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INTRODUÇÃO 

O presente Protocolo Etnológico de Saúde Guarani no Contexto da Covid-19 foi elaborado 

para atender aos povos Guarani situados no Oeste do Paraná, podendo se estender para 

outras regiões com a presença das mesmas populações de que trata esse documento. O 

protocolo tem por finalidade estabelecer algumas diretrizes básicas e fundamentais a serem 

observadas no atendimento emergencial no contexto da Covid-19 e aos sintomas e doenças 

correlatas que compõem o chamado “grupo de risco”, com o intuito de que as práticas, os 

costumes e os dirietos Guarani não sejam violados. Destina-se a todas/os as/os profissionais 

envolvidas/os no combate à Covid-19 nas comunidades Guarani no Oeste do estado Paraná, 

região predominante da população Mbya Guarani e Avá-Guarani.  

O Obial considera imprescindível seguir algumas recomendações básicas para uma maior 

eficácia nos protocolos técnicos de saúde em tempos de pandemia em atenção aos preceitos 

legais que amparam os povos indígenas. Nesse sentido, leva-se em consideração as 

disposições da Convenção n° 169 da OIT - Organização Internacional do Trabalho, em seu 

artigo 25, em especial o item 2, que estabelece que:  

Os serviços de saúde deverão ser organizados, na medida do possível, 

em nível comunitário. Esses serviços deverão ser planejados e 

administrados em cooperação com os povos interessados e levar em 

conta as suas condições econômicas, geográficas, sociais e culturais, 

bem como os seus métodos de prevenção, práticas curativas e 

medicamentos tradicionais. (Convenção 169/OIT, Art. 25, item 2) 

Destacamos também nesse Protocolo, os preceitos constitucionais de 1988, que assegurou 

aos povos indígenas o respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, ou seja, a CF/88, em seu artigo 231, reconheceu aos indígenas situados no Brasil o 

“direito à diferença”, isto é: “de serem indígenas e de permanecerem como tal 

indefinidamente”. Segundo a Constituição: “São reconhecidos aos índios sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 

 
1 O presente Protocolo está sujeito a incorporação de novos elementos na medida em que as demandas irão surgindo, 
não quer ser um produto acabado, mas um balizador das ações em um contexto de incertezas produzidas pela 
pandemia. De toda forma, o respeito aos direitos e aos costumes das populações Guarani devem ser princípios de todas 
as ações.    
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os seus bens." O direito à diferença não implica em “menos direito” e nem “privilégios”, tem 

como propósito assegurar aos povos indígenas maior autonomia cultural, linguística, 

religiosa, educacional, econômica, etc., visando diminuir progressivamente a lógica tutelar e 

assimilacionista que prevalecia nas políticas indigenistas do Estado brasileiro. 

Com base na contextualização acima, o Protocolo Etnológico de Saúde Guarani no Contexto 

da Covid-19 apresenta de modo muito breve os aspectos e elementos fundamentais da 

cultura Guarani, seguidos das recomendações sugeridas em cada um desses aspectos. No 

processo de execução do Plano de Contingenciamento para Enfrentamento COVID-19 na 

Aldeia Ocoy, de 21/06/2020, elaborado pela equipe de saúde exclusivamente para o tekoha 

Ocoy, é possível que novos aspectos e recomendações sejam necessários, o que 

eventualmente pode resultar em alterações e complementações do presente Protocolo. 

1. Elementos da dimensão sócio-política das populações Guarani no oeste do Paraná 

 Há duas grandes unidades sociológicas dos Guarani situados no oeste do Paraná – a 

Tekoha Guasu Guavirá, que abarca as 14 comunidades localizadas nos municípios de 

Guaíra e Terra Roxa; Tekoha Guasu Ocoy, que abarca 10 comunidades – uma em São 

Miguel do Iguaçu (Ocoy), duas em Diamante D`Oeste (Itamarã e Añetete), duas em 

Itaipulândia (Aty Mirin e Yva Rendá) e cinco em Santa Helena (Tapé Jeré, Pyau, Mokoy 

Joegua, Vy`a Rendá e Ara Porã). Desses 24 tekoha apenas 3 estão com a situação 

fundiária regularizada, os demais estão em situação de acampamento, em contextos de 

extrema vulnerabilidade social e econômica.   

 Cada unidade sociológica é composta por redes de parentesco e intensa mobilidade, 

acionadas não apenas pelos laços sanguíneos, mas também pela memória ancestral, 

elemento norteador da cosmovisão Guarani.  

 O povo Guarani tem uma memória traumática com as pandemias. As pessoas mais idosas 

no tekoha Guarani Ocoy ainda recordam da pandemia de sarampo, que em meados do 

século passado dizimou a população no Tekoha Guarani Kué (também conhecido como 

3 Lagoas); ou a epidemia de malária, que no início dos anos 1980 atingiu a população 

transferida do Ocoy/Jacutinga para o atual Ocoy).Também é importante considerar outras 

epidemias que se fazem presente na memória dos Guarani, como a da gripe espanhola e 

tantas outras; 

 Devido à falta de terra, de recursos naturais disponíveis, e na grande maioria dos casos, a 

não regularização dos seus territórios ancestrais, aspectos que viabilizariam a sua 

autonomia financeira, diversas pessoas são obrigadas a trabalhar diariamente fora dos 

Tekoha para seu sustento. A concentração maior é no frigorífico da empresa Lar, com 

várias unidades no oeste do Paraná: são mais de 40 pessoas do Ocoy, 8 de Itamarã e 9 de 

Añetete. Mas há também guaranis que trabalham em outros frigoríficos e empresas da 

região, bem como constata-se que há inúmeras pessoas que trabalham de diaristas para 

comunidades vizinhas, a grande maioria sem carteira assinada. Quase todos os postos 
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de trabalho são dos setores da agroindústria, agricultura, transporte e carregamentos de 

produtos da agroindústria, insumos químicos, pecuária, etc.   

1.1 Recomendações  

 O atendimento social e de apoio básico com alimentos, produtos de higiene e EPI’s 

(equipamentos de proteção individual) devem ser fornecidos em todas as aldeias da 

região, com orientações dos cuidados com a saúde, higiene e medidas de isolamento, 

para evitar que a doença se espalhe em outras aldeias; 

 As orientações recomendadas acima devem ser feitas preferencialmente pelos 

próprios Guarani, em língua Guarani, não apenas para o entendimento dos que não 

dominam o português, mas também para obedecer às lógicas e princípios próprios da 

língua; 

 Fazer um levantamento preciso da quantidade de pessoas que trabalham de diaristas 

e/ou outros postos de trabalho informais, para buscar uma negociação com as/os 

empregadoras/es, conhecer as condições de trabalho, os riscos de contaminação, etc; 

 Garantir a dispensa legal remunerada a todas/os as/os trabalhadoras/es 

registradas/os ou diaristas; 

 

2. Elementos da organização social e de parentesco Guarani  

 O conceito de casa para os Guarani é radicalmente distinto do conceito ocidental, que faz 

uma separação espacial antagônica entre o público e o privado. No caso da cultura 

Guarani, não é exagero dizer que o que se assemelha à ideia de “casa” é a própria aldeia, 

ressaltando que as relações de âmbito “doméstico e familiar” se estendem para outras 

aldeias, comunidades e lugares onde os parentes estão localizados. 

 Cada comunidade tem uma liderança política e religiosa. O “cacique”, como é comumente 

chamado, é o principal mediador entre a comunidade e a sociedade não indígena, em 

especial o Estado e os seus agentes.  

 As comunidades possuem seus xamãs Karai'a, Opygua, Oporaiva Tamoi e Xaryi (homens 

e mulheres) e seus aprendizes yvyraija e colaboradores Xondaro Kuéra, constituindo uma 

rede espiritual e cosmo-política de serviços internos de apoio à estabilidade social, física 

e espiritual; 

 Os Guarani são orientados pelas próprias formas de criação e educação, produção e 

reprodução de relações sociais, o que inclui a integridade e a saúde de todo o tekoha. 

 Em condições ideais, a produção e o consumo de recursos naturais, agrícolas ou florestais, 

são voltados não apenas para a alimentação, mas também para as práticas e rituais 

religiosos e para a preservação dos seus territórios. Essa dinâmica é fundamental para 

todo sistema social e de parentesco.  

 O consumo diário de alimentos nas aldeias está diretamente afetado pelas condições 

sociais e econômicas atuais, impactadas pelas sucessivas invasões e intervenções no 
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território indígena, o que compromete não apenas a dieta tradicional, mas também a 

saúde e a capacidade do corpo em resistir e combater as doenças e epidemias provocadas 

pelos não indígenas. 

 

2.2. Recomendações  

 Qualquer decisão sobre os procedimentos médicos e sanitários precisa ser de 

conhecimento dos representantes locais, dos órgãos indigenistas responsáveis e, mais 

importante, precisa ser autorizado pela liderança do tekoha; 

 Em hipótese alguma deve ser utilizada força ou poder policial de corporações externas 

para controle e ingerência sobre as populações e o seu tekoha, a menos que seja um 

pedido expresso pela própria liderança; 

 Consultar sobre os alimentos necessários para profissionais da merenda escolar e da 

saúde indígena, evitando a introdução brusca de alimentos que não integram a dieta 

tradicional e nem a dieta já habitual, consumida pelas pessoas da aldeia. Evitar 

excesso de carboidratos e privilegiar a proteína vegetal e animal. 

 

3. Elementos dos conceitos Guarani de corpo e saúde 

• No que diz respeito à saúde, os Guarani não separam completamente a saúde mental, 

emocional e física, e todas essas dimensões se complementam e se cruzam numa 

dimensão maior que é a espiritual, todas elas entrelaçadas pela memória;  

• Em tempos de crise, seja qual for a natureza dela, os Guarani recorrem à espiritualidade e 

à memória ancestral com mais força ainda, buscando ampliar os espaços de reza, dos 

rituais de cura e da difusão dessas práticas para o fortalecimento do tekoha; 

• Os Guarani são detentores de conhecimentos medicinais e práticas de cura que são 

próprias do seu povo; 

• Há inúmeros rituais de cura e de identificação de enfermidades próprias, e nesses rituais o 

tabaco é parte fundamental. Esses rituais são feitos geralmente na casa de reza, o 

Opy/Oga Guazu, através de orações, cantos, joroky (danças) e outros dispositivos 

xamânicos reconhecidos pelos protocolos de saúde da Sesai – órgão estatal responsável 

pela saúde indígena; 

• É comum, em tempos de pandemia ou de grandes eventos que comprometam a saúde do 

tekoha, os xamãs fazerem uso de seus conhecimentos para curar as pessoas, uma prática 

que pode implicar em encontros xamânicos com lideranças religiosas de outras aldeias; 

 

3.2.  Recomendações 
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 A remoção de pacientes da TI (Terra Indígena) deve ser feita somente com a permissão 

da liderança. No caso de necessidade de isolamento ou eventual transferência de mães e 

suas/seus filhas/os menores de 12 anos, a amamentação e os laços parentais devem ser 

respeitados, evitando, se possível, a separação do núcleo familiar. 

 Caso não seja possível manter o núcleo familiar unido, recomenda-se consultar a 

família extensa, através da escola e das lideranças, dando prioridade aos parentes 

próximos que tenham disposição e condições de cuidar das crianças que estão saudáveis. 

Nesses casos, deve-se garantir o fornecimento de alimentos, dos produtos de higiene e 

dos EPI’s para o sustento e a segurança da família acolhedora. 

 Da mesma maneira, e na medida do possível, em caso de necessidade de isolamento, 

deve ser respeitada a convivência de jovens casais que, para a prática Guarani, têm idade 

adulta. 

  Permitir que as/os líderes religiosas/os, desde que estejam em boas condições de 

saúde, utilizem os seus conhecimentos e façam os seus rituais, contextualizados no item 

3, respeitando-se os protocolos de distanciamento e de proteção orientados pela equipe 

de saúde e responsáveis, com vistas a garantir que os conhecimentos e práticas xamânicas 

possam ser efetuados; 

 Em hipótese alguma deve se impedir o uso do tabaco no petyngua (cachimbo) ou 

outros artefatos xamânicos nos rituais Guarani; 

 Qualquer tipo de controle, fiscalização e orientação nos rituais xamânicos, tais como, 

o controle da quantidade de pessoas a entrar na casa de reza, o deslocamento dos rituais 

para outros espaços, o tempo ou dinâmica dos rituais, a fiscalização do uso de EPI’s, etc., 

devem ser coordenados pelas lideranças políticas e religiosas com apoio de equipe 

selecionada por estas. 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 22 de junho de 2019 

 


