu petynguá e fazendo como o xeramõi e a 

xejary.  

   

Foto 14: Petynguá 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

                                                
21

 Tudo que tenha odor muito forte, perfumado. 
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Os pajés podem passar também na cabeça dos parentes e pela opy, nos 

instrumentos, no milho, nos objetos usados na casa de reza , nas portas, entradas e saídas 

da opy, como uma limpeza e proteção, purificando e nos aproximando de Nhanderu. A 

fumaça que sobe para Nhanderu e espanta, mantém os males afastados e limpa nosso 

corpo aproximando a gente de Nhanderu. 

 

Foto 15: Uso do petynguá na opy 

Fonte: David Abreu, 2019. 

 

 

Foto 16: Desenho exposto na escola – uso do petynguá durante reza 

Fonte: Arquivo pessoal, 2020. 

 

Eu ensino como meu avô, o pai da minha mãe, me ensinou e como nós fazíamos.  

Ele dizia: “vocês quando vão fazer as danças, o canto, põe a mão pro Nhanderu, todo 

mundo! Porque, se a criança, os jovens, os adultos estão dançando e cantando e não fazem 
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jajerody
22

, se você não fizer isso Nhanderu não olha, todos que estiverem na opy precisam 

fazer”. 

A primeira oração é dança das crianças. Cantam e dançam. Depois os pajés. 

Quando tem alguém doente, se sentindo mal, o pajé faz a reza e canto, mas quando todos 

estão bem, não tem nenhuma criança ou outra pessoa doente o pajé não faz oração, só 

acontece a oração da criança, a dança da criança, ele põe a mão pro Nhanderu e só, e o 

mesmo pajé que tá fazendo oração, quando tem alguém doente todos os pajés podem fazer 

a reza 

 

Foto 17: Canto – oração das crianças 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
 

Na opy a gente grita, canta, pra chamar Nhanderu, mas o juruá não conhece 

Nhanderu, o Papa, os pastores não sabem, não conhecem, eles falam: “ah, nosso Deus é 

um só”. Oh, eu falo agora, o guarani tem Nhanderu Ete, Nhandexy Ete, Nhanderu Papa’i, 

Nhanderu Karai, Nhanderu Tupã, Nhanderu Jakaira. Então, que eu falei agora seis, seis 

que nós temos, e tem mais, mas o juruá não sabe. Juruá fala... ah , nosso Deus... só um... 

risos. 

Meu avô falou assim, primeiro Nhanderu. É. Como nós temos agora, um presidente, 

aqui na terra nós temos o presidente que manda em tudo. Então, lá no Nhanderu tem 

Nhanderu Ete
23

 e Nhandexy Ete
24

, então esse é o principal. Aí, ele conta também que 

Nhanderu mandou o trabalhador, como juruá fala. Nosso pai mandou o trabalhador aqui 

na terra para construir a terra para nós andarmos, então veio Nhanderu Papa’i, construiu 

a terra e falou tudo, ensinou o guarani... Então diz que ele falou assim, quando a criança 
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 Reverenciar - erguer as mãos para Nhanderu. 
23

 Masculino - ete verdadeiro/ primeiro 
24

 Feminino 
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ficar doente vai usar esse, esse, esse “remédio”. Primeiro “comprimido” é petynguá 
25

, 

depois mba’epu
26

, depois takua pu
27

, depois popygua
28

, depois mbaraka
29

, depois maracá
30

 

e depois rave’i
31

 . Então ele falou que isso aí é remédio, é. 

  

Foto 18: Instrumentos usados na opy 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Sempre falo assim, com quem eu trabalho mais são Nhanderu Kuaray e Nhanderu 

Tupã, só esses dois. Kuaray, porque ele que traz o que é mais importante pra nós. E agora, 

se kuaray não vem mais, se kuaray não aparece mais, como é que nós vamos ficar? Nós 

vamos ficar a noite, a noite, noite, nem vai vir mais o sol. Agora, eu trabalho com 

Nhanderu Tupã, por quê? Se Nhanderu Tupã não vem mais, secar toda nossa água, nós 

vamos tomar água lá no mar? Nós teríamos que trazer água de lá pra cozinhar? Então, 

por isso, eu trabalho mais e eu falo mais com eles, Nhanderu Kuaray e Nhanderu Tupã. 

Para eles que a criança faz a dança, o canto, só pra eles. O canto sempre começa 

para Nhanderu Kuaray, a gente tem que respeitar o sol porque ele mora e trabalha com 

Nhanderu. Como é o primeiro canto. É... Kuaray ... Que significa quando o sol sai? Todo 

mundo fica alegre, anda, fala, dá risada e come. O Deus está iluminando a nossa terra 

porque ele nos dá força. Ele que traz alegria para todos nós. E também tem um canto que 

eles colocam a mão no coração, esse é o canto pro Tupã. 

Nosso pai, nossa mãe. Eles cuidam da nossa terra. Traz alegria, traz força para 

todos nós, mbya.  

                                                
25

 Cachimbo/ fumo 
26

 Instrumento musical 
27

 Instrumento sagrado feito de bambu. Usado principalmente no momento da reza, só pode ser usado pelas 

mulheres. 
28

 Instrumento sagrado feito de madeira, são duas varinhas manuseadas pelo xondaro. 
29

 Violão. Existe uma diferença na quantidade de cordas utilizadas e no modo como manuseiam, seguram o 

violão. 
30

 Chocalho. 
31

 Violino. 
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Nossa mão pra cima é para nossa mãe e nosso pai trazer a sabedoria para nós. E 

levar no coração para não esquecer a nossa resistência. 

 Eu falo assim pra eles, pra tocador de violino e violão: quando canta não pode fica 

assim, tem que mexer corpo. Então todo mundo tem que se mexer, se movimentar, se 

expressar no ritmo da dança, da música.  Tem muitas aldeias que vem aqui e nem sabem 

cantar, nem sabem a dançar, nem sabem fazer, mexer o corpo.  

Então, por isso, eu, toda tarde quero que a criança canta. Todas as tardes. Aí vem 

pra mim, né? Aí, bate no meu coração, quando a criança canta, aí eu tenho que cantar 

também pro Nhanderu. Aí eu levanto e canto, eu faço oração também. Se não...  eu não fico 

quietinho... Porque quando canta tá fortalecendo o espírito, muito.  

 

(Dentro do tema da Opy, seu Augustinho pediu ao filho Nino (Wera Xunu) para falar um 

pouco sobre este espaço para os visitantes que estavam na aldeia naquele momento. Aqui, 

apresento a fala de Nino:) 

 

 Dentro da casa de reza, que a gente fala opy, é onde tá nosso nhe’ẽ, onde está 

nosso espírito, onde a gente fortalece um ao outro. Por isso que eu venho aqui, pra pegar 

essa energia. É um saber muito importante na sabedoria dos guarani, que a gente fala 

assim, que, no momento que estamos na opy, o nosso nhe’ẽ  tá junto, conversando, se 

alegrando, compartilhando alegria de estarmos juntos na opy. Mas quando a gente recebe 

o nosso parente que não tá legal, a gente sente muito. Eu fico um pouco triste quando vejo 

meu parente, quando recebemos o xondaro, a xondaria, e ele (a) não tá se sentindo bem. 

Então pedem apoio pro xeramõi, xejary. 

Quando nós estamos dentro da opy, nós também estamos trabalhando. O pajé 

trabalha dentro da opy, ele trabalha igual ao doutor, ao médico. O pajé não quer que a 

pessoa deixe a opy se sentindo mal. Pelo contrário, querem que todos saiam da opy, 

criança, jovens, mulheres... que ao sair da opy, seja com alegria e voltem para casa 

sempre com alegria para trabalhar, estudar, ficar com a família, tudo isso envolve dentro 

da casa de reza.  

Então isso que dá fortalecimento ao xeramõi, xejary, porque eles que estão aqui 

neste momento fortalecendo nosso espírito para eles se fortalecerem também. Por causa 

disso, quando a gente tem uma pessoa passando mal, a gente, nós, ficamos um pouco triste 

por ele, né? Mas a gente conta pro Nhanderu. É isso que o xeramõi faz, isso que xejary faz, 

então estamos aqui apoiando eles, respeitando muito o xeramõi, a xejary. 
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Quando falamos da nossa realidade, do nosso modo de vida, do nhandereko, nosso 

objetivo é levar pra frente, mostrar pros jovens, para as crianças, para os meninos, pra 

que possa chegar lá em cima. Pra não acabar esse nosso trabalho que xeramõi e xejary 

vêm fazendo. Nós pedimos pro Nhanderu, mas também agradecemos, né? Agradecemos 

aos amigos, aos parentes, ao coral... Agradece pelas coisas boas, pelo nosso batismo, 

pelas visitas, tantos juruás que entram na casa de reza... 

Por isso eu faço o meu canto agradecendo o espírito de todo mundo que vem aqui, 

que tá na opy, criança, jovens, pra gente poder levantar todo mundo na paz, todo mundo 

alegre, e principalmente xeramõi, xejary.  

No Nhemongaraí awaxi
32

, minha mãe e meu pai estavam um pouco triste porque 

meu irmão não conseguiu vir, nem alguns parentes. Então tudo isso a gente conta pro 

Nhanderu, conta e pede pra eles ficarem fortes de novo. Aqui na aldeia a gente leva muito 

meu pai e minha mãe pelo canto do coral na casa de reza.  

Eu vou contar uma história do meu pai. Ano passado meu pai subiu em cima do 

telhado da opy, escorregou e caiu. Ele nasceu de novo. Aí a gente fala assim, acho que se 

fosse com a gente, algum jovem, alguma criança, como é que vão sobreviver de novo, cair 

lá de cima. A partir daí eu falo pros meninos da aldeia, eu falo pras meninas da aldeia 

para que a gente fique cantando duas, três músicas por noite, porque esse é nosso 

fortalecimento. 

 

5.1.4 Xondaro 

O xondaro na opy atua como um aprendiz, um ajudante do xeramõi, Além de ficar 

de guarda, é responsável pelo acesso à opy, controlando quem pode entrar na casa de 

reza, corrigindo o comportamento e postura das pessoas durante as cerimônias. Para 

deixar a opy, todos precisam se apresentar, entrar na roda e pedir permissão para deixar a 

opy, seja no momento de pausa ou no término da reza. 

Antigamente era assim, mas também tinha muito xondaro. Agora não é mais como 

antigamente. Eu sempre falo com os garotos aqui da aldeia, conto como era, porque hoje 

eles vão à opy e alguns ficam brincando, falando, mas nós não. Não podia porque tinha o 

xondaro tomando conta.  

 Agora, tem o xondaro também que é a dança. A dança do xondaro - dos meninos e 

a dança das xondarias - das meninas. Puxa vida! Todo mundo gosta, é muito legal. A gente 
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 Cerimônia de batismo do milho sagrado guarani. 
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faz todo dia na opy, mas quando tem nas festas, que tem muita gente, aí a gente faz do lado 

de fora da opy, no pátio, faz aquela roda e tocando e dançando. 

A dança do xondaro é, como juruá fala, um “treinamento”. O xondaro desafia os 

meninos. A dança também é como uma luta. Ensina pro xondaro ser guerreiro, ter 

equilíbrio, saúde. É um exercício. Vão imitando o movimento dos animais, treinando os 

instintos, fortalecendo o corpo, porque precisa de preparo físico, tem que pular, saltar, 

abaixar, desviar dos ataques, desviar do popygua, aprender a se defender também, mas 

principalmente aprender a desviar. 

               
    Foto 19: Xondaros fazendo pintura corporal                       Foto 20: Xondaros na dança 

             Fonte: Arquivo pessoal, 2020.                                        Fonte: David Abreu, 2020. 
 

Primeiro o xondaro que está à frente, ajudando o pajé, chama todos os xondaros: 

crianças, adolescentes, homens para a roda e começam a dançar, andando em roda. 

Depois ele usa o popygua e vai passando pela roda e os xondaros precisam pular. Aos 

poucos, ele vai aumentando a altura e a velocidade que passa com popygua. É como um 

aquecimento, a seguir ele chama cada xondaro da roda e dois a dois vão “duelando”, 

sustentando o corpo agachados, se movimentando e saltando no objetivo de derrubar o 

outro com os ombros, quem cair perde a luta. 

 

5.1.5 Nhemongara’i 

Eu vou falar um pouquinho sobre a planta que nós temos, o awaxi
33

. O Deus 

construiu a terra e ele trouxe semente do awaxi para terra. Nhanderu deu a semente para 

nós, para o guarani plantar, colher e para o pajé dar nome indígena
34

 ao pequeno. 

Nhanderu deixou pra nós.  

                                                
33

 Milho sagrado guarani. 
34

  As crianças nascem com uma alma temporal e só depois do ritual, quando o pajé descobre o nome da 

criança pela indicação/ revelação de Nhanderú, aparecerá a alma verdadeira que deverá ser cuidada. Dessa 

forma seu corpo e seu espírito ficarão fortalecidos.  
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Quarenta anos que eu estou aqui na Araponga e eu sempre faço o Nhemongarai. 

Essa festa meu avô e meu pai faziam. São duas festas, nós fazemos em julho o 

Nhemongaraí Awaxi, o batismo do milho guarani e em Janeiro o Nhemongarai Kyringue, o 

batismo das crianças. 

No Nhemongaraí awaxi  nós fazemos o batismo do milho, da semente, para iniciar 

a plantação. O batismo acontece em julho, na última semana do mês e a plantação começa 

logo que a lua muda de fase, no mês seguinte, agosto. Depois do batismo das sementes só 

os guaranis com os nomes indígenas de Vera, Karai, Ara, Para podem pegar no milho, 

pois só eles que podem plantar, porque eles lá no Nhanderu já tem semente e outro nome 

não tem.  

Aqui na Araponga, a Marciana que cuida da plantação do milho, ela tem nome 

indígena Para Mirim, tem sementes lá com Nhanderu. Ela conhece a hora certa de plantar, 

tem que esperar a lua mudar. A gente vê pela lua e fala assim, a lua minguante dá pra 

plantar de tudo, mas se a lua tá nova não plantamos. A lua nova é boa pra cortar madeira, 

cortar cipó, cortar bambu pra fazer casa. Na lua cheia é bom pra podar, pra planta 

crescer mais. Para plantar o milho tem que ser na lua quando ela ta crescendo, minguante 

em diante, ai o milho cresce bom, não dá aquele bicho que come a folha. 

 

Foto 21: Xejary Marciana durante o plantio do milho 

Fonte: David Abreu, 2019. 

 

Todo mundo na aldeia ajuda a cuidar da terra, preparar a terra para receber a 

plantação. Quando chega a hora de começar a plantar a gente vai limpando o terreno, 

capinamos, separamos a palha que ficou da colheita, que serve de adubo e protege a terra 

pra ela não ficar dura. Por exemplo, se faz queimada a terra fica seca, dura, então a gente 

deixa a palha, as folhas do pé do milho para manter a terra macia. 
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Foto 22: Crianças preparando a terra para o plantio 

Fonte: arquivo pessoal, 2019. 
 

Como só quem tem os nomes indígenas de Vera, Karai, Ara, Para que podem pegar 

na semente, na hora de plantar, Marciana leva a semente, o milho, ela põe na ajaka ou 

leva na roupa mesmo, ela dobra a camisa e faz igual uma bolsa, aí alguém vai ajudando 

cavando na terra, fazendo o buraco, a cova pra receber a semente. O meu filho, Nirio – 

Karai Mirim - diz que é de “passinho”, porque a Marciana mostra com o pé onde tem que 

cavar.   

 

Foto 23: Xejary Marciana e seu filho Nirio – Karai Mirim 

Fonte: David Abreu, 2019. 

 

A xejary Marciana joga a semente, depois fecha o buraco com o pé empurrando a 

terra, e vai andando aquele terreno todo que separamos para plantar, de passinho em 

passinho, medindo a distância entre uma cova e outra, apontando onde abrir a cova, 

depois ela planta e cobre a semente empurrando terra com o pé. A plantação do milho leva 

uns quatro, cinco dias, a xejary, começa cedo, logo depois do café da manhã, depois para 
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na hora do almoço, volta pra roça, planta mais um pouco, depois cuida do artesanato e 

logo está na hora de entrar para opy. 

 

Foto 24: Sequência – Xejary plantando o awaxi 

Fonte: David Abreu, 2019. 

 

 No Nhemongaraí kyringue nós fazemos a colheita do milho e o batismo das 

crianças. A colheita acontece durante o mês de janeiro, e na última semana do mês de 

janeiro realizamos o batismo do pequeno. Depois da colheita nós separamos as sementes, 

escolhemos as melhores e guardamos direitinho para não carunchar. Guardamos a 

semente boa para plantar e a semente ruim já tira, separa para consumir. Para comer, 

para fazer de tudo, mbojape pão tradicional do batismo), bebida, bolo, canjica… 

   

Foto 25: Sequência Nhemongara’i Awaxi – batismo do milho 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
 

O milho também é remédio, por exemplo, o milho preto pode usar quando a mulher 

ganha neném. Pode fazer a bebida para tomar, depois que ganhou neném, porque a mulher 

não pode levantar entre um dia, dois dias, não pode caminhar, não pode fazer esforço, 

precisa se guardar, aí ela tem que tomar essa bebida do milho pra isso, é remédio. 
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Foto 26: Xejary preparando o mbojape para o Nhemongara’i Kyringue  

Fonte: David Abreu, 2020. 



80 

 

 

No Nhemongara’i kyringue, o pai e mãe levam o pequeno na casa de reza para 

ganhar o nome indígena. Não só as crianças da Araponga, mas de todas as aldeias. Como 

algumas aldeias já não tem pajé ou não plantam o milho, porque não podem ou porque a 

terra é ruim, ou não fazem o Nhemongara’í, elas podem trazer as crianças pra receber o 

nome indígena A criança só precisa ter um ano e já estar começando a falar. O pajé 

precisa do milho, se não tem a semente ele não pode dar o nome indígena para criança. 

Tem que ter o milho para dar nome indígena, se não tem Nhanderu não aceita.  

Ah, eu gosto muito do Nhemongara’í, fico muito feliz de receber os parentes aqui 

na aldeia. A gente convida os parentes de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná. Para o Nhemongara’í a gente convida também os juruás, 

separa uma parte também pra eles participarem, aí o meu filho Nino e o Marley que 

cuidam, chamam as pessoas, e muita gente também já sabe, já veio outra vez e volta com 

parente, com amigos. Tem muito amigo da aldeia que vem todo Nhemongara’í. 

Quando nós convidamos já falamos a data pra chegada do parente, aí um dia, dois 

dias pra chegar todo mundo, mas às vezes algum parente diz que tá vindo, que ainda vai 

chegar. Então, a gente vê se espera todo mundo chegar, vê quando o último dia, aí escolhe 

a noite pra fazer o batismo e fica até o dia amanhecer na opy. No outro dia a gente faz na 

última noite a gente faz o batismo para amanhecer o dia. No outro dia o pessoal já vai 

saindo, os parentes vão voltando para suas aldeias, quem pode fica um pouquinho mais 

com a gente, visitando. 

Quando acontece o Nhemongara’í muda um pouquinho o nosso dia, a gente arruma 

a aldeia, tem que ver onde os parentes vão dormir, tem que colocar um xondaro pra 

receber os parentes e os juruás. O xondaro precisa falar como acontece, o que pode fazer 

na aldeia, como se comportar, quais as “regras”, que horas é o café, o almoço, a hora de 

entrar na opy, como tem que ficar na opy. Aí, de manhã cedinho já tem o café, depois todo 

mundo vai trabalhar, ajudar a fazer o barro, fazer casa ou vai à cachoeira, depois almoça 

e quando anoitece já entra pra opy.  

Na opy a gente faz o canto e a dança das crianças, depois vai chamando as outras 

aldeias e cada uma faz seu canto, sua dança, se tiver alguém se sentindo mal, alguma 

criança doente, o pajé faz a oração, aí chama os outros pajés também pra fazer a reza. E 

se não tem também os pajés fazem a reza pro Nhanderu, pedindo, agradecendo, contando 

tudo que o nosso nhe’ẽ  tá sentindo.  

“Tá, eu vou pensar o que eu tenho de mais importante pra dizer...”.  
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6 OPY É ESCOLA DO GUARANI, MAS O JURUÁ TAMBÉM APRENDE: 

EXPERIÊNCIAS EM ANÁLISE 

 

6.1 Contos de Origem 

Acredito que para mergulhar na cosmologia guarani mbya o ponto de partida se dá 

na herança ou nas heranças que Nhanderu deixou aos guarani. A começar pela própria 

figura de Nhanderu, do criador e das divindades que vivem em Yvy Marã e’y 
35

. Entidades 

e espíritos, criadores e sagrados que vivem na natureza, donos dos elementos que existem. 

As narrativas que compõem a obra Guata Porã/Belo Caminhar
36

 descrevem a 

criação do mundo por Nhanderu Tenonde, o primeiro de todos os entes da cosmologia 

guarani mbya, que se concretizou e surgiu sobre o mar. A ele é atribuída toda criação do 

primeiro mundo, incluindo todos os demais criadores e entidades sagradas.  

 

Tudo começou no meio das trevas, havia apenas escuridão e mar, sem sequer 

existir um único ser vivo. Veio um vento do norte e um vento do sul que, se 

encontrando, fizeram surgir um pequeno redemoinho e Nhanderu Tenonde, 

(nosso primeiro pai) se concretizou ali, em cima do mar, flutuando e segurando 

apenas o seu popygua (cajado). Nhanderu não teve pai nem mãe; nasceu por ele 

mesmo. Ainda sendo deus, ao existir ali, passou por dificuldades, pois não havia 

algo concreto onde pisar. Por isso, ele teve a necessidade de criar o mundo que 

hoje chamamos Yvyrupa, o Planeta Terra. Tudo era escuro e, no meio do escuro, 

Nhanderu desce e paira por cima do mar. Ele pensa o que é que vai fazer, por que 

é que ele veio. E, então, ele sabe através do coração: “vou fazer a Terra”. Nasceu 

junto com ele aquilo que seria o gérmen da pindo marã e’y, a palmeira sagrada. 

Ele a plantou em cima do oceano. Suas raízes foram se expandindo e, no contato 

com a água, se transformando em terra. Por ser uma planta muito sagrada, é 

invisível a nós, simples seres humanos. Assim que plantou o pindo marãe’y, ele 

gerou o tatu ratã’i (tatu). Foi esse tatu que o ajudou a espalhar a terra assim 

gerada. Até agora, aquele pindo ainda está lá em Yvy Mbyte, o centro do mundo, 

o lugar que, hoje, os não indígenas chamam Paraguai. Só que ninguém vai ver, 

porque foi Nhanderu quem plantou. Essa planta dele, que ninguém tira, vai durar 

muito tempo e vai segurar a Terra. Mas se tirarem aquela plantinha que ele 

plantou, aí a Terra vai cair, porque é ela que segura. É assim que nós sabemos. A 

partir unicamente desse pedacinho de terra, é que fizeram tudo o que existe no 

mundo. 

Xeramõi Timoteo Oliveira – Karai Tataendy (Tekoa Itanhaen, Biguaçu/SC) 

(AFFONSO e LADEIRA, 2015, p. 9). 

 

Esse é o começo de tudo, quando o deus Nhanderu Tenonde se gerou sozinho. 

Como? No começo, esse planeta era apenas formado pelo oceano, não tinha Sol, 

luz, nem nada que iluminasse o dia. Nhanderu Tenonde se gerou como uma flor 

em meios às névoas e em cima do mar. E, no momento em que isso aconteceu, 

                                                
35

 Terra Que Nunca Vai Terminar 
36 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). AFFONSO e LADEIRA, 

(Orgs). 2015. 
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ele, sendo Nhanderu, já tinha pensado em tudo: como seria o que ele iria criar, 

como ia fazer, como ele queria ser lembrado e, assim, fez o mundo. Criou várias 

coisas e, com elas, as regras que cada criação iria seguir. [...] E, assim, quando ele 

fez a Terra, era tudo mato, não tinha rio, nem cachoeiras, ou seja, não tinha água 

potável para o consumo. Então, como será que ele sabia o que tinha que fazer? 

Ele fez seis nascentes no mundo inteiro para a água escorrer entre os matos e, 

assim, se criaram vários rios, cachoeiras e a água que podia ser consumida. [...] 

Quando Nhanderu se gerou, ele fez um tipo de bengala (vara, cajado, popygua’i) 

e, dessa bengala, ele fez a Terra; e é nessa primeira Terra que ele criou o lago. Ali 

é o centro da terra, Yvy Mbyte, como se fosse o cérebro da Terra, que, 

recentemente, os não indígenas descobriram como “Aquífero Guarani”. Os 

xeramõi (avôs, os mais velhos, lideranças espirituais) disseram a verdade sobre 

isso. [...] A água que está debaixo da Terra serve como se fosse um espelho, mas 

isso somente para aqueles que são os líderes espirituais. Através disso, eles sabem 

onde podemos ir, onde existem outros parentes e assim por diante.  

Timóteo da Silva - Verá Popygua (Tekoa Takuari, Eldorado/SP)  

(AFFONSO e LADEIRA, 2015, p. 9). 

 

O primeiro mundo quem fez foi Nhamandu Ru Ete, o primeiro Nhanderu que 

existiu. Ele fez o mundo e quando ficou pronto, ele pensou: “poxa, eu estou muito 

sozinho”. Então, ele fez uma mulher para ser companheira dele. Como ele 

é Nhanderu, aquele que tem poder, que é tão poderoso, ele pensou: “mas, só 

assim não dá. Eu vou fazer outros”. E ele fez Tupã. Tupã é dono da água; quem 

manda a chuva é Tupã Ru Ete. 

Nhamandu Ru Ete pensou: “está faltando mais”. Então, ele fez de novo Karai Ru 

Ete. Ele é Nhanderu também; pra nós é deus. Então, Nhamandu pensou um 

pouquinho e disse: “está faltando mais”. Então, ele fez Jakaira Ru Ete, 

outro Nhanderu também. Mas todos eles são mais novos que Nhamandu Ru Ete, 

porque ele foi o primeiro que existiu. Depois, ele mesmo destruiu essa terra, pra 

renovar de novo. 

[…] Nhanderu Tenonde é o primeiro de todos. A direção na qual ele mora é o 

leste, como os juruá (brancos, não indígenas) falam. Cada deus mora em certa 

direção. Existe Nhanderu Tupã, que fica na direção oeste. Há também Nhanderu 

Jakaira, que fica na direção sul, depois há também Nhanderu Karai, que mora no 

norte, em direção ao norte. Assim, nas quatro regiões eles têm amba (lugar, 

morada) deles. Esses deuses todos se conhecem, todos são deuses e todos são 

igualmente poderosos. Por isso, na nossa sabedoria realmente há quatro deuses, 

nós conhecemos quatro deuses. Agora, no conhecimento do jurua existe apenas 

um. Eles conhecem apenas o deus que criou o mundo, só aquele, mais ninguém. 

Realmente, existem esses quatro deuses, mas, além desses, há mais subdeuses que 

são seus auxiliares, foram criados por eles. Aí sim, entra Karai Jekupe, que mora 

ao lado deles. A morada dele é mais perto de nós. 

Xeramõi Marcolino da Silva – Karai Tataendy Marangatu (Tekoa Araçai, 

Piraquara/PR -2015) (AFFONSO e LADEIRA, 2015, p. 11). 

 

Esse mundo em que nós estamos pisando hoje já é o segundo mundo. Mil anos 

tinha o primeiro mundo que foi feito. Veio a água e tampou tudo. Depois, 

Nhanderu Tenonde mandou o filho dele, Papa’i. Mas ele não veio sozinho; já 

vieram também Xariã e Peru rima. Dizem que Peru rima é do céu também, mas é 

meio louco. Ele e Xariã são mais velhos que Nhanderu. Então, Xariã mandava 

mais nas coisas, e Nhanderu não discutia: “então tá, vamos fazer assim”, dizia. 

Por isso que essa Terra aqui já está durando muito, porque Nhanderu pensou em 

botar só um papelãozinho para colocar a Terra em cima. Mas, então, o Xariã 

falou: “mas assim não dá. O seu filho tem que viver muitos e muitos anos. Esse 

papelão vai apodrecer logo. Nós temos que botar as pedras e, por cima, temos que 

botar arame. Assim, vai durar muito tempo”. Por isso que está passando de 2000 

anos e ainda não destruíram esta Terra. Este pedaço de mundo aqui, Nhanderu 

Papa’i fez. [...] Tudo que é animal, ele foi botando na Terra. Nhanderu ia deixar 

todas as coisas fáceis pra nós. Quando a gente quisesse, estaria ali na hora. Mas 

Xariã falou: “ah, mas tudo fácil demais também não dá. Eles vão ter que procurar 
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bastante, têm que trabalhar, pra depois achar alguma coisa que eles precisem”. 

Por isso que tudo é difícil pra nós. A gente pensa em fazer, comprar, trazer, achar; 

não acha, tem que procurar muito pra dar certo. O Peru Rima já faz coisas de 

outro tipo. Ele mente muito, engana. Xariã já não; algumas coisas ele faz bem e 

algumas coisas ele faz mal. Por isso que está tudo ruim.  

Xeramõi Augusto da Silva (Karai Tataendy (Tekoa Marangatu, Imaruí/SC) 

(AFFONSO e LADEIRA, 2015, p. 15). 

 

Nhanderu Kuaray dá tudo o que usufruímos aqui na Terra, para cada pessoa. 

Através disso, conversamos tranquilos, crianças, adultos. Isso é que eu agradeço. 

Tudo isso através de Nhamandu, que ilumina a terra do pai dele. Esse é o filho 

que trabalha para nós. Ele é o Nhanderu Nhamandu. Nhamandu nhemopuã, ele 

ilumina e ele mesmo coloca todos nós para conversar. Para sabermos conversar, 

coloca a sabedoria. Ayvu rekorã’i: são palavras. Para continuar as palavras bem, 

com os parentes, com as criancinhas. Se a gente fala através de Nhanderu, nunca 

fala mal. Na aldeia, tem que falar bem, com alegria. Nhanderu deu alegria para 

nós. Tory rekorã: sorriso. Tudo isso veio através dele. Esses sorrisos com 

crianças, adultos!  

Xeramõi Augustinho da Silva – Karai Tataendy Oka (Tekoa Guyra’i tapu, 

Parati/RJ) (AFFONSO e LADEIRA, 2015, p. 13). 

 

Passados mil anos esse mundo foi destruído pela água para renovação. Nhanderu 

Tenonde, depois de destruir o primeiro mundo envia seu filho Nhanderu Papa’i para 

construir esse novo mundo, renovado. O mundo atual, onde todos nós, guaranis e juruás 

vivemos. Mas que o juruá não conhece o criador, como o xeramõi Augustinho afirma. 

 

O juruá não conhece Nhanderu. O Papa, os pastores não sabem, não conhecem. 

Eles falam: “Ah, nosso Deus é um só”. Oh, eu falo agora, o guarani tem: 

Nhanderu Ete, Nhandexy Ete, Nhanderu Papa i, Nhanderu Karai, Nhanderu 

Tupã, Nhanderu Jakaira. Seis que nós temos, mas o juruá não sabe. Juruá fala... 

ah , nosso Deus... só um... (risos). (Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, 

julho 2019). 

 

 

Cada pajé, xeramõi, xejary, tem a “liberdade” de chamar por aqueles com os quais o 

seu nhe’ẽ se aproxima, onde eles têm morada e são por esses que chamam quando entram 

na opy.  

Nhanderu nos mandou aqui na Terra. Lá no céu eles também têm os filhos, as 

filhas – são os nossos nhe’ẽ, somos nós. Depois que fazemos 30 ou 40 anos lá, é 

que ele nos manda aqui na Terra. É só porque a pessoa nasce aqui na Terra que 

vira bebê de novo. Quando Nhanderu nos manda ele diz: “agora, minha filha, 

você vai descer lá na Terra. Lá na Terra, você tem também o teu pai e a tua mãe. 

Então, agora, você vai trabalhar bem com eles, de novo, que nem aqui”. Quando 

começa o verão, dizem que todos os nossos nhe’ẽ vão de novo pro céu. Eles 

fazem festa lá: dançam, cantam no Nhanderu amba, no lugar de Nhanderu. [...] 

Quando começa o verão, eles todos vão. Só o nosso esqueleto [o nosso corpo] 

que fica por aqui. Agora, durante o inverno, Nhanderu fecha a porta, pra ninguém 

entrar, pra ninguém sair. Então, os nossos nhe’ẽ estão todos na gente de novo, 

porque Nhanderu já não olha muito mais pra cá. No inverno, não olha muito aqui 

na Terra. Então, é o nosso nhe’ẽ que cuida da gente. [...]  

Xeramõi Augustinho da Silva – Karai Tataendy Oka (Tekoa Guyra’i tapu, 

Parati/RJ) (AFFONSO E LADEIRA, 2015, p. 11). 
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Diante da diversidade de entes criadores, divindades cultuadas pelos guarani mbya, 

eles tomam ciência da sua própria cosmologia e história pelas histórias narradas por seus 

ancestrais, seus avós, anciãos.  

 
Sempre falo assim, com quem eu trabalho mais são Nhanderu Kuaray e 

Nhanderu Tupã, só esses dois. Kuaray, porque ele que traz o que é mais 

importante pra nós. E agora, se Kuaray não vem mais, se Kuaray não aparece 

mais, como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar a noite, a noite, noite, nem 

vai vir mais o sol. Agora, eu trabalho com Nhanderu Tupã, por quê? Se 

Nhanderu Tupã não vem mais, secar toda nossa água, nós vamos tomar água lá 

no mar? Nós teríamos que trazer água de lá pra cozinhar? Então, por isso, eu 

trabalho mais e eu falo mais com ele Nhanderu Kuaray e Nhanderu Tupã. 

(Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, julho 2019). 

 

Xeramõi Augustinho destaca que, devemos respeitar Kuaray e Tupã, pois eles 

trabalham com Nhanderu, moram com Nhanderu. São eles que oferecem o que precisam 

para viver, mantendo suas tradições. 

  

 6.2 A HERANÇA DE NHANDERU 

 

“Nhanderu deu pro Juruá o papel e o pira pire, o guarani tem a 

mata e o pé no chão” (Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, 

novembro 2018). 

 

Foto 27: Desenho – Nhanderu olhando e cuidando enquanto Xeramõi e Xejary trabalham na roça e no awaxi 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

Durante nossas longas conversas na aldeia, essa é a fala que mais ecoa em minha 

mente. Qual o significado impresso na intenção de ter um registro das memórias, quando a 

sua memória é escrita pelo corpo, caminhando descalço pela mata?  



85 

 

 

No primeiro momento, pelo contexto das falas que seguiram essa narrativa, fiz 

relação do papel, com as normas, regras, a Bíblia. Em conversa com a Samira e trazendo à 

memória algumas falas durante o Encontro de Saberes, ficou claro que este “papel” 

representa a escrita dos “brancos” ou não indígenas. Nós juruás temos a escrita e o pira 

pire
37

, por onde provemos nosso sustento e conduzimos nossas escolhas de vida. Para o 

guarani o sustento vem da mata, da caça, da natureza, da roça, esse é seu modo de vida, 

herança do Nhanderu. 

 

Meu avô falou assim, primeiro Nhanderu é... (...) Nosso pai mandou o 

trabalhador aqui na terra para construir a terra para nós andarmos, então veio 

Nhanderu Papai, construiu a terra e falou tudo, ensinou tudo para os guarani. 

(Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, julho 2019). 

 

Importante observar que, sempre que o xeramõi Augustinho compartilha o 

conhecimento ele visita o passado. Ele busca nas suas memórias, despertando as narrativas 

de seus avós, seus antepassados. Principalmente na imagem do seu avô materno, com quem 

ele estava sempre junto, até mesmo na hora de dormir na rede, como ele narra. Essa cena 

parece rasgar o tempo e se perpetuar em suas memórias. Quem já teve a possibilidade de 

visitar a aldeia Araponga ou até mesmo outras aldeias guarani, dificilmente não vivenciou a 

cena do xeramõi cercado por seus netos. 

Outra pontuação necessária é a disponibilidade do xeramõi Augustinho em 

comunicar o nhandereko. Quando menciona que Nhanderu “ensinou tudo para os guarani”, 

usando o guarani no singular, ele está falando pelo seu povo, o povo guarani mbya. 

Revelando a permanência dessa comunidade, que acontece pelo aldeamento, mas não se 

limita a fronteiras físicas e territoriais. Uma comunidade que pela língua guarani se afirma 

e sustenta seu território, o corpo. 

Benites (2018) revela que na sociedade guarani, de modo geral, o corpo e a língua 

são a base da sabedoria principal. Para a autora o corpo é a relação com o outro e é 

fundamental para a construção da sabedoria. Por corpo nós, juruás, tomamos para 

compreensão um conjunto que se constrói e se revela no “[...] que ele come, como se move, 

como se comunica, onde vive, se é gregário ou solitário” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, 

p. 128). Para além disso, compreender o corpo guarani é, para Sandra Benites, entender que  

“ é a experiência vivida que faz a diferença, que tem um efeito mais concreto. A nossa casa 

                                                
37

 Dinheiro. 
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é o nosso amparo. Não posso esquecer que viver na língua é algo que se aprende 

suavemente e que se leva para a vida toda”. (BENITES, 2018, p.27). 

 

Os Guarani foram considerados por alguns estudiosos como “os teólogos da 

América”, devido à sua profunda religiosidade, que se manifesta em todo 

momento, no cotidiano, penetrando nas diversas esferas da vida. As próprias 

atividades econômicas aparecem muitas vezes como simples pretexto para a 

realização de cerimônias. A colheita de produtos da roça pode ser motivo para 

rezas e danças rituais. O ciclo econômico anual é, antes de tudo, um ciclo de vida 

religiosa, que acompanha as diversas atividades de subsistência. A religião é, 

assim, um dos mais importantes fatores de identidade para os Mbyá. (FREIRE, 

2016, p.8-9). 

 

Os saberes e o exercício da tradição estão conectados com a espiritualidade, com o 

sagrado. Todas as práticas tradicionais dos Guarani Mbya estão relacionadas com o aspecto 

espiritual da criação, habitando na morada de Nhanderu, no nascimento, quando são 

enviados para terra e no Nhemongarai quando são batizados e recebem seus nomes de 

acordo com o âmbar de onde veio cada nhe’ẽ.  Deste modo explicam suas ações e atitudes, 

tudo está continuamente relacionado com a cosmologia Guarani. 

 

6.2.1 Nhemongara’i Awaxi e Kyringue: a semente e a revelação 

 

O Deus construiu a terra e ele trouxe semente do awaxi para terra. Nhanderu deu 

a semente para nós, para o guarani plantar, colher e para o pajé dar nome indígena 

ao pequeno. Nhanderu deixou pra nós. (Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy 

Oka, agosto 2019). 

 

 

Foto 28: Awaxi 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

O awaxi, milho sagrado, tem importância vital na cosmologia guarani. Como 

xeramõi Augustinho revela, Nhanderu trouxe a semente da sua morada e entregou ao povo 
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guarani para “plantar, colher e dar o nome indígena”. São agricultores por herança e 

profundos conhecedores dos ciclos da terra, da lua, das plantas, das sementes.   

 

A lua tá boa pra plantar agora o awaxi. Em português fala: esse mês nós estamos 

plantando milho. Em janeiro vamos colher e aí vamos fazer o Nhemongaraí para 

pequeno ganhar nome indígena. (Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, 

agosto 2019). 

 

O milho é parte fundamental do reko
38

. Somente com o milho guarani o pajé pode 

buscar a revelação do nome indígena durante a cerimônia do Nhemongara’i, tanto o milho 

quanto a criança necessitam desse ritual para desenvolvimento. A relação do awaxi com o 

reko guarani é tão profunda e natural que Benites (2018) usa como metáfora para falar da 

relação dos pais com seus filhos. 

  

Para explicar a nossa forma de pensar, utilizo a metáfora da árvore e a poética da 

língua guarani. Entre o meu povo, mãe, sy, pode ser compreendida como uma 

árvore, pilar do ser humano. Já os filhos, xe memby - seriam os galhos, pois 

memby, falando na língua guarani e traduzindo, é uma coisa que nasce do mesmo 

corpo e sempre fica ali grudada.  As espigas de milho, por exemplo, são awati 

memby porque surgem do tronco, “pé” do milho. Galho, em guarani, é memby 

porque nasce do mesmo tronco. Assim, quando me refiro aos meus filhos (as) sei 

que eles são os meus galhos, minhas espigas, pois estarão sempre grudados em 

mim, sy re (na mãe). (BENITES, 2018, p. 12.) 

 

 Chamorro (1991, p. 18), usa uma metáfora bem próxima, onde “as crianças são 

como as plantas, são como as sementes [...]. Enquanto as crianças crescem, no mundo há 

esperança. Quando isso não mais acontecer, os homens podem plantar milho, mas este não 

dará fruto”.  

Conhecimento que é compartilhado pelo Xeramõi Augustinho, quando ao perceber 

minha proteção de tela do celular uma foto com crianças, meus sobrinhos e primos. Ele 

questiona sobre a minha família, pergunta se tenho filhos. Respondi que eram meus 

sobrinhos e primos, que minha família é grande e outros já estavam a caminho. De imediato 

ele retorna as conversas que tivemos sobre os boatos e mitos a respeito do fim do mundo e 

afirma:  

 
Então, é isso que eu falo, que meu avô falou, enquanto nasce criança o mundo 

não acaba. Enquanto Nhanderu mandar pequeno pra ajudar, pra trabalhar com pai 

e mãe na roça, agora quando Nhanderu não mandar mais pequeno, aí sim é 

porque ele vai acabar. (Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, julho 2019). 

 

                                                
38

 Modo de ser  
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 A relação do awaxi com a criança guarani se desdobra ao longo da vida e do reko, 

desde o momento da revelação do nome guarani, onde se conhece o perfil, as características 

de “personalidade” cada criança.  

 

Devido a sua capacidade de comunicar-se com as divindades (nhanderu: nosso 

pai) ao karaí (xamã) é revelado o nome do nhe’ë das crianças durante o ritual do 

batismo (nhemongaraí), que ocorre por ocasião do ciclo do ano novo (ara pyau), 

entre os meses de janeiro e fevereiro. Nesse momento, Nhanderu informa sobre a 

procedência do espírito e a filiação divina do espírito da pessoa. “O nome a seus 

olhos, é a bem dizer um pedaço de seu portador, ou mesmo quase idêntico a ele, 

inseparável da pessoa. O Guarani não ‘se chama’ fulano de tal, mas ele ‘é’ este 

nome” (Nimuendajú, 1987, p. 32). De sua conexão com o nome divino dependerá 

a saúde e o bem-viver da pessoa, pois é ele que “sustentará erguido o fluir do seu 

dizer” (Cadógan, 1950) (FERREIRA, 2017, p.147-148). 

 

As crianças possuem um papel fundamental na salvaguarda dos saberes. Começam 

desde muito novas a receber os ensinamentos. São aprendizes. O ensinamento acontece 

mediante a vivência dentro da opy para se conectar com Nhanderu. Ali a criança começa a 

desvelar o seu modo de ser. Elas participam de todas as atividades. Estão ali dentro da opy 

ativas. Percorrem, choram, correm, caem, seguram nas barras das saias das mães, mas em 

nenhum momento configuram um impedimento. Não são cerceadas, caladas. Em uma 

relação com a nossa cultura branca, ocidental, o contexto seria outro. As crianças não 

possuem seu lugar, quase sempre são silenciadas e corrigidas, “educadas” a reproduzir essa 

relação onde a criança não voz na sociedade. Elas precisam crescer, estudar e ganhar 

dinheiro para “serem alguém”.  

Na cultura guarani a criança é alguém desde o seu nascimento. Já nasce para uma 

função na comunidade. Deixou a sua morada com Nhanderu e ocupa um corpo humano, de 

uma criança, mas possui sabedoria ancestral. Durante o Nhemongarai Kyringue, após a 

criança completar o seu primeiro ano de vida e iniciar suas primeiras palavras ela é batizada 

no ritual com participação de toda aldeia. Ritual do batismo, revelação, onde o Nhanderu 

vai revelar ao xeramõi o nome guarani da criança. O nhe’e se revela e a comunidade, 

principalmente os pais, passam a conhecer o espírito que é a criança e podem conduzir seus 

passos pela tradição, fundamental na preservação do nhandereko, do arandu. 

O awaxi é tão importante que ele marca o calendário guarani a partir da roça e 

demarca em duas estações verão e inverno. Tendo como marco as celebrações do 

Nhemongara’i Kyringue, com a colheita e o batismo das crianças no início do novo ano e 

do Nhemongara’i Awaxi, com o batismo das sementes e o plantio providencial para o novo 

ciclo.    
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Eu to falando isso agora porque é o mais importante que eu tenho pra falar, sobre 

opy, sobre a planta. Também porque em várias aldeias eles nem conhecem o mês 

que a gente planta, qualquer pessoa pode pegar semente. Não é qualquer pessoa 

que pode pegar na semente. Pra pegar na semente você tem que ter o nome Karai, 

ele tem que ter o nome Vera, aí pode. Outro nome não pode pegar. Então, para os 

garoto só quem tem nome  Karai e Vera, depois vem o nome da menina, Para e 

Ara . Só esses nomes. Então, agora, como eu falei várias aldeia nem sabe mais, 

porque já foi tudo nosso bisavô, avô, o pai do meu pai. (Xeramõi Augustinho - 

Karai Tataendy Oka, agosto 2019). 

 

Quando Nhanderu enviou os guarani para fazer morada na terra, embora uma 

morada transitória, passageira, pois estão sempre em busca de retornar a sua terra sem 

males, Nhanderu trouxe com ele de sua morada a semente do awaxi e deu para o guarani e 

ensinou tudo ao guarani. Esses saberes são transmitidos ao longo das gerações através dos 

anciãos, dos xeramõi kuery
39

 e xejary kuery. Conhecimentos que como ele mesmo 

menciona estão se perdendo com a morte dos mais velhos, mas que ele faz questão de 

compartilhar e ensinar aos seus na prática diária. 

Na aldeia Araponga a plantação do awaxi tem a presença forte da xejary Marciana. 

É ela quem comanda a plantação. Por ter o nome indígena Para, como o xeramõi destaca, 

ela é uma das pessoas que possuem semente com Nhanderu, ela se cerca de Para, Ara, 

Karai e Vera para realizar a tarefa, isso após o batismo das sementes. Após o batismo das 

sementes somente esses guaranis podem manuseá-las, para que a lavoura seja próspera. 

Além de conhecer as fases da lua e o tempo certo para o plantio, é preciso ainda no 

momento da plantação se conectar com Nhanderu, com o dono das sementes, com o 

sagrado, por isso parte das sementes e colares ficam em um lugar de destaque durante o 

plantio para que Nhanderu possa ver e “abençoar”. 

 

Foto 29: Sementes de awaxi e cordões/guias para o dono das sementes 

Fonte: David Abreu, 2019. 

                                                
39

 Indica o plural de uma palavra, neste caso nossos avôs e nossas avòs. 
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  Importante ressaltar que o awaxi é a base da alimentação guarani. Contudo, devido 

a uma série de fatores, dentre os quais, a má qualidade da terra e as restrições de uso da 

terra pelas unidades de conservação, algumas aldeias têm abandonado ou ficam 

impossibilitadas de cultivar o milho e, consequentemente, de realizar suas celebrações, tal 

como dar o nome para as crianças. Muitas dessas recorrem, assim, à Aldeia Araponga, 

atualmente a única no estado do Rio que mantém o plantio e as celebrações do 

Nhemongara’í, heranças que sustentam a tradição e que desvelam o nhandereko, do modo 

que os guarani mbya receberam de Nhanderu, com o pé no chão e na mata. 
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7 OS MODOS DE SE ENCONTRAR E SE PERPETUAR NA MEMÓRIA DO 

OUTRO, DE GARANTIR O ENCONTRO E A PERMANÊNCIA 

 

7.1 A língua como território: encontros e resistência 

Para os Guarani Mbya o território é tekoá entendido segundo Melià (1991, p. 3) 

como: “el lugar donde se dan las condiciones de posibilidad del modo de ser guarani. La 

tierra concebida como tekoha es ante de todo un espacio socio-político”. Tekoá é 

imprescindível para sua sobrevivência física e, de modo especial, também, cultural, dado 

que tekoá significa espaço, lugar (a) possível para o modo de ser e de viver (teko).  

Segundo Ladeira (1992) o modo como os grupos familiares traçam sua história 

através das caminhadas, recriando e recuperando sua tradição num ‘novo’ lugar, faz com 

que sejam portadores de uma experiência de vida e de sobrevivência também comuns. 

Neste sentido, a língua guarani é também uma ocupação tradicional, e reafirma um 

território de existência. É na relação com o outro, como destaca Benites (2018) que a 

sabedoria se constrói, tendo como base o corpo e a língua, transmitida, sobretudo pela 

oralidade.  

Manter a língua viva é manter o seu território existencial, que permite ao mbya 

andar pelo chão que lhe fortalece, que  recebe, aterra, assenta suas práticas e saberes. Na 

relação com os seus parentes, entre si, compartilham suas memórias e saberes e afirmam 

suas identidades. 

Meliá (1995) aborda a importância da língua e das palavras no nhandereko guarani, 

onde “a arte da palavra é a arte da vida”. Ainda segundo o autor, o guarani estrutura sua 

vida para ser “suporte e fundamento de palavras verdadeiras”. São as belas palavras que 

orientam. De acordo com Pissolato (2006, p. 272), a fala é não só a capacidade social, mas 

o meio fundamental por excelência da transmissão de conhecimento. Saber falar é a 

condição de participação autônoma no mundo mbya e, simultaneamente, o modo 

apropriado de viver entre parentes. 

Segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA), além da linguagem usual (ayvu), 

os Mbya conservam uma linguagem ritual, que é extremamente elaborada, ayvu porã - 

belas palavras ou palavras bonitas, que são reveladas pelas divindades aos dirigentes 

espirituais e apenas pronunciadas em ocasiões especiais. Na Araponga, o xeramõi 

Augustinho diz que nas rezas ele e a xejary Marciana, usam algumas dessas palavras, “em 

guarani muito antigo” para rezar pro Nhanderu. São palavras ditas apenas dentro da opy e 
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os mais jovens não conhecem nem a pronúncia nem o significado, palavras que são 

mantidas como sagradas. 

Xeramõi Augustinho diz que é na opy, “a escola do guarani”, que se aprende sobre a 

palavra, o porque eles fazem a dança, pra aprender sobre o trabalho do pajé... A transmissão 

pela oralidade, as memórias narradas e compartilhadas na opy, o saber fazer na prática é a 

principal forma de ensinar as crianças e jovens guaranis em uma escola viva como o Nino 

menciona.  

Aqui na opy é escola viva, nós somos troncos e folhas, aprendemos da raiz. Meu 

pai e minha mãe, xeramõi, xejary são os grandes mestres da opy. Por isso nós 

aprendemos da raiz, eu aprendi com meu pai, nós somos folhas. (Nino - Vera 

Xunu, janeiro 2020). 

 

 Importante destacar aqui que a escrita em guarani não é uma unanimidade entre os 

guaranis. Embora exista uma convenção linguística da escrita guarani, na prática o que 

percebo na aldeia e em alguns textos é que ainda é um desafio colocar uma cultura que faz 

uso da voz e do som como uma linguagem na escrita. Por esta razão, algumas palavras 

podem aparecer com grafias diferentes, porque como o ensino ainda é muito defasado e por 

muitas vezes com um professor que não é formado em guarani, ou ainda possuem sua base 

guarani em outros grupos como nhandeva ou kaiowa
40

. Na aldeia Araponga, eles seguem 

reproduzindo as palavras tentando aproximar a escrita do som.  

A escrita da língua guarani vêm sendo introduzida em aldeias mbya com maior 

ênfase a partir de 1997 com a criação do NEIs - Núcleo de Educação Indígena, vinculados 

às Secretarias de Educação e ao Ministério da Educação (MEC). A implementação de 

escolas bilíngues guarani - português é o principal argumento das instituições oficiais de 

uma dita educação indígena guarani diferenciada. 

Quando conversamos sobre o registro das narrativas, da possibilidade de organizar 

um livro, o xeramõi Augustinho deixou clara a importância de escrever em português e em 

seguida em guarani, para que os juruás e os guaranis tenham acesso às informações, ele já 

havia me indicado seu filho Nino para me ajudar nessa tarefa, em outro momento depois de 

conversar com o Nino sobre o livro ele conta que o filho estudou, “aprendeu a letra do 

juruá, o livro e tal, o caderno, o lápis, mas ele não aprendeu escrever tudo em guarani, não 

                                                
40

 O Mbya é uma das três variedades modernas da Língua Guarani, da família Tupi-Guarani, tronco 

linguístico Tupi. As outras são o Nhandeva ou Chiripá/Txiripa/Xiripá ou Ava Guarani e o Kaiowa. No 

entanto, a delimitação entre essas variedades não aparece de modo estaque e consensual. Além disso, os 

falantes utilizam outras formas para nomeá-las. Nestas variedades, a língua Guarani é falada amplamente em 

quatro países – Paraguai, Argentina, Bolívia, Brasil –, sendo designada língua oficial do Estado Paraguaio, 

língua oficial para o trabalho no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) ao lado do Português e do Espanhol, 

e língua co-oficial do município de Tacuru, Mato Grosso do Sul, Brasil. Fonte: IPHAN - Diversidade 

Linguística.  
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pode escrever em guarani”. Essa é uma realidade também entre os jovens da aldeia, que 

escrevem em guarani, mas se sentem ainda inseguros.  

 Como são alfabetizados ainda novos e depois precisam seguir para a cidade para 

continuar o ciclo da educação formal, o português acaba sendo a escrita oficial. Na língua 

predomina o guarani, pois é a comunicação oficial dentro da aldeia. Dentre os mais velhos 

o Xeramõi fala guarani, português e quase fluente em espanhol. As mulheres e crianças 

falam poucas palavras em português. Os homens, “aprendem o português para resistir, pra 

fazer contato com o branco e lutar pelos direitos”. (Nino - Vera Xunu, janeiro 2020). 
41

 

 De acordo com o Xeramõi, para além de se aprender a língua, a escrita das palavras, 

é necessário que a criança entenda qual o contexto, qual a origem das ações e atividades, 

por que é tão importante que eles recebam aquele saber e aprendam a respeitar e praticar o 

modo de vida guarani. 

 

Eu queria assim, um livro, esse ai é pra ficar na escola um pouco, é, aí já a 

criança, o professor tem que abrir aquele livro e vai falar: oh, o que tá escrito 

aqui, agora vocês vão aprender, crianças eu vou ler pra vocês. Aí professor vai lê 

assim... Ah, xeramõi, xejary, ogereko, awaxi, onehotam, é ... aí a criança fica né 

...  fala em guarani, o que que tô falando? Porque as aldeias não fazem livro no 

idioma ? Então eu acho muito importante sair um livro pra escola. Agora, Bracui, 

Paraty Mirim, eles nem pensam de fazer livro, só estuda sobre livro do juruá. A 

criança nem vai saber por que está na opy? (Xeramõi Augustinho - Karai 

Tataendy Oka, janeiro 2020). 

 

Assim, a língua é um lugar de fronteira, mas não é o limite. É um lugar de diálogo, 

de encontro e de resistência em parte por contraposição ao outro (colonizador), que 

desterra, em parte por afirmação de si (o povo e seus modos de vida) que aterra. 

 

7.2 A estrada: entre a aldeia e a cidade 

Quando pergunto ao xeramõi qual o maior desejo dele e da aldeia, o que seria 

prioridade, ele me responde de imediato, a estrada. A estrada aproxima a cidade, e não 

apenas na questão do acesso, embora também seja uma questão fundamental. Das aldeias 

do Estado do Rio, a Araponga é que mais isolada e com maior dificuldade de acesso. O 

caminho até a aldeia passa pela estrada da Forquilha, 7.5 km em uma estrada de terra, de 

barro vermelho, não linear, em altitude, que segue sertão adentro até os limites com a aldeia 

e o Parque.  

                                                
41

 Nino - Verá Xunu- é presidente do Direito Indígena do estado do Rio de Janeiro, representa os indígenas do 

estado nos movimento políticos de reivindicação e de luta. Por esta razão, boa parte do tempo em  

deslocamentos,  visitando as outras aldeias do estado e até fora como nas manifestações e encontros em 

Brasília e Santa Catarina e participando de encontros como os organizados pelo Fórum de Comunidades 

Tradicionais. 
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Neste percurso, até determinado ponto, a porteira da aldeia, é possível chegar de 

carro, ou quase possível, pois depende do tipo de veículo/da tração, da habilidade do 

motorista, do peso no carro, dentre outros. A estrada tem muitas pedras pelo caminho, 

algumas curvas de risco e nos quilômetros finais uma sequência de subidas bem íngremes, 

que se tornam praticamente impossíveis de fazer em dias de muita chuva, a estrada fica 

escorregadia e os carros atolam.  Vencida essa etapa é preciso seguir por uma trilha em um 

terreno acidentado, não linear, que passa por dois riachos e uma sequência de subidas e 

descidas até a aldeia. 

 

Foto 30: Estrada após chuva – carros “atolados” no barro 

Fonte: Arquivo pessoal, 2020. 

Importante ressaltar que esta é a estrada da vida cotidiana da aldeia que precisa 

fazer esse trajeto, em muitos casos a pé, para ir à escola, trabalhar, vender seu artesanato, 

fazer as apresentações do coral, participar de reuniões e movimentos, para protestar, para 

ter acesso aos serviços básicos de saúde, para comprar mantimentos, alimentos, 

combustível para os geradores, para manter sua tradição de andar, perambular, visitar, estar 

em contato com outras aldeias, com os parentes e com a cidade.  

A nova geração não está com o mesmo ímpeto da geração do xeramõi e da xejary de 

ficar afastado do circuito juruá. Eles, os filhos e netos, querem um circuito de consumo e 

conforto que o Juruá tem. O xeramõi Augustinho comenta, enquanto trabalhamos em uma 

construção, 

Agora, índio também já virou tudo Juruá, quer casa boa, quer cama boa. É 

televisão, celular... Já tem muito garoto, garota, que usa muito celular pra falar 

com rapaz, com menina pra fazer japiro. Tá acontecendo muito agora pra nós. 

(Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, julho 2019). 

 

Em outra ocasião, quando conversávamos sobre os artesãos na aldeia, quem são os 

responsáveis pelo artesanato, quem sabe fazer, ele diz 
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Todo mundo sabe fazer, todo mundo, mas não querem trabalhar. Oh, eu tô de 

folga, mas se eu queria trabalhar hoje eu tava com a faquinha fazendo cachimbo, 

fazendo... pra ponhar no colar... É, mas como que Juruá fala? É... Vadio! Risos ... 

Vadio pra caramba não que trabalhar. (Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy 

Oka, julho 2019). 

 

Essa aproximação e encanto com o mundo juruá pode acontecer muito cedo e de 

modo muito violento, tomando como exemplo, a questão da educação. A aldeia conta com 

uma escola que funciona, ou deveria funcionar, para o primeiro ciclo do ensino 

fundamental, no ensino do guarani e do currículo tradicional dessa etapa. Para tal, deve 

contar com um professor guarani, geralmente membro da aldeia ou parente. Encerrando 

esse ciclo os jovens da aldeia precisam seguir para as escolas da cidade: “quando estão na 

escola do juruá, eles não têm lugar, não têm vez, nem muito menos com quem falar. 

Ouvem muitas piadinhas imitando eles, seu jeito de falar português”. (BENITES, 2018, 

p.24).  

Atualmente, dois jovens estão nesse momento, um com dezessete anos cursando o 

oitavo ano e o outro com dezoito anos cursando o sexto ano, ambos casados e com filhos. 

Para as relações da aldeia são homens adultos e com responsabilidades com os demais. 

Nesse contato diário com os juruás e a cidade eles iniciam a rotina antes das cinco da 

manhã para começar a fazer o caminho da escola a pé até encontrar a van que sobe até 

determinado ponto para buscá-los, mas que não os leva até a escola.  

A van escolar faz apenas o percurso dentro do distrito do Patrimônio e pega outras 

crianças pelo percurso com destino a praça central do distrito, e de lá eles precisam 

aguardar o ônibus circular, são duas linhas, a que faz o trecho Paraty x Vila Oratório X 

Paraty com intervalos de uma hora e a outra no trecho Paraty x Trindade x Paraty com 

intervalos de 30 minutos, então embarcar até o centro de Paraty uma viagem de quarenta, 

cinquenta minutos e finalmente chegar à escola. Esse percurso acontece durante todo 

período letivo, em dias de chuva, em dia de inverno, independente das condições de acesso 

da estrada, seca ou tomada pela lama, condição que vale para os jovens. Já o carro escolar, 

ele só sobe se tiver condições.  

O contexto representa apenas a questão do acesso até a escola, mas as desigualdades 

são bem mais amplas: dificuldades de contato, na base ou domínio da língua portuguesa, a 

falta de alimentação, as diferenças culturais, o bullying, dentre outros. Quando esse jovem 

retorna à aldeia tem que cumprir suas tarefas com a comunidade e com a espiritualidade, 

com a opy, o dia vai terminar geralmente depois das dez da noite, em algumas ocasiões até 

mais tarde.  
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A preocupação com a relação dos jovens e o distanciamento da aldeia é impactada 

também pela atuação/ participação dos jovens no contexto do Fórum de Comunidades 

Tradicionais, Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Pela atuação no FCT, os jovens ficam por 

muito tempo “fora da aldeia”, participam de cursos, de reuniões, de eventos, por dias ou 

todo fim de semana.  

São os jovens que estão aprendendo na aldeia, que estão no processo de transmissão 

de saberes, de sustentação da tradição, que se ausentam da aldeia para participar de outros 

movimentos, que também são importantes e relevantes para a aldeia e para eles. A questão 

está no modo como isso está sendo construído, no modo como estão desenvolvendo (jovens 

lideranças) no modelo de organização operário – partidário, que tem as bases organizadas 

pela juventude.  

Na aldeia, são aprendizes. Fora da aldeia são ora indesejáveis e ignorantes, como na 

escola e em espaços da cidade, ora “representantes” ou “lideranças” guarani. Com o status 

de liderança, os jovens já se apresentam como lideranças guarani, já vinculam essa 

informação na internet, nas redes sociais e ao longo do tempo vão promovendo, 

involuntariamente, a diferenciação entre um jovem e outro, quem participa e quem não 

participa do FCT. Essa definição de jovens lideranças dentro das comunidades pode ter 

relação com os problemas intergeracionais que atingem à aldeia, como as questões que o 

xeramõi coloca dos meninos, dos jovens que não querem mais fazer o artesanato, não 

querem pegar a faca pra fazer o artesanato e se encantam como modo de vida juruá. 

São seduzidos pelo modo de vida juruá, pelas facilidades de acesso e consumo, as 

pessoas trabalhando e ganhando o seu dinheiro, enquanto na aldeia todos trabalham para o 

bem coletivo, o dinheiro que entra é da aldeia, para alimentação de todos. E quando 

ocorrem bolsas ou auxílios de custo, se desconectam da aldeia, de repente as preocupações 

se tornam egoístas, são outras necessidades, como usar o dinheiro para carregar créditos no 

celular, para jogos on-line. Importante lembrar que esses jovens estão ali para aprender com 

o xeramõi, e ganham um status “liderança guarani” fora da aldeia, às vezes, de maior 

espaço que o próprio xeramõi, e ainda, em ocasiões tomando decisões, porque o fórum 

toma decisões deliberativas, decidem e assinam documentos em nome dos povos, passando 

por cima da própria tradição do povo guarani, que diz respeito a respeitar os mais velhos e 

seu lugar de sabedoria e decisão. 

Embora essas questões não configurem um papel central na pesquisa, são questões 

que não podem ser ocultadas dada a sua relevância. É importante pensarmos nos 

movimentos e relações que estão a todo tempo em interseção com a Aldeia, mas que 
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possuem suas bases diversas e diferentes da base do aldeamento e das suas premissas de 

ensinamentos e de perpetuação das tradições e do sagrado. 

 

7.3 O Encontro de Saberes: pelo chão da universidade 

Conforme destaca o professor Emílio (CARVALHO, 2019) 
42

 a essência do 

encontro está em “abrir a trilha, o caminho da universidade até a aldeia e da aldeia até a 

universidade”, aproximando a Universidade dos povos e comunidades tradicionais e de 

seus conhecimentos, saberes populares e tradicionais, pois todo o conhecimento acadêmico, 

apesar de todo mérito “não dá conta dos saberes dos mestres (as) ou de atuar nos territórios 

tradicionais”. Cabe ressaltar que, o que se pretende e se estabelece é a ideia do encontro, e 

não no sentido dado pelo senso comum de subordinar ou ser subordinado. Na compreensão 

de que a universidade “não deu conta e não dá conta de responder tudo” (idem, 2019), o 

que pode ser explicado pela forma como fomos, somos e continuamos a replicar a 

colonização dos saberes. 

Ao destacar que é preciso “focar no chão que a gente pisa e não no universo lá” em 

referência a todo e qualquer “lá”, tudo que a gente nomeia como outro, distante. A fala do 

professor Emílio remete à narrativa recorrente do Cacique, seu Augustinho, durante o 

Encontro de Saberes: “Nhanderu deu pro juruá (não indígena) o papel e o sapato e pro 

guarani o pé no chão”. Os saberes e ofícios dos mestres e mestras das comunidades 

tradicionais revelam potenciais no modo de produzir seu mundo - não descolado, mas 

atrelado ao chão que se pisa e ao território que se constrói. 

Neste sentido o Encontro de Saberes representa também uma possibilidade de 

diálogo com os de fora, com os juruás. As falas sobre sua participação como mestre, no 

Encontro de Saberes na/da UFF demonstram uma satisfação pelo reconhecimento em atuar 

como um professor no “estilo guarani”, dentro da universidade, a escola do juruá. 

                                                
42

 Emílio Nolasco de Carvalho - professor do Departamento de Psicologia Social da UFF, representando o 

programa “Encontro de Saberes da/na UFF”. Fala proferida em palestra durante o II módulo do curso de 

extensão: Ciclo de Formação em História, Memória e Cultura Indígena - IFRJ - Nilópolis. 27/03/2019 



98 

 

 

 

Foto 31: Xeramõi Augustinho durante o Encontro de Saberes na UFF 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

A atuação no Encontro de Saberes aparece em diversos momentos na fala do 

xeramõi Augustinho. Por exemplo, ele menciona a possibilidade de trabalhar como um 

juruá e ser reconhecido por isso financeiramente: “ganhar o pira pire como o Juruá”.  A 

experiência como professor abre uma nova trilha de acesso aos saberes tradicionais, ao 

conhecimento dos mestres, ao saber que é vivo, praticado no dia a dia e compartilhado no 

território. 

 Desvela uma trilha que os mestres desejam compartilhar, mas que foi ocultada ao 

longo da nossa história, de ocupar também um lugar onde o seu corpo não coube e seu 

conhecimento não era aceito. Como o xeramoi Augustinho afirma, e faz questão de 

registrar enquanto eu e os jovens da aldeia estamos mapeando a aldeia em um desenho: 

“Onde é a escola? E a Opy? Escreve aí na Opy assim... Opy é escola do guarani. Mas o 

juruá também aprende”. (Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, agosto 2019). 

Essa disponibilidade em compartilhar seus saberes e manter essa trilha aberta para o 

encontro com o juruá, surge em outros momentos, quando por exemplo, em um conversa 

ele me passa uma série de questões e recados para o Emílio, para ele poder se planejar para 

uma nova atuação no Encontro de Saberes, que ele deseja que ocorra na aldeia: “pergunta 

se o chefe do Emílio vai liberar o pira pire pra levar os alunos na aldeia?” ciente de que o 

Encontro de Saberes, ou a Universidade, precisa liberar os alunos e providenciar as 

condições para essa atividade de campo, mas ele quer receber os alunos na aldeia, “quer ver 

os alunos tudo com o pé no chão, na roça”. Busca-se romper o modelo colonizador de 
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ensino construindo coletivamente, abrindo novas trilhas, retomando uma conexão orgânica 

com a terra e dando pistas de que ele deseja receber visitantes, e que a aldeia está aberta.  

 

7.4 O livro: do Xeramõi para os guarani e os juruá  

O convite para registrar as memórias do seu Augustinho, na possibilidade de gerar 

um livro da aldeia, acontece durante o Encontro de Saberes, é um desejo antigo do xeramõi.  

 

Então, Nhanderu mandou pra vocês livro, mandou papel, e pra nós não mandou 

esse papel. Pra nós guaranis Nhanderu mandou essa planta, awaxi, pra dar o 

nome indígena, e também falou assim... Ah, você não vai ter cinquenta anos, 

porque? Teu espírito é fraquinho, se você vai tomando cerveja, vai comer comida 

do juruá, vai fazer japiro no juruá, aí o espírito vai embora. E agora também nós 

não temos mais pajé, já morreu tudo, várias aldeias não tem mais opy, é ... Então, 

por isso eu fiquei assim... Puxa vida, pensando, puxa se sair um livro aqui da 

minha aldeia pra outro estado, cada estado tem índio, tem guarani, vai daqui 

Argentina, Paraguai, mas ninguém faz isso. Como foi antigamente, o que os avós 

diziam, como que era opy, como que é oração, como que é a reza, por que os 

pequenos, os guarani tem dois nomes, tem o nome em português e em guarani, 

por quê ? (Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, agosto 2019). 

 

O papel, o documento, a escrita deixada por Nhanderu aos juruás, têm menos 

importância do que a escrita divina, deixada aos guaranis na mata, no rio, no "pé no chão". 

Documentos são elementos de memória, mas os guaranis afirmam uma memória que está 

além de qualquer documento - uma memória ancestral. A intenção em registrar as 

memórias é uma possibilidade de salvaguarda que desvela a história guarani Mbya, mas 

não substitui a memória, o patrimônio imaterial do povo guarani.  

 

Oh, você viu aquele livro só em guarani (falando de uma publicação sobre o 

milho guarani), o juruá não pode ter aquele livro, porque o juruá não fala 

guarani. Então eu conversei com o Nino, o que ele falou, primeiro nós temos que 

escrever no idioma, em guarani e embaixo do idioma tem que escrever em 

português. Tá, então aqui fala assim... awaxi... Então é o milho do guarani. É, 

então primeiro awaxi, depois milho do guarani. Então o Nino falou isso, aí eu 

falei que eu queria isso. Porque vários, por exemplo, você vai querer um livro. 

Ah, eu vou querer um livro para eu estudar, pra eu saber... ai está escrito só em 

guarani, aí você não vai compreender, porque não está escrito em português 

juruá.  Você vai comprar livro, ai vai abrindo, vai abrindo, não vai falar nada 

porque está tudo escrito só em guarani e pá pá pá... AÍ você fala... Ah vou jogar 

fora esse livro! risos .O Nino falou isso ontem pra mim... Puxa! É mesmo, é 

mesmo, é ...  Aí também o Nino falou que nós não podemos mandar só pra nós. 

Temos que ter para vender também. É, e é certo mesmo. Agora, se vamos 

escrever só guarani, só guarani vai ler, aí o juruá não pode comprar, porque o 

juruá não vai ler porque tá só em guarani... risos. (Xeramõi Augustinho - Karai 

Tataendy Oka, agosto 2019). 

 

As palavras do xeramõi revelam uma preocupação com os parentes que tem perdido 

seus pajés, seus xeramõis, das aldeias que não mantém a prática dos saberes na opy. É a 
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possibilidade de manter o diálogo com os parentes e abrir o diálogo com os de fora. O livro 

pode levar a aldeia a lugares onde ela não conseguiria chegar. Mas também demonstra 

preocupação e interesse de que os juruás possam ler e entender o livro. 

 

7.5 A relação com os modos de sustentação da cidade: turismo, coral e artesanato 

A aldeia Araponga está localizada em uma região turística de grande influência no 

turismo nacional, denominada Costa Verde. A cidade de Paraty figura nos rankings de 

classificação de destinos indutores do turismo, como um dos destinos mais visitados no 

Brasil. Em 2019, depois de algumas tentativas, a Cidade de Paraty e a região da Baía da 

Ilha Grande em Angra dos Reis foram reconhecidas como Patrimônio Mundial da 

Humanidade. 

A titulação acontece a partir da mudança nos projetos de candidatura, que antes 

priorizavam apenas os aspectos históricos e naturais do território. Com o reconhecimento e 

inclusão dos povos e comunidades tradicionais que ocupam e conferem vida a esse 

território a candidatura foi aceita e recebe a titulação de Patrimônio Mundial da 

Humanidade, sendo o primeiro sítio misto, histórico e natural reconhecido no Brasil. O 

título confere valor universal  ao patrimônio excepcional do território e possibilitam novas 

medidas de proteção e preservação como um compromisso internacional, outro impacto 

inevitável é a projeção internacional em diversos aspectos/temas, inclusive para o turismo. 

É com esse cenário que os Guarani Mbya se deparam quando chegam à cidade, uma 

cidade histórica, que é exaltada e valorizada pelas marcas que guarda da colonização. 

Colonização que oculta a dizimação do povo originário, os indígenas da etnia guaianases, 

expulsos e assassinados por não se submeterem ao sistema de dominação em nome do 

progresso, do desenvolvimento. Colonização que violentou, forçou o trabalho, as missões, 

forçados a guerrear contra seus parentes de outras etnias, a abandonar sua religião, suas 

aldeias, que ao longo do tempo transformadas em missões e tendo seu território e suas 

histórias apagadas e substituídas pelos grandes ciclos: do ouro, da cana, do café, 

construídos sobre sangue indígena e de africanos escravizados. 

As trilhas de circulação dos indígenas guaianases e de seus parentes, são 

transformadas em caminhos de desenvolvimento e sofrimento dos escravizados que 

atravessavam a serra até a região das minas gerais, a estrada agora dita real, caminho do 

ouro, agora calçada com pedras portuguesas para circulação do ouro, os portos e entre 

portos que serviam para desembarque ilegal de escravos, e fazendas que serviam para 

“engorda” dos escravos antes de seguir viagem pela mata adentro até as fazendas do Vale 
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do Café (RJ) e do Vale do Paraíba (SP).  Com o passar dos ciclos e o declínio da economia 

cafeeira toda região passa por um “esquecimento”, as terras não eram mais produtivas, não 

mais podiam explorar o trabalho escravo e seus ditos proprietários ocupavam terras em 

outras regiões, em muitos casos até fora do país, às terras e aqueles que ainda habitavam 

são abandonados. 

 A partir da década de 1970, os olhares retornam para este território, agora com a 

abertura da BR 101, trecho Rio - Santos, e os grandes projetos de desenvolvimento e 

empreendimentos turísticos, dando início ao ciclo do turismo (e a novos conflitos 

territoriais e socioculturais) que rege a  economia da cidade que hoje é celebrada e exaltada 

pela sua beleza cênica, “pela história preservada”, pela arquitetura, com seu centro histórico 

tombado como patrimônio histórico, desde 1966, e agora chancelada como Patrimônio da 

Humanidade. Um turismo que se insere em um contexto histórico em que prevalece: o 

segmento turismo de “sol e praia”; a prática do turismo de massa; a especulação 

imobiliária; a expulsão de grupos sociais de seu território de origem e as restrições impostas 

pela criação das UCs, e a apropriação do litoral conforme defende (LUCHIARI, 1997; 

MENDONÇA et al., 2017). 

Para além deste cenário, há uma necessidade de sustentação da vida, que é da vida 

coletiva dos guarani, onde atualmente eles não possuem nenhuma condição de viver sem se 

relacionar com a cidade e com os modos de sustentação da cidade, o pira pire. Os indígenas 

brasileiros são "tutelados" pelo estado, e poder público não oferece/desenvolve políticas 

públicas que garantam não somente mecanismos de assistencialismo, mas a sustentação 

financeira para as aldeias. 

Diante da necessidade se sustentação da vida e na ausência de políticas públicas que 

garantam que a aldeia não necessite do dinheiro, para que ela seja autossustentável, que 

possa produzir o seu próprio alimento, sem as limitações decorrentes da criação e do 

manejo das UCs e do próprio local, como o tipo de solo, do clima, da expertise do plantio, 

o Xeramõi diz: “o juruá pegou todas as terras boas”. Para além, existe uma série de outras 

necessidades básicas como a energia, saúde, locomoção, dentre outros (combustível para o 

gerador, manutenção do veículo da sessão, etc) que são fundamentais e necessitam de 

recursos financeiros investimentos, manutenção. Diante destas necessidades a aldeia 

precisa encontrar seus próprios meios de sustento, considerando a sua localização e relação 

com a cidade onde estão inseridos: a venda do artesanato, as apresentações do coral e o 

turismo. 
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Foto 32: Xejary produzindo ajaka e xeramõi petynguá 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Todavia, os processos de espetacularização e canibalização que José Jorge de 

Carvalho (2010) apresenta podem ser exemplificados pela prática do turismo que ocorre em 

Paraty, sobretudo quando falamos dos guarani, que tentam vender seus artesanatos pelas 

ruas da cidade, nas calçadas e são tidos como marginalizados, ao mesmo tempo que a sua 

cultura é exposta e comercializadas nas grandes lojas do centro histórico sem benefícios 

direto às comunidades. 

 

Foto 33: “Trabalho de índio” 

Fonte: Luciana Serra, 2006.
43

 

Os guarani se deslocam para a cidade para trabalhar e tem, no máximo, garantia de 

usar a rua – às vezes, nem isso. O turista vai para a cidade e tem todas as garantias, 

                                                
43

 Comentário da autora na postagem: “Essa família de índios sempre ficam por alí, na Rua do Comércio em 

Paraty, vendendo o artesanato que eles mesmo fazem. Eu me preocupo com as crianças, que nem ficam na 

aldeia, nem vão para a escola… E também com a mudança de cultura da própria aldeia… Mas por outro lado, 

acho bonito vê-los alí, combinam com a arquitetura... e conseguem trabalhar para sua subsistência”. 

Disponível ”https://www.trekearth.com/gallery/South_America/Brazil/Southeast/Rio_de_Janeiro/Paraty/photo323202.htm 

https://www.trekearth.com/gallery/South_America/Brazil/Southeast/Rio_de_Janeiro/Paraty/photo323202.htm
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inclusive a da prefeitura tirar os guarani da rua, às vezes. Os muitos donos de lojas e 

pousadas em Paraty, também não são dali.  

 

A cultura Guarani sempre acaba sendo mais invisível do que a cultura juruá. 

Sendo invisível, a cultura Guarani não tem seu espaço próprio. A própria 
língua é praticada apenas dentro da aldeia, porque fora da aldeia somos obrigados 

a escrever, a falar e traduzir para os juruá o tempo todo. (BENITES, 2018, p.35).  

  

Os guarani têm o direito à cidade frequentemente cerceado, não podendo vender o 

seu artesanato e não podendo ocupar um espaço formal mais adequado para comercializar 

seus artesanatos. Quando muito eles tem que disputar um espaço informal e irregular pelas 

ruas, nas esquinas, no chão para exibir e comercializar o seu artesanato, sujeitos a serem 

retirados com uso da força para higienização da cidade, como demonstra a fala de um 

representante de candidato à prefeitura de Paraty, durante visita à aldeia. 

 

A gente jamais vai tirar vocês da rua, jamais vamos permitir isso que foi o que o 

outro prefeito fez. Tanto é que ele foi na aldeia do Taquari, sabe a aldeia que tão 

lá os baianos, né? Ele foi lá, e o cacique falou pra ele, você não, você mandou o 

policial que trabalha pra você trancar, agredir a gente, tirar a gente da rua, o 

cacique falou pra ele lá. Então, com a gente não tem esse tipo de coisa, com a 

gente prevalece o diálogo, a conversa. (Diário de Campo, Julho 2019). 

 

Sendo, ora indesejáveis, ora objetos de espetacularização e canibalização pela 

cidade, por que não desenvolver os seus próprios mecanismos de sustentação e defesa na 

aldeia?  Mecanismos que eles observam pela cidade, em Paraty, pelo turismo, pelas lojas, 

pousadas. Por que os guarani da Araponga não podem ter o controle do turismo no seu 

território, serem atores e não objetos? 

 

Como a viagem até a aldeia é bem cansativa (Rio – Paraty - Patrimônio – 

Araponga) e eu realizava esse percurso sem condução, por ônibus rodoviário ou 

aplicativos de carona, algumas vezes optei por ficar em um hostel em Patrimônio, 

antes de continuar o caminho de subida para aldeia, caminhando. No ambiente do 

hostel, conversando todos contavam suas motivações de viagens, quando 

mencionei meu trabalho com a aldeia e a proximidade, muitos demonstraram não 

saber da presença de uma aldeia indígena na região, todavia manifestaram 

interesse em visitar, conhecer a aldeia, a cultura e comprar artesanatos. 

Depois descobri que existe um circuito do hostel que explora a cachoeira, 

localizada dentro da terra indígena da Araponga, mas que geralmente, é feito por 

baixo, pela mata, sem passar pela aldeia. O dono do hostel que faz os passeios 

como guia, e mantém relações de amizade e proximidade com a aldeia, afirma 

que gostaria de fazer o percurso de 4x4 passando pela aldeia, pois enriqueceria a 

experiência, mas não considera viável. Ele justifica sua alternativa questionando 

o valor que a aldeia cobra de R$ 50,00 pela visitação, o mesmo valor que ele 

cobra fazendo o passeio hoje por outra rota e que também me cobrou para fazer o 

percurso do hostel até a porteira da aldeia. Uma relação de ambiguidade, onde ele 
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pode cobrar, pode se beneficiar, mas não acha razoável que a aldeia também 

cobre R$50,00 para receber visitantes. (Diário de campo, abril 2019). 

 

Como enfrentar e confrontar o imaginário coletivo da sociedade e do turismo em 

aldeias que tende a se assemelhar ao modelo de safári, espetacularizado e canibalizado 

(modelo onde é comum a fantasia de um imaginário de indígenas que estão isolados do 

mundo e separados no tempo). Como enfrentar esse imaginário coletivo, construído pelas 

diversas formas de poder e domínio da história única, “selvagens”, “canibais”, sem roupas 

dentre tantos outros mitos que a colonização espetaculariza para poder consumir e 

canibalizar? Neste contexto, o que se espera de uma visita, que erroneamente é 

comercializada como uma visita “às tribos ou aos índios” é um espetáculo, encenações de 

como essas pessoas viviam no passado (pois são questionados sobre a legitimidade e 

originalidade das suas identidades e ancestralidades), um território ocupado apenas para 

encenações destinadas a atender o desejo de consumo dos juruás. 

 

Durante uma das minhas visitas à aldeia o coral tinha uma apresentação 

programada e me convidaram a descer com eles para o evento na Casa de 

Cultura, no Centro Histórico de Paraty. A atividade estava programada para às 

18h. Considerando essa atividade esse dia todos estavam liberados das obrigações 

com a opy, apenas o xeramõi e mais duas pessoas ficaram na aldeia. Por volta das 

14 horas, a aldeia começou a se movimentar nos preparativos, separar as camisas 

do coral, selecionar e carregar todo material do artesanato para venda, cestos, 

colares, lanças, arcos, balaios, adornos.  

Teríamos que descer para encontrar com um veículo da prefeitura que faria o 

traslado até o evento, como éramos muitos o Nino também desceu de carro até o 

patrimônio e de lá alguns precisaram seguir de ônibus, inclusive eu. Quando 

cheguei ao local do evento, nos deparamos com um evento de gala, em 

comemoração a posse do novo prefeito, com todas as formalidades que a ocasião 

demanda com os convidados influentes da cidade e um grande buffet. 

Após a apresentação do coral nós aguardávamos a van que faria nosso traslado de 

retorno à aldeia e encontramos um morador do Quilombo do Campinho, guia de 

turismo. Ele estava com grupo em atividade pela cidade e a Hilda, diz : Meu pai 

tá com saudades, falou pra você visitar ele, que você nunca mais apareceu lá, , 

que não levou mais grupos”. Passamos alguns minutos conversando, enquanto o 

grupo tira fotos na porta da “casa do príncipe” imóvel que pertence a família 

Orleans de Bragança. 

Em seguida ele reuniu o grupo, apresentou os guaranis como amigos e pediu para 

eles fazerem uma apresentação do coral. Os guaranis se apresentaram ali mesmo 

naquele cenário e depois exibiram parte do artesanato que levaram para vender na 

apresentação do coral na Casa de Cultura. Venderam algumas peças para aquele 

grupo improvisado. Já dentro da casa de cultura, onde tinham uma estrutura para 

comercializar o artesanato acompanhando a apresentação, embora muitos tenham 

se aproximado das peças, ninguém finalizou as compras. (Diário de Campo, 

agosto 2019). 

 

As narrativas da aldeia revelam a constante presença de visitantes, de diversas 

nacionalidades, um movimento constante de pesquisadores e estudiosos, amigos da aldeia, 

mochileiros, agências e guias da cidade, e pelo Fórum de Comunidades Tradicionais de 
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Angra dos Reis Paraty e Ubatuba que tem a aldeia no mapa de iniciativas de turismo de 

base comunitária lançado em 2015 e atualmente tem prospectado a Rede Nhandereko de 

Turismo de Base Comunitária.  

 

Uma vez, parece que faz já seis, sete ano, veio oitenta pessoas.  Foi um amigo 

Paraguaio que mora lá em Paraty que trouxe o grupo. Ele ligou pra aldeia e falou  

assim: “ tá vindo Juruá, eles querem ir na aldeia, oitenta pessoa, como que vamos 

fazer? Eles vão comer na aldeia, mas eu acho que te umas vinte pessoas que não 

comem carne, o que tem pra eles, pra comer ?”. O juruá fala ah eu não como 

carne, ah eu não como ovo, ah eu não como linguiça, ah eu não como peixe, eu 

quero só aquela folha... (risos). Então eu disse pra ele, nós vamos fazer assim... 

cedo quarenta e à tarde quarenta. Pra eles nós temos aipim, temos batata doce, 

nós temos um palmito...e só com água, num é com sal, pode fala aí. Diz que 

falaram, tá bom, tá bom… Aí, chegaram, quando foi nove hora chegaram, aí eu 

falei pro garoto canta um pra eles verem e dança um pouquinho xondaro e depois 

pode levar lá na cachoeira. E várias pessoa num fala em português, é, então tinha 

uma rapaz e uma menina que falava. Aí o rapaz falou assim: “ ah, todo mundo 

quer comprar o trabalho”. Tudo bem então, vê você… aí o rapaz contava, esse aí 

é vinte, esse ai é cinquenta, esse ai é quarenta, ele foi falando e eu disse pra ele, 

pro rapaz, você mesmo pega o dinheiro e vai comprando (pagando). Ah, mais 

ficaram ai na aldeia, quando tavam tudo alegre o outro grupo apontaram lá no 

caminho. (Xeramõi Agustinho - Karai Tataendy Oka, abril 2019). 

 

Os visitantes são uma realidade na aldeia, presença que se materializa com a placa 

na entrada da aldeia desejando boas vindas a aldeia Araponga e logo a seguir outra placa 

anunciando o valor da entrada. Que pode representar um mecanismo de defesa, limitando o 

acesso apenas dos interessados e de certo modo uma tentativa de afastar os visitantes não 

desejados, mas também é uma porta de acesso ao chão figurado da aldeia, para uma 

representação de si, do nhandereko guarani mbya para o outro, seja esse outro o amigo da 

aldeia ou o turista.  

O turismo se reproduz nesse espaço figurado, do porvir, que aos poucos vai sendo 

construído, como a “Pousada Guarani”, que vi ainda como projeto na primeira visita de 

campo e que ajudei a construir carregando e batendo o barro durante o Nhemongara’i 

Awaxi. Inicialmente a construção era uma espécie de dormitório que os guaranis chamavam 

de barracão, para hospedar os alunos do Encontro de Saberes, mesmo sem a confirmação da 

viagem de campo. Posteriormente se revelou como um desejo antigo da xejary Marciana, 

que planejou com detalhes a construção. 

 Esse olhar mais comercial, como uma tentativa da aldeia de se “equivaler” à 

cidade, ao turismo que acontece em Paraty e que, pode ainda, conter marcas de mágoas, 

rancor com a cidade; da relação de exploração com a/da cidade; de como a cidade consegue 

ganhar dinheiro com o turismo, com o juruá e eles não, e em muitas ocasiões são usados, 
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espetacularizados. Diantes deste contexto eles constroem uma possibilidade de sustentar a 

aldeia para obter o pira pire, como o juruá faz, com o turismo, a venda do artesanato, a 

hospedagem, as apresentações do coral no circuito cultural de Paraty e do Estado. 

 

Foto 34: Apresentação do Coral na Casa de Cultura de Paraty  

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Foto 35: Xejary Marciana e sua Hilda durante a venda de artesanato  

Fonte: David Abreu, 2019. 

 

A memória das visitações que o xeramõi narra destaca a diferença que eles fazem 

entre “visita”, que inclui parentes (outros indígenas e outros guaranis) e amigos convidados, 

e o “turista”, que tem sempre conotação de especulação. Os turistas são os que vêm para 

aldeia conhecer, explorar culturalmente, e é dos turistas que os guaranis querem algum 

retorno financeiro. 

E todas van que tem ai no Paraty tudo conhece aqui. Aí chega aqui.. Cacique, eu 

trouxe isso, isso e isso, já ele mesmo cobra todas as pessoa. É cinquenta reais 

cada um a entrada... tá bom, tá bom. Aí ele fala é, a gente quer passar o dia e 

comer parmito.. tá é vinte reais o prato.. Ai ele, tá tudo bem... é assim, ele chega e 

fala, ah vamos passar o dia, queremos uma coisinha pra comer. (Xeramõi 

Agustinho - Karai Tataendy Oka, abril 2019). 
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Conversando sobre qual o melhor cenário para comercializar o artesanato produzido 

na aldeia, vender nas praias de Trindade e no centro histórico ou receber o turista na aldeia?  

Logo reaparece a questão do acesso, da estrada. “É nessa aldeia aqui mais difícil, por que 

como que o turista vai vim aqui comprar nosso artesanato? Aqui é muito ruim”. (Hilda - 

Yva, julho 2019). Mesmo com as dificuldades de acesso pela estrada, o xeramõi afirma que 

prefere receber o turista. “Ah, é melhor vir comprar. Agora, nós vamos carregar daqui pra 

leva pra cidade e fica um dia sem vender, não dá”. (Xeramõi Agustinho - Karai Tataendy 

Oka, julho 2019).  

Logo nos primeiros dias que estava na aldeia, antes do café um grupo com três 

adultos, mais um adolescente e uma criança de colo desceram para Trindade para 

vender artesanato na praia. Como o carro que ajudas nos deslocamentos da aldeia 

estava quebrado eles desceram a pé, carregando cestos e trouxas com os 

artesanatos. Estávamos próximos do Nhemongaraí, e as doações ainda não 

cobriam todas as despesas, eles precisavam comprar mais mantimentos para 

alimentar todo os parentes turistas que aguardavam. O desceu por volta das 7h da 

manhã e retornou já ao anoitecer, estávamos já reunidos na opy. Após a opy, já na 

casa onde dormia, conversamos sobre aquela atividade e refletimos. Da aldeia até 

o centro de Patrimonio eles fazem em cerca de 2 h de caminhada (eu fiz em 4h e 

30m , carregando bagagem, barraca de camping e algumas doações), de 

Patrimônio para Trindade eles precisam pegar um ônibus circular ( que passa a 

cada 30/40 minutos) que vem do centro de Paraty, geralmente lotado de turista e 

moradores, A passagem custa R$ 5,00 , ida e volta para os quatro total de R$ 

40,00. Nesse dia eles venderam cerca de R$60,00, em todo o dia de trabalho. O 

mar estava batendo, agitado, o tempo nublado e as praias com pouco movimento. 

Ainda assim, permaneceram trabalhando,expostos ao vento , a chuva, ao frio, e 

sem vender dependendo de doações para se alimentarem ( que receberam de um 

amigo, membro do Fct). Retornando para Aldeia, seguindo suas tradições , já era 

noite e não poderiam se alimentar, a cozinha já está fechada e a reza acontecendo 

na opy, que se estende até as 22 hrs geralmente. (Diário de Campo, janeiro 2019). 

 

 

 

Foto 36: Artesanato produzido e vendido na aldeia  

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

 

Como a lógica de organização do xeramõi é sempre pelo aldeamento a questão do 

turismo, coral e artesanato ocupam sempre um papel lateral, não principal, delegando este 

lugar à xejary Marciana, dentro da aldeia, e aos seus filhos, Nino e Nírio com mediadores 

com o juruá e a cidade. Diante de questões e atravessamentos como as dificuldades de 

diálogo com os gestores, com poder público e a garantia do direito, à participação nos 
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fóruns e movimentos que perpassam pela atuação do Nino como presidente do direito 

indígena no Rio de Janeiro, se ausentando progressivamente da aldeia, até mesmo em 

viagens mais longas como os movimentos de protestos e ocupações ao atual governo em 

Brasília, Acampamento Terra Livre, manifestações contras o desmantelamento da saúde 

indígena pela diretoria da Sesai e os constantes movimentos de resistências. Do outro lado 

o Nirio também se ausenta da aldeia trabalhando como educador/ professor bilíngue e 

cursando faculdade de pedagogia, no estado de Santa Catarina. 

Em consideração a esta conjuntura é importante destacar o papel de outro 

personagem que eles colocam na relação com a aldeia, Marley - Vera Tupã. Descendente 

de outra etnia indígena, ele chega a Paraty e é “adotado” pela Araponga. Possui domínio da 

língua portuguesa, experiência como professor e percorreu aldeias do norte do país que 

desenvolvem atividades turísticas e com o tempo estabelece um forte vínculo com a aldeia 

ao ponto de participar das formações, dos rituais e celebrações como pajé/xamã. Talvez por  

residir na cidade e ter maior acesso aos meios de comunicação com o decorrer do tempo ele 

passa coordenar as atividades do coral e fazer a ponte/elo de ligação com a cidade e os 

juruás, administrando o perfil da aldeia nas redes sociais e atuando como “agenciador” do 

turismo da aldeia. Uma relação complexa, frágil e carregada de tensões. 

A aldeia Araponga se organiza para receber os visitantes como possibilidades de 

formalizar um encontro que seja produtivo para ambos os lados, neste contexto interessa 

que estes visitantes se tornem amigos da aldeia.  

 

Foto 37: Juruás trabalhando no barro para construção 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019 

 

Quando eles diferenciam os visitantes: os turistas e os amigos. O turista configura a 

perspectiva da cidade, os de fora e na outra perspectiva têm o amigo, que é o mediador, 

então é a aldeia que precisa participar/ se relacionar com a cidade. Neste cenário o foco de 

visibilidade se concentra no Nhemongara’i. 
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Foto 38: Juruás na roda do xondaro 
Fonte: Arquivo pessoal, 2020 

 

O Nhemongara’i, como um ritual sagrado, reserva momentos dos quais o juruá 

possa participar. Figura um espaço de espetacularização, para ser consumido pelo juruá e 

ao mesmo tempo não deixa de ser uma cerimônia sagrada e fundamental para nhandereko 

mbya. Pela dualidade que o Nhemonara’i constitui fica subentendido um clima de tensão, 

exatamente por ser um espaço de espetacularização e ao mesmo tempo não. Ele é e não é 

um espetáculo. Exige uma doação profunda dos guarani, na hospitalidade com os turistas e 

visitantes (limpeza, arrumação, organização, alimentação, controle…) e na cerimônia 

(cantos, rezas, danças) um esforço físico e espiritual. A ausência desse controle e dos vários 

grupos desordenados que chegam sem contato prévio com a aldeia pode levar a violação do 

sagrado, e por vezes ao cansaço, a própria canibalização. 

 

As pessoas ficam todo tempo em cima, cercando o xeramoi, fazendo perguntas, 

falando, dando ideias, dizendo o que deve ser feito, falando de seus títulos, o que 

fazem, querem filmar, fotografar, colher depoimentos, realizar entrevistas. 

(Diário de campo, julho de 2019). 

 

 
Foto 39: Juruás durante o Nhemongara´i 

Fonte: Renato Santos, 2020. 

 

O visitante pode participar, e até mesmo registrar a cerimônia até um limite, existem 

os momentos e atividades das quais podem participam, respeitando as regras estabelecidas, 

respeitando a aldeia. Existe um xondaro, escolhido pelo Xeramõi,  que fica responsável por 
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todos os juruás que estão na aldeia. Cabe ao xondaro instruir e orientar os juruás sobre o 

compartamento dentro da aldeia e durante as cerimônias.  

 

Foto 40: Cartaz comas regras para entrar na Opy durante o Nhemongara´i  
Fonte: Arquivo pessoal, 2020. 

 

Quando o xondaro, como porta voz do xeramõi e da xejary vai realizar um 

momento de agradecimento aos não indígenas pela presença, mencionar a importância 

daquela prática para cultura guarani e pedir para que se retirem e descansem para o dia 

seguinte. “Muito importante pra gente aqui, então obrigado vocês que vieram à primeira 

vez.. Queremos ser uma grande família, amigos”. (Nino - Vera Xunu, janeiro 2020). 

 
Queremos que vocês falem lá onde moram, que falem bem da aldeia, que venham 

com seus amigos. Quando quiser vir faz contato direto com a gente, pega meu 

whatsapp, o do Nino, pra fazer contato com a aldeia direto, pra ver a regra para 

visitar, para avisar quem vem. (Nirio - Karai Mirim, janeiro 2020). 

 

Essa mensagem do Nirio para os visitantes é um pedido claro para que os visitantes 

em geral não entrem no jogo das agências de turismo da cidade ou dos guias, mas que 

façam contato direto com a aldeia. Uma tentativa de resistir à exploração e à canibalização 

do mercado. Fazendo contato direto com a aldeia o juruá vai receber as orientações 

necessárias para participar do Nhemongara’i e visitar a aldeia e o valor pago fica em sua 

totalidade na aldeia. 

Não queremos o visitante que vem pra aldeia um dia. Queremos o amigo da 

aldeia, que goste, que volte mais vezes, que fale com os amigos... Não queremos 

visitante quem vem e fica com papel perguntando tudo pra todo mundo e vai 

embora. Essas visitas que vem com caderno, fica fazendo um monte de pergunta, 

depois vai embora e nunca mais volta, a gente não quer. (Nirio - Karai Mirim, 

janeiro 2020). 

 

O Nirio reforça as intenções com relação ao tipo de visitação que recebem e 

desejam receber e que tipo de visibilidade interessa à Aldeia. Os amigos, uma relação 

duradoura, pessoas que possam colaborar não só financeiramente, mas que auxiliem nas 
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demandas da aldeia, que colaborem com seus saberes e conhecimentos, que construam 

junto com a aldeia novas possibilidades, pesquisas que sejam participativas, com a aldeia e 

não sobre eles sem eles.  

Dentre os amigos que se aproximam da estão também os evangélicos, religião 

monoteísta, e por diversas ocasiões se misturam com os próprios guaranis que se 

convertem. São visitantes, amigos da aldeia, constroem relações de parceria e ajuda, ou 

ainda, de assistencialismo, mas por outro lado também para “consumir”. Os guarani 

aceitam a oferta de ajuda e estabelecem limites. Ao aceitar a “ajuda” aceitam também os 

reflexos que essa aproximação pode proporcionar, por exemplo, as conversões, e as 

ausências nas práticas diárias e/ou celebrações – Nhemongaraí. Mesmo aqueles que não 

moram mais na aldeia continuam se relacionando, mantendo os laços “dos parentes”.  

O próprio, xeramõi Augustinho muitas vezes fala da opy como igreja, 

principalmente quando tem um juruá que não conhece a cultura. Ele busca as 

aproximações, mas ele não tem intenção de converter ninguém, nem de fazer com que o 

juruá “se converta” ao guarani. Ele quer que as pessoas conheçam e conhecendo possam se 

relacionar para isso ele busca essas aproximações na linguagem.  

Quando o branco chegou nós já estávamos. O branco veio com seu projeto, sua 

igreja, sua bíblia ... O branco quer que a gente aceite Jesus. A gente já aceitou. 

Quando a gente veio para esse mundo a gente aceitou. Antes de vir para esse 

mundo, porque foi ele que mandou. (NIRIO- Karai Mirim, julho 2019). 

Todavia, O nosso modo juruá de pensar tem uma estrutura ocidental, colonizadora, 

de captura. E as aproximações são geralmente para engolir, como por exemplo, os 

missionários, e aqui não falo unicamente das religiões, mas dos nossos vários modos de 

colonização, políticos, econômicos, intelectuais... Um modelo de aproximação que vem 

pelo embate, pela guerra ou pelo aliciamento e conversão... Enfim, pela deslegitimação e 

sobreposição.  

Durante o recorte temporal da pesquisa o turismo apresentou-se em dois ciclos, no 

primeiro momento vemos uma ideia do turismo meramente como fonte recursos, 

influenciado pelo contexto político de manifestações nacionais e consequente ausência do 

Nino. A aldeia precisava de recursos financeiros para manter a aldeia e auxiliar as despesas 

do Nino nas viagens, e das incertezas do contexto político, devido aos diversos ataques. No 

mesmo período ocorre também o processo de impeachment do prefeito de Paraty e o 

processo de votação de um novo prefeito, que refletiu em um tom mais político também nas 

narrativas.  
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O segundo ciclo é marcado pelo retorno do Nino as atividades mais ligadas à vida 

na aldeia e ao retorno do Nirio, que chega com a família para morar na aldeia e ficar 

próximo dos pais. O caminho de volta para aldeia de ambos resulta uma nova 

reconfiguração da aldeia e de suas intenções. Quanto ao turismo, antes representava a ideia 

do consumidor, aquele que paga para consumir. Com o retorno dos filhos à aldeia, retomam 

a figura do amigo da aldeia, o turista/ visitante que chega até a aldeia, mas que pode 

estabelecer, criar um vínculo. O amigo da aldeia pode ajudar da divulgação, pode indicar 

parceiros, pode desenvolver projetos, pode trazer outros recursos que não só financeiros. 

O cacique tem um papel interno, dentro da aldeia de coesão, está mais interessado 

em dar sustentação a tradição, por esta razão delega aos representantes, “lideranças” para a 

relação com o juruá. O xeramõi Augustinho aproveita as oportunidades e segue avaliando 

possibilidades. Está observando, mas já demonstra uma tensão com alguns lugares 

ocupados. Cabe ressaltar que, embora essas tensões atravessem a pesquisa elas não 

representam o eixo da pesquisa, o objetivo não é olhar para as tensões, e sim os saberes, as 

ocupações, a tradição.  

O chão existencial por onde eles caminham, que dá sentido ao modo de ser guarani, 

pode ser compartilhado com o juruá, mas que é controlado, de tal forma que eles mantém 

seus saberes e ofícios, suas práticas compartilhados apenas parcialmente com o juruá. 

Assim, a língua, a estrada, o Encontro de Saberes, o livro e o turismo representam 

possibilidades de permanência da comunidade. São iniciativas que aproximam a cidade e 

podem garantir o interesse e permanência da comunidade na própria aldeia de tal forma 

que, ainda que fora das terras da aldeia, o guarani possa manter e permanecer em sua 

cultura. Estas iniciativas possibilitam acesso mais fácil à cidade e, consequentemente, que 

os suprimentos e mantimentos cheguem com maior facilidade. Dão acesso aos visitantes, 

juruás e guaranis das outras aldeias a essa história, em parte também como possibilidade de 

resistência, de salvaguarda e valorização desses saberes, sustentando e reafirmando a 

tradição. 
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8 CONSIDERAÇÕES 

 

 Ao identificar os saberes e ocupações tradicionais na Aldeia Guarani Mbya 

Araponga – tekoa Guyraitapu  Pygua - , a partir do registro das  narrativas e memórias dos 

seus  mestres: Xeramõi Augustinho - Karai Tataendy Oka, atualmente com 100 (cem) anos 

e Xejary Marciana - Para Mirim, atualmente com  92 (noventa e dois) anos, começam a se 

descortinar o conhecimento tradicional, herdado de Nhanderu. Um conhecimento que 

pertence ao povo Mbya, que está intimamente relacionado ao território e ultrapassa as 

demarcações físicas, é delimitado pela cosmologia. 

As contribuições da psicossociologia partindo de “um olhar distintivo e ao mesmo 

tempo integrativo ao buscar a compreensão dos fenômenos em um nível intermediário de 

diálogo entre o individual e o macrossocial” (COSTA e MACIEL, 2009, p.63; FIUZA, 

2017, p.33) foram fundamentais na construção do campo e no diálogo entre colheita e as 

bases conceituais: memória, tradição e alternativas contra coloniais à espetacularização e 

canibalização (CARVALHO, 2010) do saberes, ocupações e práticas tradicionais a partir da 

relação da aldeia com o juruá, a cidade e turismo. A psicossociologia permitiu ainda a 

abordagem de metodologia participativa com perfil contra colonial, que me coloca em um 

lugar de vulnerabilidade, do construir o saber coletivamente, de tecer uma construção do 

saber popular, tradicional com o saber científico. Compreender o poder dessa metodologia, 

dessa escolha que produziu uma série de desconfortos e encontros, desse não saber até o 

final, de caminhar passo a passo, gerando corpo a pesquisa. 

Para além de compreender as relações da aldeia com o os juruás ou deste espaço 

construído na relação homem e comunidade que cita Nasciutti (2010), buscou-se a 

compreensão das relações do individual e do comunitário com os territórios usados e/ou os 

territórios compartilhados. Considerando “o espaço físico e afetivo no qual ocorrem as 

relações sociais cotidianas do sujeito [...] da construção das memórias deste coletivo, 

elemento fundamental da produção de suas tradições”. (COSTA, 2012, p. 48).  

Território compartilhado, mas controlado, exclusivo deles, independente das 

demarcações e fronteiras. Território que também é o próprio corpo, a língua. Uma 

construção que acontece ao longo da caminhada da vida, da constituição do ser guarani, ser 

araponga. Transcende a ideia de um território fixo, imutável, demarcado como uma terra 

indígena. O território da Araponga ocupa esse espaço físico demarcado, mas acontece na 

interseção da vida, nas confluências (BISPO DOS SANTOS, 2015). Constrói-se no 

jaguata, no caminhar nesse plano terreno e, sobretudo se concretiza na cosmologia, no 
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plano espiritual, nas relações como o outro, parentes e juruás e com Nhanderu. Do cuidado 

com o nhee, com o corpo, com a alimentação, com os seus, na práxis da sua tradição. 

Mapear os saberes tradicionais Guarani Mbya revelou potenciais no modo de 

produzir seu mundo - não descolado, mas atrelado ao chão que se pisa e ao território que se 

constrói mediante o nhadereko, que em guarani significa nosso modo de ser, não ensinado 

nas escolas guarani, mas na opy (casa de reza) - a escola do guarani. Os mestres são 

guardiões de uma memória ancestral, detém o poder da palavra e dos saberes que são locais 

e que constituem a “tradição guarani”, como Nhemongara’i, opy, awaxi, xondaros, na 

língua guarani. 

 Os saberes e ocupações se perpetuam mediante a experiência sensível e do corpo 

vivente, compartilhando e ensinando aos seus parentes, amigos e visitantes. A sabedoria só 

pode ser alcançada na relação com Nhanderu mantendo suas tradições na prática de vida 

diária da aldeia. No encontro e nas relações dos guaranis com o seu povo, com seus 

parentes e entre si se afirma o chão existencial, que aterra os conhecimentos, 

principalmente pela conexão espiritual que se dá cotidianamente na opy, cada passo é 

“tirado” em Nhanderu. 

 Conforme destaca, Peralta (2007) a memória é social porque carrega uma relação de 

partilha, e por tanto não pode ser hegemônica, decorrente de “estratégias de poder 

dominante”. A memória se produz, é construída ao longo do tempo. Pesquisar é um 

compromisso com a vida, trabalhar com narrativas de memória de vida, registrando 

histórias não contadas, silenciadas e apagadas pela hegemonia colonial é uma decisão 

política, do modo de me posicionar como pessoa, ao modo de se fazer pesquisa, 

“compondo em cada encontro poderes, desejos e saberes que duram em nós e para além de 

nós; compondo, enfim, ao mesmo tempo os fios da memória e as afetações entre o narrador 

e seu ouvinte.” (CARVALHO e COSTA, 2011, p. 67). 

O campo marca o corpo. Mais profundo que marcas das picadas de insetos, das 

farpas pelos pés e pelas mãos, do frio da madrugada, das dores no corpo do chão de barro, 

duro, irregular ... Marcas de generosidade, de gratidão, de acolhimento, hospitalidade, 

aprendizado, generosidade. A relação do bem receber Guarani é muito maior que trocas 

assistenciais, do que relações de trocas comerciais... Remetem antes às trocas em termos de 

dádiva, de dar, receber e retribuir aquilo que se tem de melhor, aquilo que se compartilha 

no dia a dia da aldeia: abrir sua "casa", oferecer o seu tempo, o seu conhecimento, 

apresentar sua tradição, suas crenças, seu sagrado, expor o seu nhandereko, seu modo de 

vida para o Juruá.  Não é um caminho fácil, mas a psicossociologia possibilita a 
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confluência com outras ciências e outras ferramentas descolonizadoras e contra-coloniais 

como o espaço para a escuta e a coautoria, em uma partilha que também compõe as 

memórias registradas e da própria pesquisa. 

Nesta perspectiva a pesquisa e a escrita foram construídas na aldeia Araponga 

considerando que a composição do que é ou quem são os guarani é dinâmica no tempo. 

Assim, este trabalho registra a Araponga que se revelou a mim. Embora grande parte das 

citações seja do xeramõi Augustinho, tem um pouco de toda a aldeia na partilha para 

construção desse registro, sobretudo da xejary Marciana — o lugar dela atravessa toda a 

pesquisa na medida em que compõe visceralmente os saberes e ocupações da aldeia — 

respeitando-se a esse respeito a questão cultural das interações homem e mulher dentro da 

aldeia, o fato dela não ser fluente na língua portuguesa e, na mesma medida, de eu não 

saber o guarani, além da discussão em torno do lugar de fala da mulher indígena. 

O juruá chega à aldeia procurando o cacique e não a cacique. São lugares 

legitimados de poder e de diálogo que são do homem, e que o juruá reproduz dentro da 

aldeia a partir do nosso referencial de mundo, completamente deslocado do universo 

guarani. A xejary tem um poder imenso na aldeia. Ela quem comanda opy em boa parte das 

atividades e tem a “obrigação” de estar à frente o tempo todo.  

 A xejary Marciana tem um papel mais ativo, ela quem planeja e dá as ordens para 

construir a pousada, para construir a loja, para vender o artesanato, ela quem coordena 

quando um grupo sai da aldeia para vender o artesanato, ela que apresenta e vende o 

artesanato dentro da aldeia. Essa lógica de organização do turismo está mais próxima dela e 

dos filhos. Ao xeramõi Augustinho, cacique da aldeia cabe às dinâmicas relacionadas à 

coesão social e à sustentação da tradição. Nós dialogamos, interagimos e ela esteve sempre 

presente e complementando as narrativas do xeramõi, “soprando”, sussurrando temas, 

momentos, memórias em guarani. Dois corpos que se completam, duas histórias e 

memórias que confluem. 

Para Benjamin (1992) a memória implica um diálogo constante entre o passado, o 

presente e o futuro. Hall (1997) consolida que a memória permite criar uma “imagem” do 

passado que fornece um quadro de referências para a interpretação do mundo, em um 

tempo / espaço flexível, maleável, mutável influenciando permanentemente o que deve ser 

construído, reconstruído, lembrado ou esquecido. 

Nessa interpretação do mundo, se faz necessário recorrer novamente às palavras de  

José Jorge, onde: “as tradições foram simplesmente silenciadas ou exterminadas em nome 

de um projeto de dominação cultural intolerante, a um só tempo eurocêntrico e católico 
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romanizador” (CARVALHO, 2010) e a Bispo dos Santos que ressalta que os colonizadores 

ao “coisificar/ desumanizar” os povos “afropindorâmicos” promoviam a quebra e o 

enfraquecimento da suas identidades (BISPO DOS SANTOS, 2015), promovendo um 

racismo estrutural e uma espetacularização e canibalização violenta que perduram 

impregnados e enraizados na sociedade. A colheita identifica estratégias e novas 

possibilidades da Araponga, para outros movimentos possíveis permeados pelos elementos 

da tradição e da memória narrada representando uma ferramenta de visibilidade, de 

divulgação da memória, reprodução sociocultural e econômica e de resistência “contra-

colonial”, que promovem o encontro e buscam superar os paradigmas da espetacularização 

e canibalização. 

São confluências que revelam os modos da aldeia Araponga de se encontrar e se 

perpetuar na memória do outro, garantindo a permanência e a salvaguarda dos saberes, 

práticas e ocupações: a língua guarani mbya como território e lugar de encontro, como um 

diálogo de fronteiras; a estrada como garantia de acesso, de visitação, de circulação e 

melhoria da qualidade de vida; o Encontro de Saberes como uma trilha que se abre até a 

universidade e ao reconhecimento da tradição e poder da palavra; o objetivo resolutivo, na 

possibilidade do livro com o registro da memória, do nhandereko, possibilidade de levar a 

Aldeia a lugares outros, afirmando um território e estabelecendo marcos por onde se 

expandir; a visitação: o turismo, como ferramenta de delação, que sustenta o nhandereko. 

A visitação faz parte da constituição do ser guarani, o tempo todo se constitui em 

caminhar (jaguatá) e visitar os parentes, sair da aldeia para ir a outras. Existe uma relação 

de visitação entre os planos divinos, como o nhee que vai até o âmbar... Faz parte da 

constituição guarani a caminhada e a visitação que gera o ser. 

No caso dos Guarani Mbya, uma rede de parentesco e reciprocidade se estende por 

todo o seu território compreendendo as regiões onde se situam as suas comunidades, 

implicando uma dinâmica social que exige intensa mobilidade (visitas de parentes, rituais, 

intercâmbios de materiais para artesanato e de cultivos etc). 

Existe um nível de visitação que também é diversificado, os guaranis visitam as 

aldeias, nem só aldeias guaranis, em confraternizações, para fazer tratamentos de saúde, 

para receber educação, para aprendizado de xamanismo... Motivos variados de fazer 

visitação, eles querem se visitar uns aos outros, faz parte do andar, visitar e caminhar. 

Então, quando falamos em turismo, o turismo para os guarani está inserido em uma 

categoria mais ampla, da visitação, da caminhada, da constituição desse ser guarani. 
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Diante disso, é preciso não se restringir a tomar a realidade guarani a partir dos 

conceitos variados de turismo (conceitos juruás), mas compreendê-los como legítimos 

pensadores e detentores de saberes de grande relevância para os juruás que querem pensar e 

reinventar o turismo a partir das aldeias, ainda que por um caminho difícil e interminável. 

Considerando-se que a categoria turismo para o Juruá possui sentido muito mais restrito, 

que outra noção de turismo pode ser inventada para dar conta do nhandereko mbya? 

Ao estabelecer categorias para compreensão, que desvelam quais as intenções da 

aldeia em relação aos seus visitantes e ao turismo, identificamos uma distinção na aldeia, ao 

buscar identificar quais as motivações de cada pessoa que chega à aldeia. A partir das 

motivações os juruás são colocados em categorias diferentes aqueles que estão “ajudando”, 

fazendo algo com a aldeia — os amigos — e aqueles que ocupam uma posição de 

mediadores e os que estão de passagem, que estão também atendendo a um desejo, mas 

comercial/ financeiro — os turistas — que preenchem o papel de consumidores. 

Diante dos tempos possíveis do mestrado, essa pesquisa pôde traçar algumas 

compreensões acerca da visitação juruá. Dentre os grupos de visitação identificados, os 

guaranis que vêm de outras aldeias e o trânsito deles mesmos não estão contemplados nesse 

recorte da pesquisa que tem como objeto a relação da aldeia com os visitantes não 

indígenas, em duas categorias: turistas e amigos, embora existam outros, como os visitantes 

institucionais (Agente comunitário de saúde, candidatos/políticos, Sesai, representantes da 

educação/escola, fóruns e ONGs, missionários, pesquisadores). São representações 

institucionais no encontro com a aldeia, que aparecem durante a pesquisa, mas não foram 

discutidos como categoria. Representam setas futuras para pesquisas, a nossa categoria de 

turismo oferece para eles um recorte muito determinado de visitação, o turista que traz o 

dinheiro, que é uma figura entre muitas outras possibilidades de visitação. 

Abrir a aldeia para visitação ou descer até a cidade para vender o artesanato, se 

expor ao encontro com o outro, figurar o nhandereko e fazer necessária essa relação entre o 

turismo e a comercialização é um deslocamento que vai gerar também o encontro com a 

espetacularização e canibalização da cultura, do reko - modo de ser, tanto para banalizar e 

barbarizar, reproduzindo colonizações, quanto para a mobilização e resistência, produzindo 

modos de se encontrar e se perpetuar na memória do outro, de garantir o encontro e a 

permanência. 

A partir da relação com os juruás se constrói um chão figurado, o modo como o 

guarani se abre, se apresenta e recebe o outro. Nesse chão figurado cabe ao guarani decidir 

com quem e quais os conhecimentos podem ser compartilhados, preservando e respeitando 
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o sagrado.  Esse outro, juruá -  não indígena - , que passa pelo chão da aldeia, mas não vive 

nele, não tem acesso a todos os saberes, mas é recebido como amigo.  

É a aldeia, na autoridade dos seus mestres e aprendizes, que controla o juruá e o 

chão por onde estes irão caminhar. Ao definir as regras e normas de conduta dentro da 

aldeia, ao fixar uma placa na entrada da aldeia e estabelecer um valor pela visita, ao 

resgatar na sua tradição a figura/papel do xondaro que controla o acesso, orienta e explica 

ao juruá/ visitante o que pode ou não fazer e como fazer. A aldeia administra os encontros e 

os mantém sobre a sua vigilância, afirmando o seu domínio sobre o seu espaço e seu 

nhandereko, ações que possibilitam controlar o grau da espetacularização. 

É por esse chão figurado que confluências ocorrem, e aqui nada tem haver com a 

questão de autenticidade, é a figuração de si para o outro. O chão é figurado porque vai 

além do seu sentido usual, é ampliado para dar acesso “aos de fora”. Nesse encontro com os 

visitantes juruás - amigos e turistas - se compõem um cenário de encontros com os saberes 

e ocupações tradicionais, que pode até vir a transitar pelo chão existencial nas confluências 

com os saberes e ocupações e práticas tradicionais, como nas práticas da opy, na culinária 

tradicional com base no awaxi, no artesanato, nas cerimônias do Nhemongara’i, com os 

xondaro e na dança do xondaro, mas é uma vivência momentânea, não desconectada da 

tradição e do que é sagrado, deste modo àqueles que se aproximam, precisam obedecer às 

regras que regem a conduta deste “outro” na aldeia e nas celebrações sagradas. 

O saber tradicional existe na memória e na reinvenção, no modo como os mestres 

despertam suas memórias a partir das narrativas e compartilham esses conhecimentos. Na 

Aldeia Araponga os filhos e netos seguem os ensinamentos do xeramõi Augustinho - Karai 

Tataendy Oka e da xejary Marciana - Para Mirim e nas praticas diárias do exercício da 

tradição salvaguardam e sustentam a tradição guarani mbya. Inventando continuamente 

modos de resistir e continuar a existir, o saber é vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 REFERÊNCIAS  

 

AFFONSO, Ana Maria Ramo y. LADEIRA, Maria Inês. (Orgs). Guata Porã/Belo 

Caminhar. São Paulo: Centro de Trabalho Indigenista, 2015. (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). 
 

AZEVEDO. I. C. M; MATOS. F.S.S. Narrativas de Vida em Stop Motion: uma alternativa 

para o desenvolvimento de Multiletramentos. Revista ENTRELETRAS. Araguaína/TO, v. 

9, n. 3, out/dez. 2018 (ISSN 2179-3948– online) p.33-51. 

 

BARRETO FILHO, H. Populações tradicionais: introdução à crítica da ecologia política de 

uma noção. In.: ADAMS, Cristina; MURRIETA, Rui; NEVES, Walter (Orgs). Sociedades 

caboclas amazônicas: modernidade e invisibilidade. São Paulo: Annablume, 2006. 

 

BARTHES, Roland. A análise estrutural da narrativa. Seleção de ensaios da revista 

“Communications”. Rio de Janeiro: Editora Vozes Ltda.1976. Coleção Novas 

Perspectivas de Comunicação/1RJ. 

 

BARTHOLO, R.; SANSOLO, D. g.; BURSZTYN, I. (org.). Turismo de base 

comunitária: diversidade de olhares e experiências brasileiras. Rio de Janeiro: Letra e 

Imagem, 2009. 

 

BECKER, H.S. A história de vida e o mosaico científico. In:  BECKER, H.S. Métodos de 

Pesquisa em Ciências Sociais. 3 a. Ed. São Paulo: Editora HUCITEC, 1997. p.101 a 116 

 

BECKER. Howard. S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais.São Paulo. 1999. 

 

BENJAMIN, W. Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Relógio de Água. Lisboa. 

1992. 

 

BENITES, Sandra. Viver na língua Guarani (mulher falando). Dissertação de Mestrado. 

PPGAS, Museu Nacional, UFRJ. 2018. 

 

BEUAD, S.;WEBER, F. Guia para uma pesquisa de campo: produzir e analisar dados 

etnográficos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

 

BISPO DOS SANTOS, Antonio. Colonização, quilombos: modos e significados. Brasília: 

INCTI/UnB/ CNPq, 2015. 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Repensando a Pesquisa Participante. São 

Paulo:Brasiliense, 1999. 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. BORGES, Maristela Correa.  A pesquisa participante: um 

momento da educação popular. Revista Educação Popular, Uberlândia, v. 6, p.51-62. 

jan./dez. 2007. 

 



120 

 

 

BRASIL. Constituição Federal 1988, art 231. Da ordem Social. Dos índios. Disponível 

em: https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_231.asp. Acesso 

em: 23 de março de 2019. 
 

______. Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT, seus 

princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências. Brasília: Diário 

oficial da União, 2007. BRASIL. Lei n. 9.985, de 18/07/2000. 4. ed. Brasília: mmA/sBF, 

2000. 

 

______. Ministério do Turismo. Edital de chamada pública de Projetos MTur/n. 001/ 

2008 – seleção de propostas de projetos para apoio às iniciativas de turismo de base 

comunitária. Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/convenios_contratos/selecao_projet

os/edital_ Chamada_Publica_de_Projetos_0012008.pdf. Acesso em: 28 março. 2019. 

 

______. Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012. Institui a Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 6  jun. 2012a.  Seção 1.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm>. Acesso 

em: 29 jul. 2019. 

 

CHAMORRO, Graciela. Kurusu. Ava kuña reko, aspectos do modo de ser guarani. 

Relatório ao Comin, São Leopoldo, 1991 

 

CARVALHO, Emílio Nolasco de. [Fala proferida durante o II módulo do Ciclo de 

Formação em História, Memória e Cultura Indígena]. IFRJ.  Nilópolis, 2019. 

 

CARVALHO, Emílio Nolasco de; COSTA, Samira Lima de. As potências da narrativa. In: 

LOPES, Kleber Jean Matos; CARVALHO, Emílio Nolasco de; MATOS, Kelma Socorro 

Alves Lopes de (Organizadores), Ética e as reverberações do fazer. Fortaleza: Edições 

UFC, 2011. Pg. 60-73. 

 

CARVALHO, José Jorge de. “Espetacularização” e “canibalização” das culturas populares 

na América Latina. Revista. Anthropológicas, ano 14, vol.21 (1), p 39-76, 2010. 

 

CARVALHO, Silvia Barbosa de. O mundo e seus mundos: Poder feminino memória e 

tradição entre mulheres da Sociedade Osoronga no Rio de Janeiro.  Tese (Doutorado). 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2019. 

 

CARVALHO, Vilson Sérgio de. Raízes da Ecologia Social: O Percurso Interdisciplinar de 

uma Ciência em Construção. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro. 2005. 

 

CEPERJ/MDS/SEASDH. Projeto de Cadastramento das Populações Indígenas e 

Quilombolas em Doze Municípios do Estado do Rio de Janeiro com Vistas à Inclusão no 

Cadastro único. Contribuição Para A Construção De Identidades Étnicas - Relatório 

Analítico E Perfil Sócioeconômico Preliminar das Comunidades Quilombolas e 

Indígenas - Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CEPERJ, 2010. 

 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_231.asp


121 

 

 

CORBARI, S.; BAHL, M.; DE SOUZA, S. Legislação Indigenista e Perspectivas para o 

Turismo em Terras Indígenas no Brasil. Revista Turismo em Análise, v. 28, n. 1, p. 53-70, 

11 maio 2017. 

 

CORIOLANO, Luzia N. M. T. (Org.). O turismo de inclusão e o desenvolvimento local. 

Fortaleza: FUNECE, p. 320 – 327. 2003. 

 

COSTA, I. T. M. Fragmentos discursivos de bairros do Rio de Janeiro: comentários. 

Rio de Janeiro, RJ: UNIRIO, Curso de Mestrado em Memória Social e Documento, 1998 

 

COSTA, Samira Lima da. Os sentidos da comunidade: construções intergeracionais de 

memória coletiva na Ilha das Caieiras, em Vitória - ES. Tese (Doutorado em 

Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social) – Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008. 

 

COSTA, Samira Lima da; Maciel, Tânia Maria de Freitas Barros. Os sentidos da 

comunidade: a memória de bairro e suas construções intergeracionais em estudos de 

comunidade. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 61(1), 60-72. 2009. 

 

COSTA. Samira Lima da. Terapia Ocupacional Social: dilemas e possibilidades da atuação 

junto a Povos e Comunidades Tradicionais. Caderno de Terapia Ocupacional. UFSCar, 

São Carlos, v. 20, n. 1, p. 43-54, 2012. 

 

COSTA, Samira Lima da; Mendes, Rosilda. Redes Sociais Territoriais. São Paulo: Fap-

Unifesp, 2014. 

 

Da COSTA, Samira Lima; De Castro e Silva, Carlos Roberto. Afeto, memória, luta, 

participação e sentidos de comunidade. Pesquisas e práticas psicossociais, 10(2), São João 

del-Rei, p. 283- 291 jul/dez 2015. 

 

D’AVILA NETO, M. I. A porta, a ponte e a rede. Reflexões para pensar o conceito de 

rede e o conceito de comunidade. Cátedra UNESCO de Desenvolvimento Durável. Rio de 

Janeiro: UNESCO. 2002. 

 

DEBERT, Guita S. Problemas relativos à utilização da história de vida e história oral. In: 

CARDOSO, R. (org.). A aventura antropológica. Teoria e Pesquisa. 4 a. Ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 141 a 156.  

 

DEMO, Pedro. 1941 - Metodologia Científica em Ciência Sociais. 3. ed.rev e ampl. São 

Paulo: Atlas, 1995. 

 

DEMO, Pedro. Pesquisa Participativa: saber pensar e intervir juntos. 2. ed. Brasília: Líber 

Livro Editora, 2008. 

 

DIAZ, Elena Maria Pilar Valdivia. A Re Existência Do Cotidiano: Imagens e Mulheres 

Guarani Mbya.  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto 

de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e 

Ecologia Social, 2018. 

 



122 

 

 

DIEGUES, Antonio Carlos. Ecologia Humana e Planejamento em Áreas Costeiras. 2 

ed. São Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas 

Costeiras,USP, 2001. 

 

FERREIRA, Luciane Ouriques. Relações de Substância e Consumo de Álcool entre os 

Mbyá-Guarani. Revista ILHA v. 19, n. 1, p. 137-162, junho de 2017. 

 

FIUZA, Alex de Castro. Modos de produção enquanto ferramentas para conservação: 

uma análise na Reserva Extrativista Terra Grande-Pracuúba. Dissertação (Mestrado em 

Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social). Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro. 2017. 

 

FUNAI. Fundação Nacional do Índio. FUNAI normatiza Etno e Ecoturismo em Terras 

Indígenas. 8  jul.  2015a. Disponível em: 

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3334-funai-normatiza-etno-e-

ecoturismo-em-terras-indigenas. Acesso em: 4 ago. 2019 

 

______ . Instrução Normativa nº 3, de 11 de junho de 2015. Estabelece normas e diretrizes 

relativas às atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 12 jun. 2015b. Seção 1, n. 110, p. 41-43. Disponível em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=41&data=12/0

6/2015. Acesso em: 4 ago. 2019. 

 

HAGUETTE, Teresa M.F. A história de vida. In: HAGUETTE, Teresa M.F. Metodologias 

Qualitativas na Sociologia. 11 a. Ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2007. P.79 a 85. 

 

HAGUETTE, Teresa M.F. A história oral. In: HAGUETTE, Teresa M.F. Metodologias 

Qualitativas na Sociologia. 11 a. Ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2007. p. 92 a 100. 

 

HALL, S. “Introduction”. In: S. Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and 

Signifying Practices. Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications and The Open 

University, 1-11.London. 1997. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os Indígenas no Censo 

Demográfico 2010: primeiras considerações com base no quesito cor ou raça. Rio de 

Janeiro, 2012. 

 

______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  O Brasil Indígena. Estudos 

Especiais. Disponível em: https://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-brasil-

indigena. Acesso em: 23 de março de 2019. 

 

INCTI. Instituto Nacional de Ciência Tecnologia e Inclusão no Ensino Superior e na 

Pesquisa. Encontro de Saberes. Disponível em: http://www.inctinclusao.com.br/encontro-

de-saberes/encontro-de-saberes. Acesso em: 23 de março de 2019. 

 

IRVING, M. A. Reinventando a reflexão sobre turismo de base comunitária: inovar é 

possível? In: BARTHOLO, R.; SANSOLO, D. G.; BURSZTYN, I. (Orgs). Turismo de 

Base Comunitária: diversidade de olhares e experiências brasileiras. Rio de janeiro: letra e 

Imagem, 2009. p. 110-123. 

 

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3334-funai-normatiza-etno-e-ecoturismo-em-terras-indigenas
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3334-funai-normatiza-etno-e-ecoturismo-em-terras-indigenas
https://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-brasil-indigena
https://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-brasil-indigena
http://www.inctinclusao.com.br/encontro-de-saberes/encontro-de-saberes
http://www.inctinclusao.com.br/encontro-de-saberes/encontro-de-saberes


123 

 

 

IRVING, M. A.; LIMA, M. A. G. O “estado da arte” dos projetos de turismo de base 

comunitária na região turística da Costa Verde (Rio de Janeiro, Brasil). In: IRVING, M. A.; 

RODRIGUES, C. G. O. et al (Orgs). Turismo, áreas protegidas e inclusão social: 

Diálogos entre saberes e fazeres. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem, 

2015.p.235-278. 

 

LADEIRA E AZANHA. Os Índios e a Serra do Mar – A presença Mbya Guarani em São 

Paulo, Centro de Trabalho Indigenista, Nova Stella, 1987, São Paulo.  

 

LADEIRA, Maria Inês. “MBYA TEKOA: o nosso lugar”, São Paulo em Perspectiva vol. 

3 no. 4. Ecologia e Meio Ambiente, Fundação Seade, 1989, São Paulo. 

 

LADEIRA, Maria Inês. O caminhar sob a luz: O Território Mbya à Beira do Oceano, 

PUC, 1992, São Paulo.  

 

LADEIRA, Maria Inês (Coord). Relatório De Identificação E Delimitação: Áreas 

Indígenas Guarani Araponga, Parati-mirim, Bracuí (Rj) E Aguapeú (Sp). Brasília: FUNAI, 

1993. 

 

LADEIRA, Maria Inês. Os Índios Guarani / Mbya E O Complexo Lagunar Estuarino de 

Iguape - Paranaguá. Centro de Trabalho Indigenista, 1994, São Paulo.  

 

LADEIRA, Maria Inês. O caminhar sob a luz: o território mbya à beira do oceano. 1a 

Edição.  Editoria UNESP. 2007. 

 

LUCHIARI, M. T. D. P. Turismo e cultura caiçara no litoral norte paulista. In: 

RODRIGUES, 

A. B. (org). Turismo. Modernidade. Globalização. São Paulo: Hucitec, 1997. P. 136-154. 

 

MAIRESSE, D.; FONSECA, T. M. G. Dizer, escutar, escrever: redes de tradução impressas 

na arte de cartografar. Revista Psicologia em estudo, v.7, n.2, p.111-116, dez. 2002. 

 

MAISONNEUVE, J. Introdução à psicossociologia. São Paulo: USP, 1977. 

 

MALDONADO, C. O. Turismo Rural Comunitário na América Latina. In: BARTHOLO, 

SANSOLO E BURSZTYN, Turismo de Base Comunitária: diversidade de olhares e 

experiências brasileiras. Rio de Janeiro: Letra e Imagem, 2009. 

 

MATTOS, H. et al. Relatório antropológico de caracterização histórica, econômica e 

sócio cultural do Quilombo de Santa Rita do Bracuí. Niterói: UFF/FEC/Departamento 

de Antropologia/Departamento de História; Rio de Janeiro: INCRA, 2009. 

 

MELIÁ, Bartomeu. El guaraní : esperiencia religiosa. Assunção : Ceaduc/Cepag, 1991. 128 

p. 

 

MELO, Erick Silva Omena de. Turismo Sustentável em Áreas Indígenas: Uma Alternativa 

para a Aldeia Guarani Araponga no Município de Paraty/RJ. monografia, turismo, Rio de 

Janeiro , 2005. 

 



124 

 

 

MENDONÇA, T. C. M.; MORAES, E. A. de. Reflexões emergentes sobre turismo de base 

comunitária, à luz da experiência no "Paraíso Proibido": Vila do Aventureiro, Ilha Grande, 

Brasil. Journal of Tourism and Development 4, 2012, 1169-1183. 

 

MENDONÇA, T.C.M.; SANTOS, R.O.; LOPES, P.C.B.; ANDRADE, S.R.; MORAES, 

A.P.V. Turismo de base comunitária na Costa Verde (RJ): caiçaras, quilombolas e 

indígenas. Revista Brasileira de Ecoturismo, São Paulo, v.10, n.2, mai/jul 2017, pp.328-

356. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis: Vozes, 1994. 

 

MINAYO, M. C. S. Desafios do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8. ed. São 

Paulo, SP: Hucitec, 2004. 

 

MTUR, Ministério do Turismo. Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais. Brasília: 

Ministério do Turismo, 2006. 

 

MTUR, Ministério do Turismo. Turismo Cultural: orientações básicas. / Ministério do 

Turismo, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, Departamento de Estruturação, 

Articulação e Ordenamento Turístico, Coordenação-Geral de Segmentação. – 3. ed.- 

Brasília: Ministério do Turismo, 2010 

 

MUNGIOLI, M. C. (2002). Apontamentos para o estudo da narrativa. Comunicação & 

Educação, (23), 49-56. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v0i23p49-56 

 

NASCIUTTI, Jacyara C. R.  Reflexões sobre o espaço da psicossociologia. Revista 

Documenta, Rio de Janeiro, ano 4, n.7, p. 51-58. 1996.  

 

NASCIUTTI, Jacyara C. R. A instituição como via de acesso à comunidade. in: 

CAMPOS,R. H. F. (org). Psicologia social comunitária: Da solidariedade à autonomia. 16 

Ed. Petrópolis, Vozes, 2010.  

 

PERALTA, Elsa. “Abordagens teóricas ao estudo da memória social: uma resenha critica”. 

In: Arquivos da Memória: Antropologia, Escola e Memória. N. 2. Centro de Estudos de 

Etnologia Portuguesa, 2007.  

PISSOLATO, Elizabeth. A duração da pessoa – mobilidade, parentesco e xamanismo Mbyá 

(guarani). São Paulo: ISA/UNESP/NUTI, 2007. 

PRADO, R. M. Viagem pelo conceito de populações tradicionais, com aspas. In: STEIL, 

Carlos Alberto & CARVALHO, Isabel Cristina de Moura (orgs.). Cultura, percepção e 

ambiente. Diálogos com Tim Ingold. 1ed. São Paulo: Terceiro Nome, 2012, p. 183-189. 

 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. In: 

LANDER, Edgardo (Org.). A Colonialidade do Saber. Eurocentrismo e ciências sociais, 

perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. P. 227-278. 

 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do Poder e Classificação Social. In: SANTOS, 

Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias do Sul. Coimbra: 

Edições Almedina, 2009. P. 73-117. 

https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v0i23p49-56


125 

 

 

 

SANTOS, B. de S. Para uma nova visão da Europa: aprender com o Sul. Sociologias, ano 

18,n° 43, 24-56, 2016. 

 

SANTOS, Milton. Território e dinheiro. In: Revista GEOgraphia. Niterói: programa de 

Pós Graduação em Geografia - PPGEO - UFF/AGB, v.1, n1. p. 7 a 13, 1999. 

 

SAWAIA, B. B. Comunidade: a apropriação científica de um conceito tão antigo quanto a 

humanidade. In: Campos, R. H. F. (Org.). Psicologia social comunitária: da solidariedade 

à autonomia (pp. 35-53.). Petrópolis, RJ: Vozes. 1996 

 

VIEIRA. André Guirland. Do Conceito de Estrutura Narrativa à sua Crítica. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, 2001, 14(3), pp. 599-608. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

ANEXO A – MODELO DE TCLE  

PESQUISA “SABERES E OCUPAÇÕES TRADICIONAIS: memória, ocupação e 

desenvolvimento local” 

 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

1.1 Apresentação do pesquisador: Meu nome é Samira Lima da Costa, sou professora 

pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, e por este motivo estou 

realizando a pesquisa “Saberes e ocupações tradicionais: memória, ocupação e 

desenvolvimento local”. Irei apresentar para você os objetivos da pesquisa e outras 

informações que queira saber, assim você poderá decidir se tem interesse em aceitar o 

convite (ou não) que lhe faço para participar da pesquisa.  

1.2 Explicações dos objetivos e natureza da pesquisa: A pesquisa tem como objetivo 

identificar os modos de organização para o desenvolvimento local, produção de memórias e 

sistematização das ocupações tradicionais produzidas individual e coletivamente nas 

comunidades tradicionais do Rio de Janeiro, iniciando pelo Quilombo do Grotão (em 

Niterói) e se estendendo para outras comunidades através do método de rede de indicações. 

Tem como proposta analisar a construção de identidade tradicional a partir da discussão 

acerca das produções contemporâneas de memória, ocupação e território. 

As informações para a pesquisa serão coletadas através de entrevistas, oficinas e reuniões 

com moradores e lideranças das comunidades participantes, de acordo com aquilo que 

planejarmos conjuntamente. Assim sendo, sua participação na pesquisa se dará através de 

entrevistas que realizarei com você e de sua participação em oficinas e reuniões, ou seja, 

conversaremos sobre alguns temas relacionados à pesquisa e você será convidado a 

participar de atividades grupais e poderá decidir se aceita ou não.  

1.3 Explicações sobre o acesso e uso restrito dos dados: Você poderá ter acesso às 

gravações das entrevistas e também ao teor do conteúdo da entrevista e decidirá se por 

ventura poderá ser divulgado. Entretanto, não necessariamente o que coletarmos na 

entrevista com você será divulgado. Não identificamos as pessoas e tomamos os cuidados 

necessários para que estas não sejam identificadas através do que foi dito, mas caso os 

participantes queiram ser identificados, isto pode ser feito também. A equipe de pesquisa 

fará uma devolutiva para a comunidade sobre os resultados, em linguagem acessível. Além 

disso, os resultados vão compor o ACERVO de pesquisas da UFRJ, ficando disponíveis 

para consulta por qualquer pessoa e a qualquer momento.  

1.4 Registros de dados (gravações audiovisuais e registros escritos): Os dados serão 

anotados por mim e pela equipe da pesquisa em caderno de notas à medida que formos 

conversando. É importante gravar nossas conversas em alguns casos, para que possamos 

depois com calma esclarecer alguma dúvida em relação ao que foi anotado, mas isto se 

você permitir é claro. Quanto a fotos ou eventuais filmagens, estas serão feitas também 

apenas com seu consentimento.  

1.5 Natureza da entrevista: duração, local, privacidade, temas abordados  
As entrevistas serão agendadas no local e nas condições que forem melhores pra você, ou 

seja, da forma que se sinta mais a vontade. Você tem o direito de interromper a entrevista 

ou seu registro e de deixar de responder questões e de mudar as condições de sua 

participação a qualquer hora e a qualquer momento da entrevista ou da pesquisa. Os temas 

das perguntas são relativas à forma como vocês da comunidade trabalham, como vocês se 

organizam e como se relacionam entre si, como vêem o desenvolvimento da região, o que 

pensam sobre as tradições.  
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1.6 Riscos e benefícios da participação para o pesquisado  
A pesquisa pode ajudar na elaboração de propostas de fortalecimento da organização social 

e produtiva da sua comunidade e de outras, que podem ser desenvolvidas tanto por órgãos 

públicos como por entidades não governamentais ou pela própria comunidade. Além disso, 

ela pode contribuir para o debate sobre modelos alternativos de produção e 

desenvolvimento local e de valorização das tradições, memórias e ocupações. Quanto aos 

riscos, estes estão relacionados à possibilidade de eventualmente serem abordados 

acontecimentos ou assuntos que causem algum tipo de desconforto aos entrevistados. 

Entretanto, só trabalharemos com o seu consentimento e não há no projeto nada previsto 

que possa forçar ou expor os participantes a risco algum. Inclusive você tem a garantia de 

plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização alguma. Além disso, você tem a garantia de manutenção do 

sigilo e da privacidade durante todas as fases da pesquisa. Não há previsão de pagamento 

ou indenização por sua participação na pesquisa.  

1.7 Consentimento  

Você entendeu o que expliquei? _______________________________________________ 

Você quer participar? _______________________________________________________ 

Concorda com a gravação e anotação da entrevista? _______________________________ 

Permite que eu tire fotos suas?_________________________________________________ 

Você é quem decide se gostaria de participar ou não deste estudo/pesquisa. É fundamental 

que tenha compreendido o conteúdo deste termo e esclareça qualquer dúvida antes de 

decidir se aceita participar. Além disso, os contatos da instituição de pesquisa e os meus 

ficarão à sua disposição. Se decidir participar do projeto de Pesquisa “Saberes e ocupações 

tradicionais: memória, ocupação e desenvolvimento local” você deve assinar este Termo de 

Consentimento, sendo que uma via deste Termo assinada por mim ficará com você. Mesmo 

se você decidir participar, você ainda tem a liberdade de se retirar das atividades a qualquer 

momento e sem dar justificativas. Isso não afetará em nada sua participação em demais 

atividades. 

 
Dados da Instituição: PPG EICOS - Instituto de Psicologia da UFRJ – Telefone: 21 3938-5348, 

email: secretariaeicos@gmail.com/ Pavilhão Nilton Campos / Av. Pasteur, 250 - Praia Vermelha – 

RJ. Cep:22290-240. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CEP-CFCH) da UFRJ. 

Telefone: 21. 3938-5167 e/ou e-mail cep.cfch@gmail.com /Av. Pasteur, 250 - Praia 

Vermelha, prédio CFCH, 3° andar, sala 30. – RJ. CEP: 22.290-240. 

 

Dados do pesquisador: Samira Lima da Costa 

Telefones: (21) 96550-2545 e-mail: biasam2000@gmail.com 

 

 

 

____________________________                              _____________________________ 

Nome do (a) participante                                          Samira Lima da Costa 

 

Rio de Janeiro, ___ de __________de _________. 

  

 

 

mailto:secretariaeicos@gmail.com/
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ANEXO B – PARECER CEP CFCH “SABERES E OCUPAÇÕES TRADICIONAIS: 

memória, ocupação e desenvolvimento local” 
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