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ERRATA 
Anexo A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
 
Você está sendo convidado por Leandro Lucato Moretti para participar da pesquisa em 
psicologia social: “Por que(m) bebem os Kaiowá e Guarani? Os sentidos e significados 
do uso de bebidas alcóolicas na aldeia Panambizinho no município de Dourados/Mato 
Grosso do Sul”. A sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode 
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 
prejuízo em sua relação com o pesquisador. 
1) Objetivos da pesquisa: Esta é uma pesquisa, que tem como objetivo conhecer o 

uso de bebidas alcoólicas, bem como os diferentes sentidos e significados que 
assume na aldeia Panambizinho, localizada no município de Dourados, Mato 
Grosso do Sul, a partir de um olhar da psicologia sócio-histórica. Também buscará 
conhecer o funcionamento dos serviços e programas de saúde que atuam na 
prevenção e redução do uso de bebidas alcoólicas. Também é de interesse desta 
pesquisa conhecer e buscar resgatar os saberes e práticas terapêuticas 
tradicionais relacionadas ao abuso de bebidas alcoólicas e outras substâncias. 

2) Tipo de intervenção: Essa pesquisa é de caráter etnográfico para buscar conhecer 
a fundo o tema proposto. É de interesse acompanhar situações do dia-dia 
relacionadas ao uso de bebidas alcóolicas no interior da comunidade, como por 
exemplo, o consumo em si, conversas e conflitos relacionados a ele, alterações 
que a embriaguez produz e o trabalho dos serviços de saúde. Sua participação 
consistirá em conversas informais e atividades propostas pelo pesquisador em 
conjunto com a comunidade. 

3) Riscos: As pesquisas qualitativas geralmente não fornecem riscos físicos ou 
desconfortos para os seus participantes. Caso o participante sinta incômodo de 
conversar sobre algum tema, ele não precisa responder, e é livre para retirar o seu 
consentimento a qualquer momento da pesquisa. 

4) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum beneficio direto. 
Entretanto, espera-se que este estudo contribua com as demandas da 
comunidade com a construção de informações que estejam de acordo com o olhar 
do grupo.   

5) Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 
confidenciais. O pesquisador tomará todos os cuidados em preservar os dados 
da(o) voluntária(o), e os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 
identificação. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos dados, 
assegurando assim sua privacidade.  

6) Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar sua participação 
nesta pesquisa, bem como nada será pago pela participação.  

7) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Você tem a liberdade de retirar 
seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que 
isso afete a sua relação com o pesquisador.  

8) Contato: Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o 
endereço do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa de sua 
participação, agora ou a qualquer momento. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, _________________________________________________________________, 
após a leitura e compreensão destas informações, entendo que minha participação de 
é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. 
Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 
trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Dourados,___________________________________________________ de 20____. 
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____________________________________________________ 
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Resumo  

As bebidas alcoólicas e os modos de beber estão presentes no cotidiano atual 

dos Kaiowá e Guarani e são frequentemente relacionados a diversos dos 

problemas enfrentados por estes grupos, como a violência interna entre 

parentes. Porém, é preciso compreender, que apesar da introdução das 

bebidas destiladas ter sido feita por parte dos colonos que chegavam aos 

territórios tradicionalmente ocupados pelos Kaiowá, já existiam bebidas 

fermentadas próprias desses grupos que eram consumidas por diferentes 

razões, pautadas na cosmologia e no modo de vida ideal. Nesse sentido, no 

trabalho que aqui segue, foi traçado como objetivo geral conhecer, descrever e 

registrar processos de alcoolização e os diferentes sentidos e significados 

elaborados internamente, pelos grupos Kaiowa e Guarani a respeito do 

consumo de bebidas, mais especificamente na aldeia Panambizinho. Para tal, 

o método utilizado, de inspiração etnográfica, permitiu aproximação das 

percepções e perspectivas próprias desses grupos indígenas.  A partir das 

diferentes entradas em campo realizadas, foi possível perceber que as bebidas 

assumem diversas potências relacionadas ao bem viver desses grupos, como 

a sociabilidade, construção do corpo e saúde, entre outros. Apesar de 

transformações e mudanças geradas pelo contato com o modo de vida 

ocidental, ainda é possível perceber permanências nos modos de beber, que 

podem se configurar como formas de resistência perante as violências 

características desse contato interétnico. 

 

Palavras -chave: Kaiowá e Guarani; saúde indígena; bebidas alcoólicas. 



Abstract 

Alcoholic beverages and ways of drinking are present in the daily lives of the 

Kaiowá and Guarani and often, are related to several problems faced by these 

groups, such as internal violence among relatives. However, it should be 

understood that despite of the introduction of distilled beverages by settlers 

arriving in the territories traditionally occupied by the Kaiowá, there were 

already fermented beverages belonging to these groups that were consumed 

for different reasons based on cosmology and the ideal way of life. In this 

sense, in this work, it was adopted as a general objective to know, describe and 

register alcoholization processes and the different meanings elaborated 

internally regarding the consumption of beverages, more specifically in the 

aldeia Panambizinho. The method used here has an ethnographic inspiration, 

which allowed to approach the perceptions and perspectives of the Kaiowá and 

Guarani. From the different inputs in the field research, it was possible to 

perceive that drinking take on several potencies related to the well-being of 

these groups, such as sociability, body building and health, among others. 

Despite transformations and changes generated by the contact with the 

Western way of life, it is still possible to perceive permanences in the ways of 

drinking, which can be shaped as forms of resistance against the violence 

characteristic of this contact. 

 

Key-words: Kaiowá and Guarani; Indigenous health; alcoh olic beverages . 
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Int rodução 

Sempre tive interesse em conhecer mais sobre os Kaiowá e Guarani, 

que circulam pela cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, para além da 

imagem produzida pela discriminação resultado do modo de vida hegemônico, 

que os classifica grosso modo, como „vagabundos‟ e „bêbados‟. Em uma 

cidade que ostenta o título de „Capital do Agronegócio‟ do estado, certamente 

eu deveria desconfiar daquilo que me era apresentado de imediato a respeito 

dos chamados „bugres‟, termo pejorativo utilizado na região que busca 

desqualifica-los, mas levou certo tempo para ter a maturidade ou o 

conhecimento para tal desconfiança. Ao ver aquelas famílias circulando pelas 

ruas de carroça, pedindo de casa em casa ou oferecendo pacotes de mandioca 

para a venda, sempre percebi que os acompanhavam as acusações indiretas 

de pequenos furtos e outros acontecimentos, que de certa forma, buscava 

distanciar os indígenas desses locais, como não pertencentes a região.  

Tive uma primeira oportunidade de uma vivência mais aproximada das 

realidades dessas pessoas somente na graduação em Psicologia, na 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no ano de 2010, como 

monitor em um projeto de extensão (Vídeo Índio Brasil). O objetivo era exibir 

filmes e curtas em escolas indígenas, e fui encaminhado para a Escola 

Municipal Indígena Lacuí Roque Isnard na aldeia Bororó, localizada na Reserva 

Indígena de Dourados (RID), como responsável pelos materiais para a exibição 

(projetor e os filmes). Nas duas idas até a escola, tive contato com crianças de 

diferentes idades que lá estudavam e pude conhecer um pouco do cotidiano de 

uma área indígena. Apesar das inúmeras dificuldades impostas em seus 

cotidianos, principalmente de frequentarem a escola, a animação e a felicidade 

daquelas crianças me chamaram a atenção. Fazia frio na época, e muitos 

deles não tinham como se agasalhar, alguns nem mesmo tinham o que calçar 

nos pés, mas o fascínio e a emoção a cada movimento do herói da animação 

curta metragem “Pajerama”, reproduzido em uma parede da sala de aula, muito 

me marcaram. Após muitas inquietações e reflexões nos dias seguintes a essa 

experiência, tomei a decisão de que deveria conhecer mais sobre esses grupos 

e seus modos de vida e buscar novas experiências e vivências. A UFGD se 

apresentou um lugar de boas chances de aprendizado, principalmente por 



propiciar a entrada de Kaiowá e Guarani e seus conhecimentos no meio 

acadêmico, por meio de atividades específicas, e também com o curso de 

Licenciatura Intercultural Indígena Teko Arandu. Apesar dessa presença 

indígena na universidade, isso ainda pouco repercutia no curso de psicologia, o 

que se apresentava como uma impossibilidade de me inserir a partir da minha 

área em sua interface com os povos indígenas, e no caso, os Kaiowá e 

Guarani. Durante os cinco anos de graduação, foram poucas as discussões e 

atividades voltadas para essa questão, e não havia muito interesse na 

construção de projetos ou iniciativas que pudessem propiciar esse diálogo, o 

que me levou a circular por espaços construídos por outras áreas como 

Antropologia, História e até mesmo Direito, participando de um projeto de 

extensão sobre os indígenas encarcerados no Mato Grosso do Sul.  

No ano 2011, participei de um processo de filmagem para posterior 

produção de materiais didáticos, realizado em muitas das áreas indígenas de 

Dourados, de coordenação de um cineasta vinculado à Universidade Federal 

Fluminense. Na aldeia Panambizinho, estive em contato com a família de uma 

ñandesy, rezadora, e seu marido, capitão da aldeia, que tinham interesse em 

registrar versões dos mitos, histórias, rituais, rezas e cantos que estavam 

sendo ensinadas por sua mãe, agora já falecida. Nesse momento, tive a 

possibilidade de acompanhar o processo de produção do kagwy, mais 

conhecida como chicha, bebida tradicional da cultura Kaiowá e Guarani, e as 

prescrições, histórias, rezas e cantos que envolvem esse acontecimento.  No 

Panambizinho, também estive presente no momento da morte de um jovem da 

comunidade, e acompanhei o seu velório, ocasião em que as bebidas também 

estavam presentes. Nesse período, relacionado com as produções de material 

audiovisual, fui a uma reunião da Aty Guassu (uma organização política dos 

Kaiowá) na aldeia Paso Piraju, e também foram realizadas algumas atividades 

na Reserva Indígena de Dourados (RID) 1. 

Nessa trajetória, ao me colocar e/ou ser reconhecido como uma pessoa 

da área da psicologia, quase sempre foram, e ainda são, levantadas para mim 

as questões que envolvem o uso e o abuso de bebidas alcóolicas nas áreas de 

1As informações decorrentes desses materiais e dos relatos dessas experiências serão 
retomadas neste trabalho, pois seus conteúdos trazem elementos que muito contribuem para 
as discussões propostas aqui. 



ocupação indígena. Os pedidos de soluções, respostas, projetos, intervenções, 

palestras e outras demandas no campo da prevenção da dependência de 

bebidas alcóolicas, apresentados em várias circunstâncias, tornam evidente 

algo que os Kaiowá e Guarani esperam de nós, psicólogos, e quais possíveis 

contribuições imaginam que podemos oferecer. Essa demanda, somada à 

busca por um posicionamento crítico na psicologia, me levaram a iniciar a 

construção desta pesquisa com o objetivo de conhecer e analisar as formas de 

abordagem e enfrentamento das questões que envolvem o uso e o abuso das 

bebidas alcóolicas. Dentro de uma postura crítica, evidenciou-se, desde o 

início, que seria necessário buscar dialogar com as perspectivas próprias dos 

Kaiowá e Guarani, passando pelos seus saberes e dispositivos terapêuticos 

tradicionais relacionados ao uso e abuso de substâncias que causam 

alterações de consciência, no caso, as diferentes bebidas presentes em seus 

cotidianos. 

 Em vista disso, foi traçado como objetivo geral da pesquisa conhecer, 

descrever e registrar processos de alcoolização e os diferentes sentidos e 

significados que a ingestão de bebidas (destiladas e fermentadas) assume no 

cotidiano das áreas indígenas habitadas pelos Kaiowá e Guarani, aqui mais 

especificamente na Aldeia Panambizinho, localizada no município de 

Dourados, Mato Grosso do Sul. De forma articulada com essa compreensão, 

objetivou-se, também, analisar e dialogar com as diferentes maneiras de lidar 

com a questão, a partir das diferentes perspectivas.   

A discussão que aqui se segue, busca fundamentos em uma perspectiva 

crítica da psicologia social, rompendo com práticas normatizadoras e 

ahistóricas que contribuem para naturalização de violências. Tentando se 

apropriar de diálogos com a antropologia principalmente na forma como 

concebe o trabalho de campo, para buscar o objetivo da pesquisa se adotou 

um método com inspirações etnográficas, principalmente, no contexto da aldeia 

Panambizinho, lançando mão de diversos instrumentos de coleta de dados e 

análise.  

O trabalho de campo e os materiais utilizados para as discussões que 

aqui se seguem foram obtidos, durante o período do mestrado, em idas à 

aldeia Panambizinho, participações em aulas do Curso da Licenciatura 

Indígena da UFGD, o Teko Arandu, e participação no I Fórum de Saúde 



Indígena, realizado em Dourados, na aldeia Jaguapirú. Além disso, foram 

retomados experiências e materiais audiovisuais produzidos no ano de 2011, 

provenientes da vivência já citada acima. 

Para contextualizar essas questões, é necessário considerar que as 

bebidas alcóolicas sempre estiveram presentes nas culturas humanas 

espalhadas pelo mundo, assumindo diferentes formas e sentidos. Além dos 

muitos tipos de bebidas ingeridas existentes, os modos de beber também 

representam uma enorme diversidade, campo onde as relações sociais, 

permeadas pelos valores e outros elementos culturais do grupo, se 

estabelecem e se expressam. Sendo assim, os elementos culturais de 

determinado grupo têm relação com a sua produção de bebidas e a forma 

como são ingeridas. Isto é, quando, quanto, como e porque se bebe em um 

grupo de pessoas são aspectos determinados socialmente, de forma coletiva, e 

são possíveis expressões de elementos culturais e valores de uma sociedade. 

A quantidade de álcool ingerida e as alterações de consciência geradas são 

vistas de muitas formas pelos coletivos humanos, o que constitui discursos e 

concepções sobre o uso e o abuso, carregados de diversos sentidos e valores. 

Em alguns contextos, isso inclui a expressão do que é considera um uso 

normal ou patológico para determinado grupo.  

Os Kaiowá e Guarani, não diferentemente de outras culturas, também 

apresentam seu modo de beber relacionado com seu modo de vida e cultura, 

onde o kagwy (uma bebida tradicional de milho branco) está presente em 

momentos como as festividades, os rituais e também no uso cotidiano. O 

processo de produção da bebida, bem como as motivações de beber, têm seus 

fundamentos nas suas formas de organização social próprias, além da relação 

com as suas teorias e explicações do mundo, sua cosmologia, podendo se 

tornar elementos de expressão dos mesmos. Entretanto, tais expressões 

culturais são atravessadas e muitas vezes desprezadas e aviltadas pela forma 

como se dá o contato do grupo com a cultura dominante, hegemônica. 

Resistindo constantemente ao processo histórico do avanço da colonização do 

estado do Mato Grosso do Sul, os grupos Kaiowá e Guarani enfrentam 

diversas dificuldades impostas para a prática do seu bem viver, como o 

desmatamento de seus territórios ancestrais para a implantação da 

agropecuária, ocasionando uma escassez de recursos naturais vitais para 



sobrevivência e a reprodução cultural desses grupos. Isso produz um efeito 

devastador sobre sua organização social, gerando marcas em seus modos de 

vidas e corpos, consequentemente, nos seus modos de beber.  

Para ficar, por ora, apenas com a questão específica do uso de bebidas 

alcoólicas, é preciso levar em conta que nesse histórico de contato entre esses 

diferentes modos de vida, a entrada das bebidas destiladas (a cachaça, a 

pinga) nos grupos indígenas se dá de muitas formas, e quase sempre como um 

instrumento de controle dessas culturas de acordo com os interesses dos 

colonizadores. Nos dias de hoje, isso se constitui como uma questão de grande 

complexidade no contexto das áreas indígenas, sendo esse consumo de álcool 

apontado como causa de problemas sociais existentes, e que na verdade 

devem ser entendidos como decorrentes do processo histórico de 

confinamento, incluindo os considerados abusos das bebidas destiladas.  

No primeiro capítulo deste trabalho, será realizada uma discussão sobre 

limites e possibilidades da psicologia para lidar com essa questão em seu 

trabalho com os povos indígenas, percebendo que ainda é uma área 

etnocêntrica e ocidental. Para tal, inicialmente, serão retomados alguns 

elementos do processo de colonização que expressem um contato da 

psicologia com essas populações, para compreender historicamente como se 

insere e as concepções que adota nessa relação. Busca fundamentar-se 

assim, a necessidade de romper com fazeres tradicionais da psicologia, 

assumindo um compromisso social com as mais de 300 etnias indígenas que 

existem no Brasil e se constituir em mais uma ferramenta na luta pela garantia 

de seus direitos e de respeito a suas especificidades. Nesse sentido, será 

construído um olhar para o tema desta pesquisa, que buscará descrever um 

processo histórico que se relaciona com o uso de bebidas alcoólicas, em 

detrimento a concepções que naturalizam e individualizam violências históricas.  

O segundo capítulo, será relativo aos Kaiowá e Guarani, caracterizando 

o seu contexto atual nas diferentes áreas que ocupam, buscando entender o 

processo histórico de seus territórios ancestrais no Mato Grosso do Sul, com o 

foco voltado para momentos em que as diferentes bebidas aparecem. A 

organização da rede de saúde indígena voltada para essa população também 

será de interesse. Além disso, serão apresentadas concepções e categorias 

próprias dos Kaiowá e Guarani que podem contribuir para a aproximação das 



perspectivas que elaboram a respeito das bebidas alcóolicas e as suas formas 

de perceberem essas questões. Por fim, serão descritos brevemente as 

principais entradas de campo desta pesquisa. 

O terceiro capítulo refere-se à temática da saúde indígena, onde será 

apresentada a trajetória das políticas indigenistas de Estado, resultando na 

organização atual da saúde indígena. Além disso, também serão retomados 

elementos percebidos em campo que podem compor versões dos Kaiowá e 

Guarani a respeito do estabelecimento da saúde indígena no Mato Grosso do 

Sul, processo relacionado com a colonização do estado. 

Por fim, o quarto capítulo será referente à apresentação dos dados 

construídos em campo, articulados com as discussões que estes possibilitam, 

dialogando com teorias da psicologia e perspectivas indígenas descritas em 

outros trabalhos e análises, de forma que se possa contribuir para um 

entendimento sobre o uso e o abuso de bebidas alcóolicas que não reproduza 

violências características da construção do pensamento colonizado. 

Posto esse panorama brevemente, justifica-se então, esta pesquisa. 

 



1. Psic ologia e povos indígenas no B rasil 

As conquistas indígenas das últimas décadas tornam-se frágeis frente 

aos sérios ataques contra os direitos das minorias no Brasil, em um dos 

contextos políticos mais desfavoráveis e críticos já enfrentados. Perante a 

complexa questão indígena atual, é preciso questionar a fundo o lugar ocupado 

historicamente pela psicologia nesse contexto de luta e enfrentamento ao 

avanço do desenvolvimento nacional, buscando constituir mais uma ferramenta 

que esteja a favor das demandas territoriais e culturais, vitais para a existência 

das mais de 300 etnias espalhadas por todo o país.  

A partir do ano de 2015, destca-se a utilização contraditória da tese 

ruralista do marco temporal pelo Superior Tribunal de Justiça (STF) para 

suspender portarias que reconhecem as Terras Indígenas (TI‟s), algumas 

localizadas no Mato Grosso do Sul, o que se consolida como um grave ataque 

contra os direitos territoriais garantidos pela Constituição Federal de 1988 

(artigos 231 e 232), ameaçando a já tão complicada promoção da saúde 

indígena, uma vez que os territórios tradicionais são vitais para o bem estar 

dessas pessoas2.  

Além disso, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215, que 

propõe transferir para o Congresso Nacional a decisão final sobre as 

demarcações de TI‟s também é um grave ataque aos direitos dos povos 

indígenas do Brasil, uma vez que a bancada ruralista é uma das maiores e 

mais influentes na configuração atual do Congresso, com poucas perspectivas 

de mudanças de cenário futuro.  

Soma-se a esse panorama nacional, a ocorrência de dois casos de 

violação de direitos no campo da saúde mental envolvendo indígenas na região 

sul do Mato Grosso do Sul, no mês de janeiro de 2017. O primeiro caso é o do 

Kaiowá e Guarani Alexander Claro, da aldeia Te’ikue, no município de 

Caarapó, diagnosticado com esquizofrenia, que foi alvejado com dois tiros pela 

Polícia Militar para conter um suposto surto. Segundo reportagem vinculada no 

site do Conselho Missionário Indigenista (CIMI), em 09/01/20173, “(...) portava 

2 Mais informações sobre o marco temporal em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-
socioambientais/direito-a-terra-e-meio-ambiente-ameacados-democracia-em-risco 
3 Disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=9079 



um pedaço de madeira e ameaçava transeuntes quando os policiais chegaram” 

e “(...) o primeiro disparo atingiu o fêmur de Alexander. Sem o efeito desejado, 

os policiais atiraram contra o quadril. Então conseguiram imobilizá-lo”. Além 

disso, o indígena passou a ser novamente acusado (por delito anterior, já 

julgado) de homicídio, sendo mantido em custódia durante sua permanência no 

Hospital da Vida, em Dourados, e ao sair, foi levado para Penitenciária 

Estadual de Dourados, onde permaneceu encarcerado por meses.  

O segundo caso é o de Pedro Paim, morto em uma cela solitária na 

delegacia de Caarapó, onde foi colocado após um suposto episódio de surto. A 

reportagem do jornal digital Midiamax, de 17/01/20174, expõe que os 

“problemas psiquiátricos, como desmaios e convulsões” do indígena não 

estavam sendo considerados e que mesmo levado para ser medicado no 

hospital, foi mantido em cárcere com os demais. Após mais um suposto surto 

no período da noite, foi levado para a solitária, onde foi encontrado morto pela 

manhã.  

Em ambos os casos, brevemente descritos aqui e que devem ser 

retomados nas discussões que se seguem, além das inúmeras violações de 

direitos no campo da saúde mental, destacam-se as violações de direitos 

específicos dos indígenas no processo de abordagem e encarceramento, como 

a falta de intérprete da língua tradicional, permanência em cela separada dos 

não indígenas, laudos específicos (antropológico e psicossocial), entre outros. 

É importante destacar também que ambos eram medicalizados e a Secretária 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) lutava para garantir um cuidado e a 

atenção mínimos para essas pessoas e suas especificidades. No caso do 

Alexander a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) buscou soluções e 

encaminhamentos através do Ministério Público. De forma geral, entretanto, 

são poucas ou inexistentes as manifestações da sociedade, via organizações, 

entidades, referentes a essas violências. 

Esses casos emblemáticos, além da ameaça da perda do direito aos 

territórios também citada, demonstram que este é um momento onde está 

expressa a necessidade de um posicionamento crítico da psicologia, nos 

diferentes campos em que se insere junto às populações indígenas. De que 

4 Disponível em: http://www.midiamax.com.br/policia/indio-morre-dentro-cadeia-caarapo-ser-
colocado-solitaria-328568 



forma essa área do conhecimento pode contribuir nas demarcações de 

territórios e garantia de outros direitos dos grupos indígenas? Gonçalves (2009) 

pode contribuir nesse momento ao afirmar: “é preciso escolher que projeto de 

sociedade e de humano desejamos incentivar com nossas explicações e 

nossos fazeres profissionais” (p.154). Pensando nesse sentido e considerando 

brevemente o que vem sendo feito tradicionalmente no campo da atuação com 

povos indígenas, é importante questionar a atuação da psicologia quando se 

dá, acriticamente, relacionada a um projeto de sociedade hegemônica que 

demanda a construção de um sujeito colonizado para seu desenvolvimento, 

incluindo a normatização das culturas indígenas. 

Alguns elementos do histórico de contato entre essa psicologia e os 

saberes indígenas serão descritos aqui, compondo este capítulo, para 

contribuir com uma crítica à psicologia hegemônica e fundamentar um 

compromisso social com as populações indígenas do Brasil. A construção de 

um olhar diferenciado requer entender de que forma essa prática tradicional de 

psicologia esteve alinhada com a colonização ocidental, por meio de 

concepções adotadas ao olhar os povos indígenas, principalmente, do Brasil, 

em diferentes momentos. Entendemos, diferentemente disso, que a psicologia 

deve relativizar seus instrumentais teóricos e práticos, e aproximar-se das 

perspectivas próprias dos povos indígenas, compreendendo-os para além do 

etnocentrismo característico dessa área. 

1.1. Elementos de uma relação histórica 

Ainda no século XVI, a população indígena que habitava a região agora 

chamada Brasil, antes do contato com os navegantes vindo velho mundo, é 

estimada por Instituto Socioambiental (ISA, 2017) entre dois e quatro milhões 

de pessoas, distribuídas em mais de mil povos diferentes. São apontados 

vários fatores que geraram, e ainda geram impactos populacionais, como os 

conflitos internos e externos, epidemias e outras formas de desorganizações 

culturais e sociais ao longo desses séculos de contato interétnico. Apesar 

dessa variedade de fatores, é certo que muitas mudanças nas culturas 

indígenas têm início com a chegada dos colonizadores portugueses e se 

mantém até os dias atuais, assumindo diferentes formas.  



Pode-se dizer que o continente americano correspondia a uma 

diversidade de mundos que coexistiam com o chamado ocidente europeu, e 

que possuíam suas formas de explicar os fenômenos que perpassavam suas 

existências, construindo teorias acerca da origem do universo e da gênese das 

pessoas. As populações ameríndias viviam a seu modo, utilizando dos 

recursos disponíveis pelos seus vastos territórios e se reproduziam física e 

culturalmente. Recorriam às suas próprias práticas de saúde e cuidado e 

dispositivos terapêuticos, pautados em diversos sistemas culturais, e que 

davam conta das demandas (eventualmente doenças) dos grupos. Esses 

conhecimentos geralmente eram de responsabilidade dos xamãs, curandeiros, 

rezadores, entre diversas figuras que lançavam mão de seus saberes sobre as 

plantas, rezas e outros elementos existentes em seus territórios.  

O contato com os colonos trouxe novas questões relacionadas à saúde, 

como doenças e epidemias que não faziam parte dos corpos e cotidianos 

ameríndios, dizimando famílias e grupos inteiros ao longo da história, o que 

pode ter contribuído para o enfraquecimento da prática medicinal de 

responsabilidade dos rezadores, uma vez que não podiam dar respostas a 

esses novos problemas. Destaca-se que as epidemias também atuam como 

elementos que geram desorganizações e reorganizações sociais entre os 

grupos indígenas. 

Nesse sentido, é preciso pensar o contexto atual da saúde indígena 

considerando esse processo de colonização, conforme Santos et. al. (2008) 

afirmam: 

Os povos indígenas apresentam um complexo e 
dinâmico quadro de saúde, diretamente relacionado 
a processos históricos de mudanças sociais, 
econômicas e ambientais atreladas à expansão e à 
consolidação de frentes demográficas e 
econômicas da sociedade nacional nas diversas 
regiões do país. (SANTOS et. al. 2008, p.37).  

É importante trazer também que, de acordo Palheta (2015), tudo aquilo 

realizado para os indígenas no contato interétnico, “oscilou entre as mãos da 

Coroa portuguesa, da Igreja e do Estado” (p.23), não sendo diferente no campo 

da saúde ao longo da história da brasileira. 



Posto isso, em seguida, aqui serão discutidos alguns momentos em que 

a psicologia, de alguma forma, atua ou se aproxima das diversas culturas 

indígenas, buscando perceber de que forma as concebia. Inicialmente, no 

período da colonização, é interessante dizer, que mesmo que se trate de 

elementos do que futuramente viria a ser a psicologia como ciência ocidental, 

esses saberes, em contato com os povos indígenas, estavam contribuindo com 

a construção de um indivíduo alinhado com os interesses mercantilistas da 

Coroa Portuguesa, que buscava acumular riquezas por meios da exploração 

dos recursos existentes neste território. Pode-se questionar, portanto, a forma 

que essas práticas da psicologia se relacionavam com a colonização, 

justificando violências e homegeinizando essa diversidade de culturas 

indígenas. É preciso buscar entender historicamente de que forma a psicologia 

percebeu e se colocou em relação aos povos indígenas, a fim de evitar 

reproduzir violências históricas.  

1.1.1. Saberes psicológicos e colonização 

O primeiro momento em que a psicologia entra em contato com os 

povos indígenas é justamente no momento de chegada das grandes 

navegações no continente americano. Apesar de ainda não ser uma ciência 

delimitada pelas universidades dos grandes centros europeus, é possível 

perceber práticas e saberes que podem ser vistos como possíveis expressões 

de uma psicologia da época, como práticas de educação, saúde, cuidado, entre 

outras formas.  

A colonização é um momento de início de contato entre a cultura 

europeia ocidental e as culturas ameríndias, processo que gerou enormes 

mudanças nessas culturas, uma vez que o ocidente buscava a exploração de 

territórios e recursos, gerando um acúmulo de riquezas extraídas da colônia.  

Antunes (2012) aponta as contradições históricas que permeiam a 

constituição da psicologia no Brasil, principalmente a área da psicologia social, 

e afirma existir uma „produção de saberes psicológicos‟ no período colonial. 

Apesar de a autora evidenciar aqueles produzidos e que circularam entre os 

jesuítas, é importante ressaltar a existência de diversas produções entre os 

grupos indígenas que podem ser captadas nesse sentido. 



Segundo a autora, é importante entender que as grandes navegações 

estavam relacionadas com a expansão marítima europeia, e o seu modo de 

vida ocidental, constituindo o Brasil como uma colônia de exploração. Para a 

organização da empresa colonial, ao lado de um “forte aparato repressivo” era 

preciso um “aparato de ordem ideológica, com a finalidade de transmitir, impor 

e manter ideologias que, em última instância, justificavam e legitimavam a 

exploração colonial” (ANTUNES, 2012, p.46). Além disso, a autora aponta que 

esse segundo aspecto teve a Companhia de Jesus como protagonista, e no 

Brasil, estava relacionada com a educação dos filhos dos colonos portugueses 

e a “educação elementar e a catequese para os filhos nativos da terra” (p.47), 

com os jesuítas ocupando-se “de produzir e difundir conhecimentos que tinham 

como função organizar e manter a empresa colonial” (p.47). A autora também 

afirma que: 

 O processo catequético e a educação das 
primeiras letras para os indígenas têm sido vistos 
como expressão de uma pedagogia repressiva, 
baseada em castigos, com vistas à disciplinarização 
e controle, com base na psicologia moral da época 
(ANTUNES, 2012, p.47). 
 

Nesse sentido, a produção de conhecimento nas mãos dos jesuítas, 

pensando na construção de um sujeito colonizado, tinha por objetivo atender 

interesses comerciais e ideológicos da metrópole, onde a pedagogia violenta 

empregada pode se revelar como um desdobramento dos saberes 

psicológicos, e a sua possibilidade de atuação nesse projeto de controle das 

populações que já habitavam a região.  

Gambini (1988) também pode contribuir para a compreensão da 

concepção que os portugueses adotaram sobre os grupos indígenas no 

período da colonização. Ao analisar as cartas trocadas entre os jesuítas e a 

Coroa portuguesa, encontra diversos elementos que fazem parte do processo 

de dominação dos coletivos indígenas, necessário para a exploração do 

território. Cabe destacar os seguintes trechos: 

Esses aspectos todos atingem sua formulação 
cabal nas cartas em que Anchieta abertamente 
declara que, no fundo, o problema da conversão 
resume-se a uma escolha entre Evangelho ou 
escravidão (GAMBINI, 1988, p. 204).  



 

Complementa que: 

Nóbrega chegou à mesma conclusão depois de 
sete anos de uma profissão de fé liberal e protetora. 
Quando sua sombra gradualmente veio à tona, 
tornando-se um velho amargurado e doente, seu 
plano era de que os índios catequizados, aqueles 
que sem resistência se submetessem à Coroa e à 
Igreja, fossem agrupados em aldeamentos 
convenientes e forçados a viver num regime de 
obediência. Mas os que se opusessem seriam 
escravizados, como era de praxe em todo território 
conquistado (...). 
Cento e cinquenta anos depois, os jesuítas já 
tinham acumulado saber suficiente para produzir 
tratados doutrinários para ensinar aos senhores 
como tratar os escravos africanos conforme a 
religião e puni-los segundo a conveniência 
(GAMBINI, 1988, p.205). 
 

 Em função disso, pode-se dizer que os jesuítas não se aproximavam 

dos sentidos das práticas culturais dos indígenas, e as consideravam, a partir 

de uma moralidade católica e ocidental, muitas vezes como pecaminosas, 

buscando inibi-las, de acordo com Antunes (2012), com a ameaça da “danação 

eterna como punição ao pecado” (p.47). Os rituais indígenas, carregados de 

cantos, danças e bebidas (cauim), eram vistos de forma esvaziada 

culturalmente pelos jesuítas, pois não compreendiam os sentidos e as 

motivações desses momentos. Mais do que isso, eram vistos como práticas 

que deviam ser inibidas por meio da catequese, conforme constatou o Padre 

Anchieta em carta enviada à Coroa: “em decorrência do trabalho evangélico, os 

índios passam a beber e cantar menos” (GAMBINI, 1988, p.129). 

Porém, não se tratava aqui de eliminar por completo o hábito de beber 

suas bebidas tradicionais, e sim enfraquecê-lo em detrimento a uma forma de 

beber que fosse interessante para a colonização. Segundo Fernandes (2013), 

as bebidas destiladas, de origem europeia, eram dadas aos grupos indígenas 

com o objetivo de desagregar e desorganizar os coletivos e seus sistemas 

culturais, facilitando assim, o processo de conversão destes considerados 

pagãos. Ao perceberem o seu forte efeito, os colonos passaram a usar de 

forma proposital as cachaças e os vinhos provenientes da técnica de destilação 

em alambiques, caracterizando, portanto, mudanças e transformações nos 



modos de beber tradicionais. É importante destacar, que de acordo com 

Fernandes (2013), esse processo não ocorre somente como uma imposição 

colonial, pois, os efeitos da experiência etílica com as bebidas destiladas 

chamaram a atenção e o interesse dos grupos indígenas, que adquirem „gosto‟ 

por essas bebidas, percebendo-as a seu modo. 

Antunes (2012) expõe que alguns jesuítas defendiam concepções 

políticas e teóricas que confrontavam com os interesses da colonização, com 

discussões que apresentavam diversos elementos em contraposição às 

concepções dominantes, como por exemplo, a necessidade de reconhecer a 

função do meio na aprendizagem e o reconhecimento da capacidade 

intelectual das mulheres. Entre esses estava o Padre Vieira, que se 

posicionava contra a escravidão dos indígenas e dos africanos, bem como 

denunciava as condições a que estes eram expostos no Brasil. Para a autora, 

isso ilustra que os chamados saberes psicológicos não eram homogêneos 

nesse período, expressando assim contradições nas relações de exploração da 

colônia. Define então: 

Essas são somente algumas ilustrações que 
mostram que os saberes psicológicos na colônia 
não são homogêneos, mas internamente 
contraditórios, e expressam as relações de 
exploração da metrópole sobre a colônia. Percebe-
se que os saberes psicológicos compõem-se de 
ideias que dão sustentáculo à empresa colonial e 
de ideias a estas contrapostas, que também se 
manifestam em sua originalidade na perspectiva do 
conhecimento sobre o fenômeno psicológico 
(ANTUNES, 2012, p.49). 

Para a autora, entender as contradições existentes nesse período 

possibilita apreender a história da psicologia no Brasil “a partir de seus 

processos constituintes, isto é, do movimento que se produz a partir do embate 

de forças contrárias” (p.49). Além disso, também aponta que é possível 

encontrar mais elementos sobre os saberes psicológicos no Brasil colonial nos 

trabalhos de Massimi (1997, 1990, 2004 apud. ANTUNES, 2012). 

A partir do exposto até aqui, é possível entender que existiu um contato 

entre uma cultura, aqui expressa com elementos que constituem 

historicamente uma área do conhecimento ocidental, e uma grande diversidade 

de culturas, que se deu de forma contraditória. Isso se constitui, em certos 



momentos, como subsídio para a construção de um sujeito colonizado, por 

meio de práticas de controle e medo, necessárias para o processo de 

colonização, justificando e naturalizando as violências que permeavam os 

interesses da metrópole. Em outros momentos, entretanto, os saberes 

psicológicos podem se apresentar como uma pequena resistência ao processo 

colonizador, questionando práticas e a forma como os grupos indígenas eram 

concebidos (como seres sem conhecimentos próprios) pelos portugueses.  

Essa contradição pode justificar a necessidade de se pensar uma nova 

forma de atuar com as populações indígenas, pautada numa postura crítica e 

histórica. Ou seja, a leitura que deve ser feita da relação dos saberes 

psicológicos com as práticas desenvolvidas junto aos indígenas, desde o 

período da colonização, mostra as contradições sociais que, de alguma forma, 

se expressam em maneiras diferentes de conceber e intervir junto a esses 

grupos.  

Essa possibilidade continua presente de algum modo, obrigando-nos, 

para manter uma perspectiva crítica, a questionar concepções naturalizadoras 

e práticas normativas, buscando uma leitura comprometida com o respeito às 

culturas desses povos e que desvende as determinações históricas que 

terminam por desconsiderá-las.  

1.1.2. Uma mudança no olha r 

Já no final do século XIX e início do século XX, inicia-se um novo 

momento no olhar adotado pela psicologia para os grupos indígenas no Brasil. 

A partir de discussões nas academias, principalmente de um olhar da 

psicologia social, alguns autores passam a analisar criticamente a história e a 

construção de identidades brasileiras, que se pautam no processo de 

colonização e escravidão dos grupos indígenas. 

Dante Moreira Leite, em meados do século XX, foi um dos que se 

debruçou sobre essas questões, evidenciando a construção do chamado 

caráter nacional. Apesar de não discutir grupos indígenas específicos, o 

psicólogo social resgatou muitos elementos do Brasil colonial em sua obra “O 

Caráter Nacional Brasileiro”, de 1969, onde buscou compreender o processo 

histórico da construção da ideologia vigente no país, expressa em sua época. 

Graciano (2013) aponta que o autor sempre buscou relacionar o discurso 



ideológico com os interesses das classes dominantes de determinados 

contextos políticos e sociais, e evidenciou que no momento da independência 

do Brasil de Portugal, tornou-se relevante valorizar as culturas indígenas, pois 

era preciso buscar uma história independente de Portugal. Surge assim, a 

imagem romantizada do índio, e que não trazia nenhum risco à ordem vigente, 

representando a origem primitiva do Brasil, que viria a se tornar desenvolvido. 

Posteriormente, o índio passou a ser visto como rebelde e inapto ao trabalho, 

acusado de ter perdido a sua identidade romântica por se relacionar com 

elementos da cultura ocidental. Esse indígena era visto como perigoso e 

bárbaro, uma vez que se organizava em busca de retomar seus territórios 

tradicionais, o que ameaçava os interesses dos grandes proprietários de terra.  

Segundo Graciano (2013), na obra “Psicologia Diferencial” (Leite, 1966), 

o autor também aborda questões referentes aos indígenas, e dessa vez, de 

uma forma mais relacionada com a importância dos territórios para esses 

grupos. Ele afirma que não existem provas que atestem que os indígenas 

tenham herdado características psicológicas de serem incapazes de se fixar 

em um território, e que o chamado, na época, nomadismo dos grupos 

indígenas, pode ser explicado por características culturais ou por questão de 

procura de recursos naturais. Trata-se de um aspecto importante, pois a 

imagem do „índio nômade‟ tem sido naturalizada e parece atuar como uma 

ideologia construída para justificar a tomada de territórios ocupados à sua 

maneira pelos diferentes grupos indígenas do Brasil. A imagem do „índio 

nômade‟, colocada sem referência à cultura e/ou aos processos objetivos de 

reprodução dos grupos tem sido utilizada para considerar que os indígenas não 

são merecedores do direito a seus territórios ancestrais. 

Gambini (1988) já citado anteriormente, também pode ser colocado no 

bojo de autores que analisaram a construção da identidade nacional brasileira, 

considerando a relação com os povos indígenas. No caso, apresenta uma 

análise, pautada no conceito de projeção, das cartas trocadas entre os jesuítas 

que vieram para o Brasil e a Coroa Portuguesa. 

Outro autor que merece destaque aqui, até o momento pouco 

reconhecido pela academia, é Manoel Bonfim, que em suas obras do início do 

século XX, também buscou discutir como a consolidação de uma “nação 

brasileira” estava pautada na colonização violenta das culturas indígenas. O 



psicólogo sergipano foi responsável pela instalação do primeiro Laboratório de 

Psicologia Brasileiro em 1906, e em suas obras buscava romper com ideias 

dominantes na época. Pensava o Brasil historicamente, a partir da colonização 

e exploração das riquezas naturais, adotando uma perspectiva histórico-social 

de fenômeno psicológico, que essas fossem difundidas no país. Esse 

posicionamento crítico ao pensamento dominante na época pode ter 

contribuído para esse esquecimento de sua obra tão importante para 

psicologia, ainda mais nos dias atuais, sendo necessário retomar sempre que 

possível seu trabalho. 

Destaco esses autores em conjunto, pois suas obras apresentam em 

comum, além um olhar para os povos indígenas, uma perspectiva crítica sobre 

como foram predominantemente considerados, buscando compreender como a 

construção de um „sujeito brasileiro‟, ora chamado de alma, ora de identidade, 

tem relações profundas com a normatização das culturas indígenas e a 

colonização de seu pensamento, conforme descreve Escobar (2010). Torna-se 

uma necessidade básica desses processos de colonização, capturar essas 

subjetividades, a fim de se apropriar de conhecimentos que sejam 

interessantes para o modo de produção capitalista, e deslegitimar o modo de 

vida dessas pessoas, gerando então, uma visão distorcida a respeito destes. É 

importante perceber que, apesar desses grandes autores e grandes obras, 

ainda não se tem aí uma aproximação das perspectivas e conhecimento 

próprios dos grupos indígenas, constituindo-se, entretanto, como boas críticas 

ao conhecimento e ao modo de vida hegemônicos. 

Essa aproximação, entretanto, foi do interesse de Silvia Lane e aparece, 

em alguma medida, em sua produção. Sua obra é de grande importância para 

a Psicologia Social brasileira, devido à crítica à psicologia tradicional, por meio 

da utilização do método materialista histórico dialético. Lane iniciou uma nova 

perspectiva na área da Psicologia Social, a partir de uma nova concepção de 

sujeito. Além de exercer uma grande influência na área por meio dessa nova 

forma de ver, também teve interesse pelos grupos indígenas, nos anos 1990, 

mais especificamente pelo estudo das emoções entre os Xavante.  

Lane concebe as emoções como formas de mediação entre 

subjetividade e objetividade, o que constitui o psiquismo humano. No seu 

capítulo, “A mediação emocional na constituição do psiquismo humano”, de 



1995, Lane relata que estava desenvolvendo pesquisas com os Bororo e os 

Xavante do Mato Grosso. É importante considerar que apesar de se tratar de 

apenas uma pequena passagem de sua obra, expressa o interesse que a 

autora teve em buscar elementos nas culturas indígenas, para entender o 

caráter cultural das emoções. É possível perceber que ela considera que as 

emoções são mediadoras do modo de vida desses grupos e a base das 

relações sociais, como, por exemplo, no caso do ritual de caça (Lane, 1995). É 

preciso buscar mais conteúdos produzidos pela autora sobre o tema, para 

tentar entender melhor o seu posicionamento. Sabe-se que uma das últimas 

produções de Lane, antes de sua morte em 2006, foi uma pesquisa financiada 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), a 

respeito dos Xavante.  

Longe de esgotar o assunto, o que quisemos foi apresentar um breve 

panorama de mudanças nas concepções adotadas pela psicologia em relação 

a grupos indígenas. É importante destacar que essa área, seus conhecimentos 

e possibilidades de intervenção também começam a se tornar uma demanda 

levantada pelos povos indígenas na década de 1990. Isso resulta na entrada 

de psicólogas e psicólogos no campo das políticas de saúde indígena, 

integrando as Equipes Multidisciplinares de Atenção Básica à Saúde Indígena 

(EMSI), responsáveis pela promoção de saúde nas áreas de ocupação 

indígena.  

É importante destacar a imensa diversidade cultural dos muitos povos 

indígenas do Brasil, diante do que, garantir uma forma de atuação que 

considere as suas especificidades é um desafio complexo, encarado por esses 

profissionais.  

1.1.3. Aproxi mação via políticas de saúde indígena 

Mais recentemente, após a Constituição de 1988 e a consequente 

definição de políticas de garantia de direitos dos povos indígenas, a relação da 

psicologia com esse campo é mediada, em vários contextos e situações, pelas 

definições dessas políticas, notadamente de saúde e de saúde mental5. 

A delimitação do campo da saúde mental entre os povos indígenas, 

onde o consumo excessivo de bebidas é tratado especificamente como uma 

5 Esses aspectos serão desenvolvidos nos capítulos 2 e 3. 



prioridade, se deu de forma mais clara apenas nos anos 2000. Entretanto, 

apesar de quase dez anos de trajetórias, ainda caminha para se definir de fato. 

Em 2007 foi aprovada a Política de Atenção Integral à Saúde Mental das 

Populações Indígenas (Brasil, 2007), por meio da Portaria 2.759/07. Foi 

produzida a partir de diversas considerações que resultaram da realização de 

uma série de conferências e fóruns sobre a temática, as quais contaram com a 

participação de lideranças de grupos indígenas, profissionais da área da 

psicologia e da saúde, e instituições ligadas ao indigenismo, além de outros 

setores comprometidos com a luta pela garantia dos direitos dos grupos 

indígenas.  

A ainda chamada, à época, Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 

atualmente SESAI) iniciou a contratação de psicólogas e psicólogos para 

comporem as Equipes Multidisciplinares de Atenção Básica à Saúde Indígena 

(EMSI) nos diferentes DSEIs, entre eles o Mato Grosso do Sul, visando ampliar 

a sua capacidade de atendimento. Esses conceitos específicos, relativos à 

organização da área da saúde indígena serão discutidos mais adiante, no 

capítulo 3, mas é importante destacar aqui que, com essas definições nas 

políticas de saúde, esses profissionais se tornam responsáveis pelo trabalho 

com as situações que perpassam a saúde mental dos grupos indígenas, mais 

especificamente, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o suicídio, que 

expressam dados considerados alarmantes.  

O primeiro artigo da política expressa as oito diretrizes gerais que 

buscam nortear a delimitação do campo da saúde mental entre os grupos 

indígenas, reproduzidas integralmente aqui, devido a importância:  

I - apoiar e respeitar a capacidade das diversas 
etnias e das comunidades indígenas, com seus 
valores, economias, tecnologias, modos de 
organização, de expressão e de produção de 
conhecimento, para identificar problemas, mobilizar 
recursos e criar alternativas para a construção de 
soluções para os problemas da comunidade; 
II - apoiar a organização de um processo de 
construção coletiva de consensos e de soluções, 
que envolva a participação de todos os atores 
sociais relevantes, em especial o movimento social 
e as lideranças indígenas, que considere e respeite 
as especificidades e a cultura de cada comunidade 
indígena envolvida, que respeite e convoque os 
conhecimentos da medicina tradicional das 



comunidades, e que crie alternativas viáveis e 
consensuais para a abordagem dos problemas de 
saúde destas comunidades; 
III - considerar como atores sociais imprescindíveis 
para a construção deste processo, os etnólogos e a 
comunidade acadêmica, na medida em que vem 
acompanhando sistematicamente o impacto do 
contato destas comunidades com as sociedades 
envolventes, apontando a complexidade dos 
problemas das comunidades e das intervenções do 
Estado brasileiro e produzindo conhecimento 
acerca da heterogeneidade destas comunidades; 
IV - garantir ações integradas, através da 
articulação institucional entre as diferentes esferas 
de governo (União, Estado e Municípios); 
V - garantir acessibilidade, sobretudo através da 
potencialização das ações de construção coletiva 
de soluções para os problemas de saúde mental no 
nível da atenção básica, e da potencialização dos 
CAPS na construção coletiva de ações em seu 
território, sobretudo em regiões com grande 
concentração de comunidades indígenas; 
VI - considerar como fundamento das propostas de 
intervenção a estratégia de pesquisa – ação 
participativa, que permita sistematizar informação 
epidemiológica, assim como os modelos 
explicativos e sistemas de ação que os indígenas 
implementam para a superação de seus problemas; 
VII - garantir a criação de um sistema de 
monitoramento e avaliação das ações, que além de 
inquéritos epidemiológicos específicos, inclua 
estudos qualitativos de avaliação das estratégias de 
intervenção, sejam estas intraculturais ou externas 
à cultura local; e 
VIII - garantir que o Programa de Formação 
Permanente de Recursos Humanos para a Reforma 
Psiquiátrica, já em andamento, absorva, 
especialmente em regiões com grande 
concentração de comunidades indígenas, a 
problemática da saúde mental indígena. 

Percebe-se que o que se aponta aqui é outro lugar, definido por uma 

política ampla, pautada no reconhecimento de direitos dos povos indígenas que 

são afirmados dessa maneira apenas a partir da Constituição de 1988. O 

histórico das políticas relativas aos povos indígenas será discutido nos 

capítulos 2 e 3. Entretanto, estes aspectos aqui indicados pretendem mostrar 

que o lugar da psicologia se altera significativamente neste momento, em 

função do que passa a ser preconizado como direitos fundamentais dos 

indígenas. 



Da mesma forma, as diretrizes para a atuação de diferentes áreas de 

conhecimento, aí incluída a psicologia, atendem ao desenho geral das políticas 

sociais definidas a partir de 1988, notadamente as de saúde. Assim, aspectos 

como o respeito aos direitos humanos fundamentais (que, no caso dos 

indígenas, se inicia com respeito as suas culturas, territórios, modos de viver); 

os espaços de participação dos grupos envolvidos com as políticas; o respeito 

e a articulação com os saberes tradicionais; o cuidado com o monitoramento 

das políticas desenvolvidas, bem como com a capacitação permanente dos 

agentes responsáveis por sua implementação; entre outros, são aspectos que 

marcam a definição das diretrizes e delimitam um novo lugar para a psicologia 

junto aos povos e culturas indígenas. 

O segundo artigo, cria o Comitê Gestor e delimita as suas funções, 

enquanto que o terceiro, e último, versa sobre os integrantes do Comitê, 

perpassando por membros de instituições indigenistas, de saúde e das 

comunidades indígenas. Teixeira (2016) afirma que: 

Em resumo, esta Portaria se pauta pelo respeito à 
diversidade cultural dos povos indígenas, a 
participação dos mesmos em busca de consensos 
na abordagem dos problemas de saúde, articulação 
entre saberes científicos e tradicionais, integração 
das esferas do governo, ações territorializadas e 
pesquisa-ação. 
Representa bem tudo aquilo que tem sido apontado 
pelos indígenas e pelos técnicos, como fatores 
essenciais para o enfrentamento das questões de 
„saúde mental‟. Mesmo que as equipes de saúde 
ainda não reúnam as condições para seguir todas 
essas diretrizes na pratica, não se pode negar a 
importância de tal referência. Afinal, e um 
documento oficial, em vigência, alinhado com o 
pensamento mais progressista nesse campo, a nos 
servir de inspiração e meio de negociação com 
instâncias governamentais responsáveis pela 
execução da política. A exemplo dos direitos 
garantidos da Constituição Federal, essa Portaria 
também pode e deve ser utilizada como importante 
instrumento nos processos de implantação de 
politicas publicas de saúde responsáveis 
(TEIXEIRA, 2016, p.246). 

A partir disso, então, novos desafios são postos e devem ser superados 

em relação à atuação junto às populações indígenas. E, conforme já observado 

aqui, demandam um posicionamento numa perspectiva crítica da psicologia, 



para se constituir como mais um elemento a favor desses grupos na luta pelos 

seus direitos básicos. 

 Buscando dar respostas a lideranças indígenas e aos profissionais da 

área que se inserem no campo da saúde indígena e ainda esbarram na falta de 

formação adequada, além da falta de referenciais para o trabalho direto com as 

questões desses grupos, o Conselho Regional de Psicologia da 6º região (São 

Paulo – CRP/SP), em 2004, instituiu o Grupo de Trabalho Psicologia e Povos 

Indígenas, que resultou principalmente na produção de materiais de referência 

(CRP SP, 2010 e 2016), para contribuir com os diálogos entre lideranças 

indígenas e diversos profissionais e acadêmicos na área. 

É importante destacar aqui também a realização, em 2013, do I Encontro 

Nacional Psicologia, Povos Indígenas e Direitos Humanos, de organização do 

Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul (CRP-14). Apesar da 

realização de outros eventos desse porte posteriormente, esse se destaca pois 

foi realizado na cidade de Dourados-MS, com a participação intensa dos 

Kaiowá e Guarani do estado, além de outras etnias, por meio de falas, nas 

mesas e conferências, por parte de lideranças e outras figuras importantes nas 

culturas indígenas. Esse evento construiu propostas aprovadas em plenário 

sobre o campo da saúde mental entre os povos indígenas para o Conselho 

Federal de Psicologia, as universidades e a V Conferência Nacional de Saúde 

Indígena. 

Rodrigues (2016) e Fernandes (2015) podem contribuir com o 

entendimento da inserção das psicólogas e psicólogos no campo da saúde 

indígena por meio dos relatos de suas vivências como residentes 

multiprofissionais, vinculadas a UFGD, atuando em conjunto com os Kaiowá e 

Guarani do Mato Grosso do Sul.  

 Procuramos expressar aqui, brevemente, elementos que demonstram 

as diferentes perspectivas que a psicologia adota ao olhar os saberes e 

culturas indígenas do Brasil. Entendemos que apesar de avanços, ainda é 

preciso se pensar numa postura diferenciada para essa área, com aproximação 

às perspectivas próprias dos grupos indígenas para entender os fenômenos 

que perpassam sua existência cotidiana.  



1.2. Um comp romisso social da psicologia com os grupos indígena s 

As experiências mais recentes de inserção da psicologia no campo de 

atuação junto aos povos indígenas mostraram que, apesar de alguns avanços 

e mudanças, existem dificuldades e desafios a serem enfrentados na relação 

com os saberes desses grupos, inclusive em relação aos Kaiowá e Guarani. 

Entre eles podem ser apontadas a falta de formação específica nos currículos 

dos cursos de psicologia, a falta de trabalho de campo e pesquisas que se 

aproximem de concepções próprias e a falta de políticas específicas que 

garantam a formação de psicólogos indígenas em uma perspectiva crítica, 

como politicas de cotas nos cursos de graduação e pós-graduação e de 

permanência por meio da assistência estudantil. Além disso, a ocupação dos 

espaços de atuação junto aos grupos, por profissionais externos às 

comunidades, representa em certo ponto, a demanda por essa formação. 

 Esses aspectos vêm sendo debatidos por profissionais e entidades da 

Psicologia, por exemplo, o grupo do CRP/SP a que nos referimos acima e 

requerem atenção a diversas dimensões da questão, desde os fundamentos do 

conhecimento que se produz e se emprega, até as posturas apresentadas no 

âmbito das diferentes relações com os grupos indígenas.  

 Especificamente em relação ao campo da saúde, onde se insere a 

psicologia, nos diz Teixeira (2016):  

A despeito das diretrizes em contrário, ainda 
prevalecem intervenções etnocêntricas, cujo 
sistema explicativo de causalidades e abordagens 
terapêuticas se baseia no modelo biomédico. Este 
modelo se coloca como universal, fundamentado no 
discurso biológico e no método cientifico positivista, 
cujo objeto de intervenção é a doença, em sua 
relação com a objetividade material do corpo, não o 
sujeito em sua integralidade. Trata-se de uma 
medicina que exclui a subjetividade e os 
determinantes sociais, coletivos, culturais das 
doenças, induzindo a medicalização da vida.  
Resulta em mais uma estratégia de desvalorização 
da cultura tradicional, na medida em que coloca o 
indígena à mercê de um campo ao qual ele não tem 
como se contrapor, pois, a medicina convencional é 
a política pública oficial e as intervenções químicas, 
os psicofármacos, são apresentados como 
terapêuticas inquestionáveis, portanto naturalizadas 
(TEIXEIRA, 2016, 250-251). 



Perante essa medicalização, comum nos encaminhamentos no campo 

da saúde indígena, a autora propõe a adoção de um modelo psicossocial para 

contrapor essa lógica biomédica, “baseada na compreensão dos processos 

sociais e psicológicos inerentes à relação entre saúde e doença” (p.251).  

Para pautar um posicionamento crítico da psicologia e da psicologia 

social, começando pela dimensão de seus fundamentos epistemológicos em 

seu caráter etnocêntrico, é preciso retomar a construção da psicologia como 

uma ciência, na Europa e, portanto, uma ciência pensada a partir de um 

contexto ocidental e adotando uma concepção de homem racional e natural, 

expressando suas limitações. Apesar de uma concepção já questionada há 

muito, ela produz marcas na psicologia, afinal, esta área também é construída 

e determinada em um processo histórico, e expressa diversas contradições 

inerentes à ciência e aos modos de vida ocidentais. Em decorrência das 

limitações metodológicas e epistemológicas do período positivista em que 

estava inserida, a psicologia científica, como foi definida em seu início, a partir 

de referências de ciência pautadas pela Modernidade, não era capaz de captar, 

nos laboratórios, diversas das expressões humanas, como a cultura, o que leva 

a que a própria área identifique limites dessa abordagem científica e estabeleça 

outras perspectivas epistemológicas e teóricas.  

 A partir disso, constituem-se diferentes projetos para a psicologia 

(Gonçalves, 2015), marcados, entretanto, por diversas dicotomias (psicologia 

científica/psicologia filosófica; objetividade/subjetividade; natural/social) que a 

psicologia busca superar, uma vez que cada polo traz uma compreensão 

incompleta de sujeito. Por diferentes caminhos, a psicologia se desdobra, 

então, em diferentes abordagens teóricas e projetos, partindo de uma 

concepção de ser humano como natural, racional e individual, que expressa o 

contexto histórico e social em que está inserida quando de seu surgimento e 

desenvolvimento, mas ficando circunscrita às concepções hegemônicas da 

civilização europeia. 

A psicologia sócio-histórica, assim como outras perspectivas, tem os 

seus fundamentos também produzidos no contexto da modernidade europeia, 

porém prioriza o instrumental teórico-metodológico que permite exercitar, 

constantemente, um pensamento crítico. O exercício da crítica é proposto, 

então, às várias dimensões dessa ciência, desde a construção de seu objeto, 



passando pelo seu método e considerando todos esses elementos em sua 

historicidade. Dessa forma, apresenta-se como uma forma de superação das 

dicotomias por meio do pensamento dialético e de uma concepção de homem 

histórica e socialmente determinado, mas capaz de transformar sua história e 

contexto por meio da ação coletiva. Além disso, essa abordagem busca 

compreender as implicações ético-políticas dos métodos adotados na 

psicologia, na medida em que têm relações com concepções de ser humano e 

sociedade. A perspectiva da abordagem, pautada na noção de historicidade, 

procura evidenciar o comprometimento histórico dos saberes e práticas da 

psicologia, explicitando a opção por uma direção para eles: de transformação 

da sociedade em direção à igualdade e democracia. 

Nesse sentido, então, para o trabalho conjunto com os Kaiowá e 

Guarani, é preciso romper com as psicologias tradicionais e suas práticas que 

naturalizam as violências características e necessárias para os processos de 

colonização das populações ameríndias. De acordo com Teixeira (2016), é 

preciso “estabelecer um compromisso ético-político com as lutas dos povos 

indígenas, incluindo-os nas pautas, dando-lhes voz e visibilidade” (p.240), por 

meio das práticas da psicologia pautadas em uma leitura crítica, representando 

um cuidado e sensibilidade para adentrar nesse campo de discussões. Além 

disso, é necessário realizar um novo encontro entre uma área do conhecimento 

ocidental e os grupos indígenas, aproximando-se de suas perspectivas e 

saberes, para aí sim, buscar contribuir de forma efetiva com as demandas 

territoriais desses coletivos.  

Entendemos que os aportes da perspectiva sócio histórica, porque se 

fundam em um método que possibilita a crítica constante, poderão contribuir 

para esse propósito de estar atento às implicações ético-politicas do método 

adotado.  

Um desses aportes é o cuidado que marca a abordagem, desde sua 

criação no Brasil por Silvia Lane (Lane e Codo, 1984), de responder às 

demandas da realidade brasileira, compreendendo-as na sua produção 

histórica. Dessa forma, as demandas devem ser identificadas no que 

representam frente às relações sociais desiguais, que incluem dominação e 

opressão; e, portanto, de que forma a resposta a elas pode significar 

contribuição para a reprodução dessas situações ou para sua superação. O 



mote de Lane era a construção de uma psicologia para transformar a realidade 

(Lane, 1984). 

Com essa referência, ainda é preciso reafirmar que psicologia deve estar 

voltada para a realidade brasileira, e Ana Bock (1999) pode contribuir ao 

afirmar o comprometimento com a crítica desta realidade a partir do nosso 

modo de produzir conhecimentos, e a necessidade de “romper com 500 anos 

de desigualdade social que caracteriza a história brasileira, rompendo com um 

saber que oculta esta desigualdade atrás de conceitos e teorias naturalizadoras 

da realidade social”.  

Além disso, Stasevskas (2010) afirma a necessidade de “realizar outro 

encontro entre uma etnia originária – a guarani – e a nossa civilização, que 

inaugurasse uma forma diferente do que (...) tem sido habitualmente” (p.239). 

Essas passagens sugerem que a psicologia sócio-histórica deve ter o objetivo 

de se aproximar dos saberes das culturas originárias e construir uma nova 

forma de relação entre esses saberes ocidentais e os ameríndios, contribuindo 

para o bem estar e autonomia decisória dos Kaiowá e Guarani do Mato Grosso 

do Sul.  

Portanto, ao pensar na atuação da psicologia em relação a essa 

população, é importante adotar uma postura crítica a teorias etnocêntricas e 

universalistas, que ignoram os sistemas culturais diferenciados dos grupos 

indígenas do Brasil, não conseguindo dar respostas aos fenômenos que 

perpassam o cotidiano desses sujeitos. É preciso adotar um olhar que 

possibilite compreender as marcas do processo de contato que essa população 

vivenciou no período de ocupação colonizadora de seus territórios e as 

transformações que ocorreram e continuam a ocorrer, em seu cotidiano, de 

perspectivas próprias dos grupos indígenas.  

Nesse sentido, é preciso uma psicologia que considere o processo 

histórico de que esses sujeitos fazem parte, para que então seja possível 

aproximar-se da forma como as subjetividades são construídas, considerando 

suas mediações históricas e captando as contradições que fazem parte desse 

processo. De acordo com Gonçalves e Bock (2009): 

 As visões naturalizantes culpabilizam os indivíduos 
pelos problemas sociais ou apontam certo esquema 
social abstrato como responsável por “desvios” dos 



indivíduos. A visão sócio histórica aponta a 
complexidade do fenômeno, que inclui uma 
dimensão subjetiva na qual se imbricam aspectos 
subjetivos individuais que constituem os fenômenos 
sociais; aspectos objetivos dos quais se apropriam 
os indivíduos e que constituem sua subjetividade; e 
aspectos subjetivos que já estão incorporados à 
objetividade e dela fazem parte (GONÇALVES e 
BOCK, 2009, p.151-152). 

Dessa forma, entendemos que essa perspectiva pode contribuir com o 

pensar os Kaiowá e Guarani como sujeitos sociais, constituídos a partir de 

processos históricos e culturais específicos, e construindo o mundo concreto 

que vivenciam. Portanto, a mediação cultural deve ser considerada na 

centralidade que tem nesse processo. 

Além disso, é preciso adotar uma postura crítica de como tem se dado 

historicamente o diálogo entre as práticas da psicologia, predominantemente as 

mais tradicionais, com os saberes indígenas, aspecto discutido no tópico que 

se segue. 

1.3. Processos de alcoolização indígena 

A respeito da temática proposta deste trabalho, os modos de beber entre 

os Kaiowá e Guarani, é importante estabelecer um olhar pautado no que foi 

exposto até aqui, buscando partir de um novo posicionamento. Tal 

posicionamento deve romper com perspectivas que contribuem com a 

normatização dos grupos indígenas, opondo-se a práticas naturalizantes e 

individualizantes, trazendo o processo histórico e cultural específico e particular 

dos grupos de que se trata.  

Ao discutir as questões que cercam o consumo de bebidas alcoólicas 

entre os grupos indígenas, autores como Souza e Garnelo (2013), além de 

muitos outros presentes na publicação organizada por Souza (2013), buscam 

apontar a insuficiência do termo alcoolismo ou suas variações para tratar 

desses contextos. Para isso, dialogam com estudos de autores como Heath 

(1984), que aponta a variabilidade cultural das formas de beber, e Kunitz e 

Levy (1994), que contribuem na crítica dessa categoria universalista.  

Langdon (2013), fundamentada por esses autores e diálogos, aponta 

que o “termo alcoolismo foi abandonado pela biomedicina, tanto por sua 

imprecisão conceitual quanto pelo preconceito associado por ele, e substituído 



por „síndrome de dependência de álcool’” (p.28). Além disso, afirma que “a 

síndrome é definida como parte dos transtornos mentais relacionados ao abuso 

de substâncias e é conceituada como uma patologia que tem a mesma causa e 

se manifesta igualmente em todas as culturas” (p.28) e ainda não é suficiente 

para dar conta da diversidade cultural que cercam o uso de bebidas. A autora 

conclui sobre essa categoria que “o enfoque está no indivíduo, a causa é uma 

dependência biológica e, uma vez que a dependência se estabelece, o 

processo de doença segue um percurso determinado e inevitável” (p.28) 

Souza e Garnelo (2013) apontam a categoria processo de alcoolização 

expressa por Menéndez (1982), para contrapor a categoria da dependência, 

pois essa permite contextualizar o uso de álcool, não evidenciando somente o 

seu uso problemático. Souza (2013), na apresentação do trabalho organizado, 

sintetiza e aproxima com questão dos povos indígenas: 

O conceito de alcoolização traz, de forma clara, a 
necessidade de contextualizar a prática do 
consumo de álcool na cultura e na historia, e não 
apenas no uso problemático, buscando, em última 
instância, apreender o significado cultural atribuído 
ao consumo de bebidas alcoólicas e às motivações 
para beber, às situações de consumo e aos 
circuitos de embebedamento (...). 
Fica, assim, evidenciado o posicionamento teórico 
que perpassa os textos dessa coletânea e 
justificando seu titulo: Processos de Alcoolização 
Indígena no Brasil. A expressão se encontra no 
plural para destacar o entendimento de que existe 
uma diversidade de contextos nos quais os povos 
indígenas fazem uso de álcool, e que cada um 
deles tem suas especificidades (SOUZA, 2013, 
p.22) 

Além disso, lança mão da ideia da existência de perspectivas plurais a 

fim de se aproximar “da diversidade de contextos indígenas brasileiros, das 

diferentes estratégias teórico metodológicas possíveis de serem utilizadas nas 

diferentes facetas da temática” (p.22).  

Por fim, Langdon (2013) pode contribuir com entendimento da relação 

dessa ideias:  

Assim, se queremos estabelecer programas de 
prevenção e tratamento para os povos indígenas, é 
fundamental investigar as manifestações e os 
contextos particulares do abuso de álcool entre 



eles. Subentende-se, assim, o afastamento das 
abordagens que explicam o porquê determinada 
pessoa se torna alcoolista e outra não, tratando o 
consumo abusivo de álcool como uma síndrome 
universal ou como resultado de causas 
psicológicas. As taxas de consumo, o 
comportamento do bêbado e as principais causas 
de abuso de álcool representam fenômenos 
coletivos. Os estudos citados concluíram que o 
comportamento ligado à ingestão de bebidas 
alcoólicas é determinado pelo meio social, tornando 
necessária a exploração, nas pesquisas, dos 
valores culturais, do processo histórico, da 
atualidade sóciopolitica dos grupos e das situações 
nas quais se aprende a beber e se continua a beber 
(...) (LANGDON, 2013, p.31). 

Essas breves pontuações sobre esse tema buscam indicar uma forma 

de abordar os modos de beber entre os Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do 

Sul de forma a romper com aquilo que há anos vem sendo feito pelo campo da 

psicologia tradicional. A proposta é buscar entender essas formas de beber a 

partir das explicações e perspectivas que são próprias desse grupo, de 

maneira a configurar uma nova forma com que a psicologia pode abordar 

essas culturas, entendendo que estes são produtores de saberes próprios que 

trazem suas formas de entender o mundo.  

 Nesse sentido, a psicologia deve relativizar seus instrumentais teóricos 

e práticos, e se aproximar das perspectivas próprias das culturas indígenas, 

compreendendo-as para além do etnocentrismo característico dessa área. Sob 

essa perspectiva, serão desenvolvidos os temas sobre os modos de beber e 

sua relação com as concepções de saúde e políticas de saúde nos capítulos 2 

e 3, procurando apontar possíveis contribuições da psicologia para intervenção 

junto a situações que envolvem o uso de bebidas alcoólicas.  

1.4. Possíveis diálogos co m a ant ropologia 

Diante dessa postura proposta para a psicologia social, é possível 

perceber que se torna relevante dialogar com a Antropologia de diferentes 

formas. Primeiramente, os conceitos básicos, Etnocentrismo e o Relativismo 

Cultural, podem muito contribuir com as práticas profissionais da Psicologia em 

diferentes áreas que atuam, como a Saúde Indígena, possibilitando alcançar 

uma atenção diferenciada e adequada às demandas dos grupos, como 

preconiza a Política Nacional de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas.  



É preciso afirmar novamente a necessidade de olhar de forma 

contextualizada para a temática que essa pesquisa aborda, evitando assim, 

adotar um ponto de vista etnocêntrico que naturalize as relações históricas de 

dominação. Nesse sentido, é de extrema importância que a Psicologia, em seu 

trabalho com populações indígenas, busque conhecer os valores e categorias 

que são próprios desses grupos, aproximando-se de um entendimento desses 

diferentes modos de vida. 

A psicologia sócio-histórica demonstra ter essa preocupação 

epistemológica ao afirmar o caráter político do método a partir da concepção de 

sujeito que busca compreender as determinações históricas e sociais da 

subjetividade, conforme descrito por Aguiar et al. (2010, p.223).  

Com relação à pesquisa na perspectiva social e histórica em Psicologia 

González Rey (2005) afirma que: 

“Não está nas aparências do material empírico o 
objeto do pesquisador, mas nas diversas formas de 
organização subjetiva presente em todo tipo de 
comportamento ou expressão humana” 
(GONZÁLEZ REY, 2005, p.117). 

Nesse sentido, para a construção dos dados necessários em conjunto, 

foi utilizado como referência o método etnográfico, buscando produzir formas 

de aproximação com o campo, levantamento e análise das informações que se 

aproximam das diretrizes da etnografia. O trabalho de campo foi realizado no 

interior da aldeia Panambizinho, localizada no município de Dourados, Mato 

Grosso do Sul. Foram acompanhadas situações no cotidiano da área Kaiowá e 

Guarani relacionadas ao consumo de bebidas alcóolicas, bem como o seu uso 

em diferentes contextos e as relações sociais produzidas por essa prática, 

como por exemplo, as alterações da embriaguez, conversas relacionadas ao 

tema e conflitos; e também o trabalho de agentes que atuam na área da saúde 

(como os Agentes de Saúde Indígena).  

Para justificar a escolha da etnografia, método característico da 

antropologia como forma de produzir dados em conjunto com os Kaiowá e 

Guarani, é preciso explicitar elementos que possibilitem a aproximação desse 

método com a psicologia sócio histórica, principalmente no que diz respeito à 

forma do pesquisador se colocar no campo e de como captar aquilo que se 

busca. Nakamura (2011) expõe que atualmente existe um aumento do 



interesse das áreas da saúde em utilizar do método etnográfico em suas 

pesquisas, principalmente com o objetivo de registrar concepções a respeito de 

fenômenos. Além disso, a autora afirma que a antropologia, apesar de não 

objetivar especificamente as temáticas da área da saúde, é de grande 

contribuição, pois por meio de outras temáticas como a religião e magia 

revelaria “aspectos importantes sobre os sistemas explicativos que integram 

saúde, doença, e cura em diferentes sociedades” (p.99). 

Para a antropóloga Cláudia Fonseca, em seu trabalho “Quando cada 

caso não é um caso” do ano de 1998, a etnografia pode permitir, por meio da 

observação participante, se aproximar dos valores do grupo estudado através 

dos múltiplos atos e práticas do cotidiano, indo além do discurso verbal 

alcançado pelas entrevistas. Nakamura (2011) também vai nesse sentido ao 

afirmar que “a vida social e cultural de uma sociedade é apreendida em sua 

totalidade, a partir da observação de como os diferentes aspectos da vida 

social se expressam em situações particulares” (p.98).  

A perspectiva de Psicologia Sócio Histórica aqui adotada aponta que o 

pesquisador não é dotado de neutralidade, e deve buscar compreender os 

fenômenos a partir de suas mediações históricas, desvelando assim a 

realidade. Nesse sentido, Fonseca (1998) também destaca a importância de 

considerar a historicidade dos valores e categorias, a fim de desconstruir os 

nossos próprios valores, a partir do estudo de trabalhos já realizados com 

grupos, possibilitando uma imersão na temática que se pretende focar. É 

relevante aqui também a afirmação de Nakamura (2011), sobre a necessidade 

de se afastar do etnocentrismo para evitar um olhar enviesado sobre os 

fenômenos que se pretende observar, e ir em direção do relativismo cultural. 

Com relação ao procedimento de construir uma etnografia, encontramos 

diferentes modelos de diferentes autores. É possível perceber que não existe 

um modelo pronto de etnografia a ser seguida no trabalho de campo, mas 

alguns pontos são necessários para uma compreensão total daquilo que se 

pretende. Deve haver um levantamento teórico a respeito da categoria que se 

pretende estudar. Conhecer e dialogar com diferentes etnografias que abordam 

a temática que é de interesse contribui com a construção de um olhar 

contextualizado.  



Em seguida, ocorre a etapa da observação participante, onde o 

pesquisador se coloca em campo; no caso desta proposta, são as idas para a 

aldeia Panambizinho. É nesse período que ocorre a aproximação de fato ao 

que se pretende pesquisar. No caso, foi possível conhecer o as especificidades 

do campo, bem como, o cotidiano em que as relações sociais relacionadas ao 

consumo de álcool se dão. Além disso, é aqui que os dados de interesse da 

pesquisa são construídos e registrados no caderno de campo. A 

sistematização desses dados registrados deve dialogar com os trabalhos já 

existentes, no sentido de encontrar semelhanças e diferenças entre o que foi 

vivenciado pelo pesquisador e outros modelos já descritos por pesquisadores 

em contextos e momentos da história diferentes. É importante ressaltar que 

não se trata de uma simples comparação entre modelos, e sim de um diálogo 

em busca de uma clareza maior das categorias que se pretende entender. 

Por fim, é preciso afirmar o compromisso do pesquisador com as 

demandas dos Guarani e Kaiowá do sul do estado de Mato Grosso do Sul, 

principalmente com a aldeia Panambizinho. A relação que aqui se tentou 

construir e da pesquisa aqui proposta tem como objetivo contribuir com a 

visibilidade dessa população, bem como buscar criar fundamentos que 

contribuam para a demarcação das terras reclamadas por esses grupos. 

 



2. Os Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul 

De acordo com o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE) no ano de 2010 em relação às populações indígenas do 

Brasil, são atualmente 305 etnias diferentes indígenas no país que totalizam 

896.917 pessoas, falantes de mais de 274 línguas diferentes. A maioria dos 

grupos vivem nas aproximadamente 700 Terras Indígenas (TIs) declaradas 

pelo Governo Federal, e muitas outras ocupações indígenas ainda lutam pela 

retomada das suas terras ancestrais e pelo reconhecimento de seus direitos 

garantidos pelos artigos número 231 e 232 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

A demora no reconhecimento das terras indígenas em muitas regiões 

tem uma forte relação com os interesses mercantilistas do agronegócio sobre 

os seus territórios ancestrais, onde se busca gerar lucros por meio da 

organização capitalista da produção rural, em específico de grãos e cana-de-

açúcar, mais atualmente chamada de agronegócio. O agronegócio é 

considerado uma das principais atividades econômicas do Brasil, que alavanca 

a perspectiva de desenvolvimento que predomina, recebendo assistência 

econômica e diversos investimentos por parte do Governo Federal, além da 

iniciativa privada mundial ligada à cadeia de produção de alimentos, o que gera 

a possibilidade e a necessidade de cada vez produzir mais, requerendo mais 

recursos, espaços e territórios.  

O estado de Mato Grosso do Sul, região Centro-oeste, abriga uma das 

maiores populações indígena do país que totaliza, segundo o IBGE (2010), 

73.295 pessoas. São oito etnias que habitam diferentes regiões do estado, 

sendo elas: Chamacoco; Guato; Ofaié; Kadiwéu; Kinikinau; Guarani (Kaiowá, 

Mbya e Ñandeva) e Terena. Segundo Ferreira, Matsuo e Souza (2011), “a área 

territorial é equivalente a 590 mil hectares sendo 90% dessas pertencem aos 

índios Kadiwéu” (p.2328). De acordo com o Instituto Sócio Ambiental - ISA 

(2017) são 51 TIs no estado em diferentes situações jurídicas. Já Seraguza 

(2015), destaca a existência de mais de 90 ocupações indígenas: 

(...) sendo as oito áreas de reservas instituídas pelo 
SPI6; os bairros localizados na periferia das cidades 
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do Cone Sul de Mato Grosso do Sul (25); as terras 
indígenas regularizadas (8) ou em processo de 
recuperação de posse ou regularização fundiária 
(49) (SERAGUZA, 2015). 

A região sul do estado é onde estão localizadas as áreas habitadas 

pelos Kaiowá e Guarani no Brasil, que atualmente somam mais de 30.000 

pessoas, segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Essas 

culturas indígenas possuem saberes e modos de viver próprios, significando 

suas vivências cotidianas a partir de conceitos distintos do pensamento 

hegemônico ocidental, pautados na relação diferenciada que mantém com a 

terra, que por sua vez, é um suporte fundamental para a sua reprodução 

cultural. São características comuns entre as áreas habitadas pelos Kaiowá e 

Guarani, a pequena extensão territorial e a crescente concentração 

demográfica. 

Essas populações enfrentam cotidianamente um contexto de repressão 

e preconceito, uma vez que essa relação que mantém com seu o território 

tradicional, vital para a prática do seu modo de ser, colide com os interesses 

mercantilistas e o avanço do agronegócio na região. A perda de territórios 

tradicionais é uma característica marcante do processo histórico, chamado por 

Antônio Jacó Brand (1997) de confinamento em pequenas Reservas Indígenas. 

No município de Dourados, Mato Grosso do Sul, a população indígena é 

estimada em mais de 15.000 pessoas, distribuídas nas seguintes áreas: 

Reserva Indígena de Dourados (RID), Panambizinho, Nú Verá I, Nú Verá II, 

Apyka‟i, Boqueirão e Pakurity, além de novos acampamentos que surgem 

constantemente e da população moradora da área urbana. Deve-se destacar 

que, apesar de um processo histórico que tem início no ano de 1915, cada área 

possui características próprias. A RID, onde estão localizadas as aldeias 

Jaguapirú e Bororó, segundo o ISA (2017), possui 11.880 habitantes em um 

pequeno território de 3.000 hectares, e é uma das grandes expressões do 

início do projeto de colonização do Mato Grosso do Sul, buscando a integração 

das populações indígenas ao modo de vida hegemônico das cidades.  

O discurso da sociedade envolvente se fundamenta na imagem de que 

os indígenas são „vagabundos e bêbados‟ e são contrários ao desenvolvimento 

da região por meio do lucro sobre as terras (numa perspectiva mercantilista), 

com suas culturas e práticas consideradas primitivas ou atrasadas. Esse 



discurso ignora por completo características do modo de vida e a cosmologia 

kaiowá e guarani. Soma-se a isso, o trabalho das agências do Estado (como a 

FUNAI, SESAI, Conselho Tutelar, entre outros) que ainda reproduzem práticas 

pautadas na política integracionista, que data do início do século XX, segundo 

a qual os indígenas não são produtores de conhecimentos e valores próprios, e 

precisam ser integrados de acordo com a necessidade econômica da 

sociedade nacional. A partir desse ponto de vista, os problemas sociais 

existentes nas comunidades indígenas são considerados fruto da natureza 

primitiva e violenta que são inerentes a essas culturas, e com relação ao uso 

de bebida alcoólica não é diferente. Ora é evidenciado como uma prática 

natural, que não lhes permite serem produtivos, ora como disparador de 

conflitos que resultam nas chamadas “violências” conforme o discurso 

dominante. 

É necessário adotar um olhar diferenciado para essas questões, 

trazendo para a discussão o processo histórico e cultural, para tentar entender 

como estes se relacionam com a construção de pessoas entre os Kaiowá e 

Guarani, no intuito de evitar uma reprodução etnocêntrica. Nesse sentido, 

serão apresentadas a seguir concepções próprias desses grupos indígenas, 

que têm relação com a cosmologia kaiowá e que, como veremos, são 

contrapostas a situações resultantes das políticas indígenas desenvolvidas 

que, de forma geral, as desconsideram.  

2.1. Concepções kaio wá e guarani  

Uma questão fundamental para compreender o uso da bebida alcoólica 

nas áreas de ocupação Kaiowá e Guarani é buscar se aproximar das 

perspectivas próprias desses grupos, passando por suas explicações e teoria 

de mundo, além das suas concepções de pessoa, saúde, entre outras.  

Primeiramente, é preciso entender a relação que a cultura dos Kaiowá e 

Guarani mantém com seus territórios. De acordo com Colman e Brand (2008), 

Kaiowá significa „Povo da Floresta‟, o que representa essa relação com os seus 

territórios tradicionais, sendo a ka’aguy, a floresta, fonte de alimentos e 

remédios, além de ser o espaço em que vivem os não humanos, como animais 

e espíritos. Esse grupo mantém uma relação harmoniosa com a natureza, 



sabendo fazer um uso não predatório dos recursos necessários para a prática 

de seu sistema cultural e o seu bem viver. 

Outro ponto que pode expressar essa relação que os Kaiowá e Guarani 

mantêm com seus territórios é a conhecida fala de uma liderança, também 

moradora da Aldeia Panambizinho, que compara a terra e seus elementos 

naturais com o corpo Kaiowá. A mata que cobre a terra seria como a pele 

humana, os rios como as veias e a água que corre neles seriam como o 

sangue, e, portanto, a poluição e a degradação das terras e rios por parte do 

não indígena, ferem o corpo e o sistema cultural dos Kaiowá e Guarani. 

É importante também trazer a concepção, a partir do olhar Kaiowá e 

Guarani, de tekoha. Em Pereira (1999), no primeiro momento, é apresentada 

uma definição a partir da etimologia da palavra, onde teko, que significa 

“sistema de valores éticos e morais que orientam a conduta social, ou seja, 

tudo o que se refere à natureza, condição, temperamento e caráter do ser e 

proceder Kaiowá”, se funde com o sufixo há, que por sua vez indica a ação 

realizada: 

Assim, tekoha, numa acepção mais dura, pode ser 
entendido como o lugar (território), no qual uma 
comunidade Kaiowá, um grupo social composto por 
diversas parentelas, vive de acordo com sua 
organização social e seu sistema cultural (cultura) 
(PEREIRA, 1999, p.20). 

 Em outro momento, Pereira (1999) considera que tekoha deve ser 

pensado como “uma categoria política que se espacializa”, onde são criadas 

“as condições objetivas para a sua existência e fortalecimento enquanto grupo 

articulado em termos políticos e religiosos”. Nesse sentido, tekoha expressa o 

lugar onde estão os recursos para a prática do bem viver, e perante qualquer 

desorganização, de acordo com Pereira (1999), os Kaiowá buscam recompor, 

na medida do possível, as unidades denominadas tekoha dentro das áreas 

indígenas, e se relacionam com uma série de elementos existentes neles.  

É importante notar que os Kaiowá e Guarani são extremamente 

religiosos, mantendo muitas tradições e crenças ligadas a divindades. 

Seraguza (2013) expõe sobre a importância dos mitos que fundamentam a 

cultura kaiowá e guarani, pois “aquilo que os seus deuses, Ñanderuvusu e 



Ñandesyvusu7, fizeram na primeira terra é deixado de herança e exemplo aos 

viventes do plano zero, a yvy, a terra” (p.67). Os mitos são as referências onde 

encontram as justificativas para as suas práticas culturais, como uma imitação 

da forma como os deuses ancestrais viveram a seu tempo. Como por exemplo, 

no mito8, após um conflito entre o casal, Ñanderuvusu sai em andança, criando 

assim a abóboda celeste e seus respectivos patamares, abrindo os caminhos 

que os ligam, enquanto que sua mulher, grávida dos gêmeos Pa’i Kuara e 

Jasy, é acusada de ter relações com uma terceira divindade, Mba’ekuaa. 

Segundo a autora, isso reflete a importância dos caminhos e das andanças na 

resolução de conflitos da cultura kaiowá e guarani. 

O corpo Kaiowá é composto por duas almas distintas, a ñe’ë e a ã ou 

ãngue. Retomando os trabalhos de Mélia, Seraguza (2013) afirma que a 

primeira, ñe’ë é “a palavra/alma que se assenta no sujeito durante a concepção 

do corpo feminino” (p.78) enquanto que a ãngue é “a alma do corpo que se 

manifesta na sombra, e que, após a morte, vaga pela terra [...] diferente da 

ñe’ë, que após a morte, segue direto, rumo aos patamares celestes” (p.79).  

Quando o ñe’ë, alma/nome se assenta no corpo após o nascimento, 

descoberta durante o tesapyso, o seu desejo é retornar para os outros planos 

de onde foi enviada, e corre o risco de abandonar a pessoa. Portanto, nesse 

momento, é preciso batizar a criança com muitas rezas e prescrições para que 

essa permaneça no corpo, animando-o. Existem três aspectos relacionados à 

ñe’ë: tyke'ýra, tyke'y mirĩ e tyvy mirĩ, e segundo Pschisky (2014): 

(...) Se há falta de uma delas, o homem corre perigo 
de perder-se ou ser furtado por um espírito maligno, 
ou também por seres que aparecem em sonhos (los 
pytumbory) e lhe falta ânimo. As pessoas ficam 
debilitadas e só o mba'ekuaa, o médico, mediante 
rezas, pode liberar a alma ou indicar-lhe o caminho 
de volta. Uma ausência prolongada tem como 
consequência a morte (PSCHISKY, 2014, p.49).  

 A parte da alma chamada de ãngue, ligada ao corpo, expressa na 

sombra, é a expressão de uma animalidade que “os afasta do fim último da 

existência, que é tornar-se um (...) Deus” (Chamorro, 2008, p.229). Várias 

7 Primeiro rezador e primeira rezadora 
8 Uma boa descrição do mito de Ñanderuvusu e Ñandesyvusu pode ser acessado em 
Seraguza (2013, p.69), além de descrições mais antigas.



desordens podem ser explicadas pela influência dessa alma, que acabam por 

afastar a alma/palavra, deixando a pessoa vulnerável a doenças, entre outros 

problemas.  

Essa dualidade que compõe a alma do Kaiowá e Guarani é uma 

condição inata à existência, onde a humanidade, ser pessoa, pode ser 

articulada. Com a proximidade do ñe’ë, a alma/palavra, pode tornar-se pessoa, 

buscando alcançar a divinização, viver como os deuses, chamada aguyje; por 

outro lado, o afastamento do ñe’ë pode levar à perda da humanidade, tornar-se 

um animal, não humano, estado chamado jepota.  

É possível entender que se adquire a humanidade kaiowá com a busca 

pela divinização, que mesmo distante, se o ñe’e ainda estiver com a pessoa, 

ela está protegida. Mas, se chegar a se afastar de fato, abandonando a 

pessoa, esta perde sua característica humana, aproximando-se de hábitos de 

espíritos de animais, como os jaguarete9. Portanto, a concepção de pessoa 

para esse grupo está assentada na aquisição da humanidade.  

É descrito por Seraguza (2013) “um estado de desordem”, chamado de 

tekoaku, relacionado com os períodos de crise na vida das pessoas. Aku, em 

tradução para o português, “refere-se ao calor, à sensação de estar quente, ao 

bravo, ao violento e aos momentos de crise.” (p.92). Esse período é vivenciado 

nas modalidades de transformação do corpo do Kaiowá e Guarani (nascimento, 

menstruação, mudança de voz, etc.), e é preciso seguir as prescrições de 

modo a evitar ser levado pelos seres sobrenaturais ao “excesso, à 

superabundância produtora do Outro” (p.91). Segundo Seraguza (2013), é 

preciso “percebê-lo como um estado que comporta a potência da 

superabundância, da alteridade, o momento que permite a emergência do 

excesso na vida social Kaiowá e Guarani” (p.92). É preciso seguir as 

prescrições dos períodos de tekoaku para não perder as características da 

humanidade, nesse momento de vulnerabilidade a maus espíritos, sendo 

levado ao excesso.  

A antropóloga afirma então que “com o controle do corpo, pode-se 

adentrar no Teko Porã, no bem viver, e adquirir a humanidade, tornando-se 

pessoa Kaiowa e Guarani” (p.89). Sendo assim, o Teko Porã pode ser 

9 Os jaguarete está presente na mitologia dos Kaiowá e Guarani, e se tornaram inimigos após 
perderem sua humanidade.  



considerado “o sistema moral que orienta a conduta social e que regula os 

laços de reciprocidade” (Pereira, 2004, p. 20), pois está de acordo com o modo 

como os ancestrais viveram na primeira terra. Portanto, os elementos 

relacionados com o modo de vida kaiowá, o ava reko, como as rezas e cantos, 

o uso dos remédios fornecidos pela mata e a alimentação tradicional vão no 

sentido da manutenção da leveza do corpo necessária para se chegar a Yvy 

Marã’e’ÿ por meio dos rituais. 

A boa saúde para os Kaiowá está ligada a esse equilíbrio necessário do 

corpo, conforme o dos deuses antigos. Para acessar a Yvy Marã’e’ÿ, a Terra 

sem Males, lugar onde se encontram os antepassados, por meio dos rituais, o 

peso do corpo tem grande influência, precisando ser “leve”, livre de impurezas. 

Seraguza (2013) aponta que o contato e assimilação dos hábitos dos 

colonizadores europeus, principalmente a ingestão de sal, álcool e carne de 

animais domésticos dificultam a chegada a Terra sem Males, pois o corpo 

adquiriu um peso que não pode ser vencido. Nesse sentido, a saúde está 

ligada ao equilíbrio da alma e do bem viver, que perpassa por uma construção 

de um corpo leve, seguindo restrições alimentares e estando em contato com 

Figura 1 – Tesãi  – desenho produzido por 
acadêmicos do Teko A randu  



bons espíritos, da forma correta. A palavra tesãi, traduzida como saúde, 

expressa as condições do corpo e da mente com relação às doenças. É 

possível se ter ideia dessa categoria a partir do desenho construído por 

acadêmicos do Teko Arandu, a respeito da tesãi, e reproduzido aqui (Figura 1). 

De acordo com Mura e Silva (2012): 

A noção de saúde entre os Kaiowa inverte o ditado 
“mente sã em corpo são”, sendo possível afirmar: “o 
corpo é são quando a mente é sã”. Por exemplo, os 
índios descrevem as deformidades corporais como 
uma condição precária da alma no corpo (isto 
quando ela não está completamente ausente) 
(MURA e SILVA, 2012, p.143). 

Além disso, os autores afirmam sobre as práticas de cura: 

Este tipo de concepção de saúde e de doença leva 
os Kaiowa a estabelecer uma hierarquia entre a 
cura espiritual e os cuidados destinados ao corpo. 
Tal hierarquia se reflete no processo de cura, 
determinando itinerários de cura específicos, com a 
distribuição de competências bem determinadas 
entre diferentes operadores médicos – sejam eles 
inscritos na tradição de conhecimento indígena, 
sejam procedentes da tradição popular paraguaia e 
fronteiriça, ou ainda da medicina ocidental. A lógica 
da estabilidade/instabilidade da alma é, por sua 
vez, vinculada ao binômio ro’y/aku (frio/quente), 
onde a prática de cura é interpretada como 
processo de esfriamento (omboro’y) (MURA e 
SIVLA, 2012, p.143). 

Para as enfermidades que acometem os Kaiowá, diferentes técnicas e 

dispositivos são acionados visando esse processo de cura, o esfriamento. 

Segundo Mura e Silva (2012), “as doenças que manifestam sintomas como dor 

de barriga (inclusive diarreias), dores musculares e das articulações são 

geralmente tratadas pelos índios com o uso de plantas medicinais” (p.144). 

Também aponta que: 

Para as doenças na área da cabeça (região 
superior, interpretada pelos índios como o lugar 
onde se manifesta a ayvu10), o uso da cura 
espiritual é considerado o mais eficaz, embora, 
quando não se manifeste de modo crônico, ou não 
produza significativas afecções no corpo do 
indivíduo (como manifestações de agressividade e 

10 Alma ligada à animalidade 



mudanças comportamentais bruscas), se possa 
também recorrer a remédios do mundo dos 
“brancos” ou prescritos por curandeiros (índios e 
não índios) residentes nas cidades e vilas 
estabelecidas nos territórios de ocupação 
tradicional dos Kaiowa (MURA E SILVA, 2012, 
p.144). 

Os autores complementam: 

Em relação aos aspectos emocionais-afetivos, dá-
se uma situação parecida, com a vulnerabilidade da 
pessoa podendo ser atribuída a um fechamento em 
si mesma, por ter brigado (oiko vai) e/ou se 
desentendido (ñe’e rei ja’o) com membros de sua 
família, ou, ao contrário, quando o isolamento é 
devido à própria atitude de seus parentes em 
relação a si; em ambos os casos, é gerado no 
sujeito um estado de tristeza (ndovy’ai) e, mais 
gravemente, de ressentimento/aborrecimento 
(ñemyrõ) (MURA E SILVA, 2012, p.144). 

As suspeitas levantadas e as acusações de feitiçaria também são forças 

destrutivas que perpassam a saúde dos Kaiowá e Guarani, as quais só podem 

ser desfeitas pelos ñanderus e ñandesy, identificando o autor da magia negra e 

seguindo as prescrições necessárias. Os feitiços expressam os conflitos 

interpessoais internos do grupo, podendo se constituir como uma violência 

entre pessoas.  

O anguery também pode se constituir como fonte de enfermidades, 

doenças e outros problemas de saúdes que podem acometer os Kaiowá e 

Guarani. De acordo com Pereira (2016): 

 (...) é um tipo de alma, carnal ou telúrica, separada 
do corpo por ocasião da morte. Costuma 
perambular pelos locais por onde transitava a 
pessoa em vida, assustando ou infligindo mal às 
pessoas, sendo por isso muito temida (PEREIRA, 
2016, p.32). 

É preciso seguir as prescrições corretas de morte de uma pessoa, para 

que a alma ligada à animalidade realize a passagem para os outros patamares. 

Conforme verificado em campo, após sete dias do acontecimento, é preciso 

realizar o velório, com caráter de festividade, e ao amanhecer, fincar o kurussu 

da pessoa no local onde ela morreu, para indicar o caminho para o ãngue 

seguir, evitando assim que fique perambulando por esse plano, o anguery. 



Sobre as condições atuais de saúde e outros problemas enfrentados, 

podem ser explicados a partir de uma perspectiva Kaiowá e Guarani, conforme 

descrevem Brand e Vietta (2004): 

(...) os Kaiowá e os Guarani acreditam que a 
proliferação e o surgimento de inúmeras doenças, 
entre as quais incluem o feitiço, a violência e o 
suicídio, indicam o desequilíbrio da sociedade, em 
face das inúmeras mudanças, e fazem uma 
distinção entre o potencial apresentado pelos 
ñanderu, no passado e no presente para controlar a 
sua incidência (BRAND e VIETTA, 2004, p.235). 

A partir do exposto até aqui, é possível perceber que o processo 

históricos a que os povos indígenas foram submetidos, e aqui nessa discussão 

mais especificamente na região sul de Mato Grosso do Sul, não levam em 

consideração a cosmologia dos Kaiowá e Guarani, dificultando então a prática 

do seu sistema cultural (Ava Reko), o modo de vida e o bem-estar Kaiowá. 

Sendo assim, os sujeitos reinventam suas práticas sociais a partir do possível, 

permeados pela violência de seus direitos e ao seu modo de ser. 

É possível compreender que o modo de viver Kaiowá e Guarani e o seu 

processo histórico e cultural possuem características diferentes do modo de 

vida hegemônico atual, e que devem ser consideradas ao pensarmos na 

produção de subjetividades. Sendo assim, as subjetividades são pautadas em 

redes de conceitos e valores próprios, que por sua vez mantém uma relação 

estreita com seus territórios e o processo de territorialização que vivenciam.  

A seguir, serão apresentados dados sobre o processo de colonização 

das regiões habitadas tradicionalmente pelos Kaiowá e Guarani, ocasionando 

diversas mudanças no modo de vida e seus cotidianos. 

2.2. Processo de confina mento  

Para buscar entender o processo histórico vivenciado pelos Kaiowá e 

Guarani, o relatório “Situação dos Detentos Indígenas do Estado de Mato 

Grosso do Sul”, produzido pelo Centro de Trabalho Indigenista (CTI) no ano de 

2008, que conta com a participação de teóricos de grande importância para a 

população indígena sul mato-grossense, pode trazer contribuições. 

Primeiramente cabe destacar a necessidade de contextualizar o processo de 



colonização da região, do ainda Mato Grosso, para se evitar uma compreensão 

enviesada dos conflitos atuais envolvendo indígenas nestes territórios. 

É possível destacar como uma nova etapa no processo de colonização o 

início da implantação das oito Reservas Indígenas, no período entre 1915 e 

1928, as quais estavam previstas no, em parte superado, Estatuto do Índio11 

(Lei 6001/73) – artigo 17. Segundo os autores (CTI, 2008), as Reservas 

Indígenas assumiram uma função política de liberar terras para a especulação 

imobiliária e posterior ocupação agropecuária, objetivando alcançar a 

integração e a civilização dos indígenas.  

Esses territórios tradicionalmente habitados pelos Kaiowá e Guarani, 

após a Guerra do Paraguai foram arrendados à Companhia Mate Laranjeira, 

que por meio de uma segunda concessão do governo brasileiro, do ano de 

1895, detinha o direito de exploração dos ervais nativos da região que 

totalizava cerca de 5.000.000 de hectares. Nesse momento, a empresa não era 

proprietária dos territórios e atuava contra os posseiros paraguaios e sulistas 

que chegavam à região para manter a exclusividade da extração da erva mate. 

Segundo Crespe (2015), “(...) de certa forma, a companhia teria preservado os 

territórios indígenas, na medida em que desacelerava a titulação de novas 

posses” (p.95). 

Porém, a autora aponta que o impacto da Companhia se deu na 

mobilidade dos grupos que viviam na região. Por estarem no mesmo espaço, a 

mão-de-obra indígena, principalmente dos Kaiowá e Guarani, foi amplamente 

utilizada no trabalho de extração da erva-mate, ocasionando o deslocamento 

desses grupos de acordo com os interesses da Companhia. Esse processo de 

captação da mão-de-obra para o trabalho a serviço da empresa se dava muitas 

vezes de forma violenta, e envolvia o uso de bebidas destiladas para a 

11 O Estatuto do Índio adota como princípio que os povos indígenas são “incapazes”, gerando a 

necessidade de serem tutelados por um órgão estatal (antigamente, Serviço de Proteção ao 

Índio (SPI), atualmente Fundação Nacional do Índio (FUNAI)) até que fossem completamente 

integrados à sociedade hegemônica. Apesar da lei ainda estar em vigor em alguns aspectos, a 

Constituição de 1988, por meio dos artigos 231 e 232, rompe com essa ideia, em parte, ao 

garantir o direito aos territórios tradicionais, cultura, modo de vida, costumes entre outros 

elementos. 



cooptação dos indígenas por meio de festas que geravam dívidas 

impagáveis12.  

Com o fim do monopólio de extração e implantação das oito Reservas 

Indígenas, o que se tem é uma “verdadeira corrida de pessoas interessadas 

em comprar terras na região” (CTI, 2008, p.17), impulsionada pela política 

indigenista integracionista vigente no Brasil.  

Já na década de 1940, a extração da erva mate começa a enfraquecer, 

e devido a dificuldades econômicas enfrentadas pela Companhia, inicia-se um 

novo período na colonização do Estado, com a implantação das Colônias 

Agrícolas Nacionais durante o Governo Vargas, relacionadas com a marcha 

para o oeste. De acordo com Crespe (2015) “(...) foi uma espécie de retorno ao 

movimento bandeirante e o objetivo continuava a ser o de “ocupar” terras 

“desocupadas” ou “semiocupadas” (...)” (p.100).  

O decreto nº 5.941 institui então a Colônia Agrícola Nacional de 

Dourados (CAND), onde foram distribuídos trezentos mil hectares divididos em 

lotes de 30 hectares para colonos que inicialmente se dedicaram à produção 

do café. Crespe (2015) afirma: 

Entretanto, uma geada em 1965 e a queda dos 
preços do café à época fizeram os colonos 
abandonarem o cultivo. A partir de 1969 uma nova 
leva de colonos veio do Rio Grande de Sul. Eles 
eram granjeiros, habituados à cultura mecanizada 
de cereais. Esses novos colonos vinham em 
comitivas e instalaram-se, preferencialmente, nas 
terras de Dourados, Ponta Porã e Amambai e 
começaram a formar o cultivo baseado na rotação 
do trigo e da soja (CRESPE, 2015, p.102). 

Essa chegada cada vez maior de colonos e a delimitação de territórios 

ocupados pelos indígenas para as atividades agrícolas, de acordo com a 

autora, tiveram consequências: 

Com a intensificação da pecuária e a agricultura 
intensificou-se o desmatamento do sul do estado. 
Durante os desmatamentos muitas famílias 
indígenas que ainda permaneciam em seus sítios 
de ocupação tradicional são retiradas de seus 
territórios e removidas para as reservas. As matas, 
disputadas por paulistas e sulistas, foram 
derrubadas para dar lugar à plantação de forragens 

12 Esse momento será discutido no Capítulo 4 



artificiais de colonião. No processo de derrubada 
das matas lucravam também os responsáveis pelo 
desmatamento, que ganhavam comercializando 
madeira e cultivando na terra durante um período 
de até três anos (CRESPE, 2015, p.102-103). 

O SPI não só foi responsável pela criação das reservas indígenas, mas 

também contribuía na retirada das famílias indígenas de seus territórios e 

levando-os para os territórios reservados, encarregando-se de transporte, entre 

outros aspectos. Novamente, a autora pode elucidar esse momento: 

Os grupos que foram para a reserva encontraram 
uma realidade que não se afinava ao modo de 
organização tradicional. As reservas foram 
estabelecidas pelo SPI sem nenhuma preocupação 
sobre como, a partir dali, os indígenas garantiriam a 
própria existência, tanto física quanto cultural. Os 
Guarani e Kaiowá nunca tinham vivido, segundo 
seus costumes, organizados em um pequeno 
território, nas chamadas “aldeias”. A reserva foi 
construída pelo discurso oficial e no sul de Mato 
Grosso do sul implementada, a partir da atuação do 
SPI, como sendo “o lugar do índio” (Crespe, 2009).  
Contrapondo-se à forma tradicional de organização 
do território, a reserva implicou em problemas 
econômicos, políticos e religiosos. Elas não 
atendiam, assim como continuam a não atender, às 
necessidades física e cultural dos Guarani e 
Kaiowá. Os novos problemas que surgem na 
reserva é o ponto central para se compreender a 
não permanência de algumas parentelas nelas, e 
consequentemente, o estabelecimento de formas 
alternativas de assentamento. Estas novas 
modalidades de assentamento são formas de 
recusa à reserva e às formas de vida 
experimentadas dentro dela, assim como, tentativas 
de recompor formas de sociabilidade possíveis no 
passado (CRESPE, 2015, p.115).  

O despejo de famílias no interior das reservas, facilitado pelo órgão 

federal responsável pelos indígenas, foi se tornando cada vez maior, uma vez 

que as opções foram se tornando poucas para os Kaiowá e Guarani. As matas, 

onde permaneciam escondidos, estavam cada vez menores e mais destruídas, 

permitindo que fossem encontrados; outros se voluntariavam para irem para as 

reservas, tendo em vista que não viam perspectiva de viverem nos fundos das 

fazendas; alguns, a partir de novas organizações conseguem resistir a esse 

processo de expulsão, que será discutido mais adiante. 



De acordo com Crespe (2015), cada reserva disponibilizava de um posto 

indígena, com certa estrutura para atender a área, e o encarregado do posto 

nomeava um indígena para contribuir com o controle da população reservada, 

instituindo o capitão da reserva. Essa figura representa uma forma de liderança 

que era externa à organização social dos grupos indígenas, muitas das vezes 

não estando alinhada com a forma tradicional de liderança, geralmente de 

responsabilidade do mais velho da parentela. É função de o capitão manter a 

ordem dentro das reservas indígenas, onde em muitos casos, acabam por 

atuar como uma polícia, contendo conflitos e outras questões de forma 

coercitiva, a partir de influências externas ao grupo.  

Apesar do fracasso do ideal integracionista perante “a incrível 

capacidade de resistência dessas culturas” (CTI, 2008), é importante perceber 

que o confinamento gera mudanças e permite a entrada de elementos externos 

na organização social dos Kaiowá e Guarani. O relatório sobre os indígenas 

encarcerados aponta duas consequências decorrentes dessa imposição: 

(...) a impossibilidade de mudar de aldeia quando 
determinadas condições tornavam indesejável a 
permanência naquele local (...) e a convivência, 
num espaço cada vez menor, de pessoas que, pela 
lógica da organização indígena, não poderiam estar 
tão próximas espacialmente (...) (CTI, 2008, p.19). 

Essa é uma das assertivas preponderantes que o relatório sinaliza e que 

faz ponderar sobre a não desvinculação entre os problemas sociais envolvidos 

e a questão da ocupação e utilização das terras. É possível arriscar afirmar que 

o processo de confinamento em pequenas áreas indígenas dificulta ou até 

mesmo impossibilita que as práticas relacionadas ao modo de vida ideal (o 

Teko Porã) dos Kaiowá e Guarani, mantidas em um determinado momento do 

processo histórico, sejam estabelecidas no contexto atual. Na vivência 

cotidiana, os sujeitos então, recorrem a práticas e relações que são 

reproduções do modo de vida ocidental (Karaí Reko), contrárias ao modo de 

vida antigo, indo no sentido de uma forma de viver pautada em valores 

individualistas. Por exemplo, as andanças, características do modo de ser 

Kaiowá e Guarani, são impossibilitadas, tendo em vista a pequena extensão 

dos territórios que lhes foram impostos. Nesse contexto, é possível observar 

que surgem conflitos, antes inexistentes devido à distância entre os espaços 



ocupados por cada um, levando os sujeitos a recorrerem a outras formas de 

resolução destes. 

Essas mudanças e transformações ocasionadas pela chegada da 

colonização na região habitada pelos Kaiowá e Guarani, gera um sentimento 

expresso recorrentemente na fala dos mais antigos de sentir falta do tempo 

antigo, definido como ymã guaré, onde as condições de vida nos tekoha 

possibilitava o bem viver característico dos Kaiowá.   

 A partir da década de 1980, devido às condições difíceis de vida nas 

reservas, muitas famílias e grupos iniciam mobilizações para retomarem seus 

territórios tradicionais, iniciando os movimentos de retomada e um novo 

momento na demarcação das TIs no país, ainda que não suficientes, estão 

relacionadas com as demandas territoriais levantadas pelos grupos indígenas.  

Como já citado acima, alguns grupos e famílias tiveram força suficiente 

para resistirem às pressões para se mudarem para as reservas indígenas. 

Entre eles, a aldeia Panambizinho, foco do trabalho de campo referente a esta 

pesquisa, que será apresentada a seguir.  

2.3. A aldeia Panambizinho 

A aldeia Panambizinho (Figura 2), de ocupação Kaiowá, está localizada 

no Distrito do Panambi, no munícipio de Dourados-MS, a cerca de 30 

Figura 2 - Mapa da aldeia Panambizinho - Fonte: ISA (2017) 



quilômetros do centro da cidade (Figura 3). Essa TI foi demarcada em abril de 

2003, abrangendo parte de seu território tradicional às margens do Córrego 

Laranja Doce e do Córrego Panambi e alguns dos seus afluentes, e possui 

1.280 hectares para uma população atual de aproximadamente 400 pessoas. 

Segundo relato de um profissional da saúde indígena que atua na área, 

interlocutor desta pesquisa, cerca de 60 pessoas dentre os moradores da 

aldeia fazem um uso que ele considera “abusivo” das bebidas destiladas. 

Panambizinho significa „borboleta pequena‟, e essa área tem sua origem 

histórica relacionada com a aldeia Panambi, próxima, mas a segunda está 

localizada no munícipio de Douradina. Antes da chegada da colonização, esses 

territórios constituíam um só, onde as famílias tinham seu espaço para 

circulação, conforme descrito por Maciel (2012): 

Os indígenas da região do Panambi foram vítimas 
desse processo, as aldeias de Panambi e 
Panambizinho, antes da implementação da CAND 
faziam parte de um mesmo território Kaiowá. A 
divisão dessas aldeias foi resultado da implantação 
da colonização federal e seus desdobramentos. 
Essas aldeias, portanto, resultam de um processo 
histórico mais recente, isto é, de uma 
territorialização em áreas reservadas pelo Estado 
Brasileiro aos Kaiowá. As duas aldeias ocuparam o 

Figura 3 - Mapa da aldeia Panambizinho II - Fonte ISA (2017) 



território de extensas famílias Kaiowá anteriormente 
à implantação do projeto de colonização federal do 
governo de Getúlio Vargas, o qual foi loteado para 
colonos. Além do mais, os índios foram usados 
como mão-de-obra para a derrubada da mata e 
para serviços agrícolas. Os Kaiowá resistiram às 
tentativas de retira-los da área porque possuíam 
fortes vínculos socioculturais com aquele território, 
incluindo a existência de um cemitério no lugar. 
Durante muitos anos, tentou-se a transferência 
desses índios para o Posto Indígena de Dourados 
(Reserva Indígena de Dourados), entretanto eles 
resistiram a essa retirada, não somente por se 
tratar da terra de seus ancestrais, mas pela 
existência de um antigo cemitério Kaiowá e também 
pela clara resistência à perda de seu tekohá 
(MACIEL, 2012, p.30). 

O rezador Pa’i Chiquito tem uma atuação histórica e primordial para 

esse processo de resistência, mantendo o seu grupo unido para enfrentar as 

fortes pressões por parte dos colonos para que deixassem a região, onde 

permaneceram por cinquentas anos, em 60 hectares de terra. 

A liderança exercida pelo Pa‟i Chiquito ou Chiquito 
Pedro na resistência dos Kaiowá de Panambizinho 
contra a expulsão dos indígenas dos dois únicos 
lotes sobre os quais retiveram intacta sua posse. O 
comentário sobre o papel desempenhado por Pa‟i 
Chiquito na resistência da aldeia, por outro lado, 
fornece elementos sumamente interessantes para 
perceber como os Kaiowá chegaram a interprestar, 
dentro de suas próprias pautas culturais, o 
processo histórico descrito anteriormente.  
Os Kaiowá reconhecem unanimemente a 
precedência de Chiquito Pedro no local da atual 
aldeia, onde teria se estabelecido por volta de 1920; 
foi fundador da aldeia, assim como sua liderança 
incontestável, seja no âmbito sócio religioso interno, 
seja nas relações interétnicas com os brasileiros. 
Falecido em 1990, Chiquito foi um Pa’i, isto é, um 
líder religioso de grande ascendência interna, cujo 
carisma contribuiu para infundir na comunidade de 
Panambizinho uma identidade fortemente arraigada 
a serem „Kaiowá puro‟. Eles mantiveram na aldeia 
diversos traços da organização social, da visão de 
mundo e dos valores tradicionais da cultura. 
Chiquito Pedro é visto pelos Kaiowá mais velhos da 
Panambizinho como Pa‟i-Kaiowá encontráveis em 
outras aldeias de Mato Grosso do Sul.  
São inúmeras referencias sobre Pa‟i Chiquito 
encontradas nas obras de Egon Schaden (...) 
(MACIEL, 2012, p.64). 



Essa liderança conseguiu em seu nome e de um de seus filhos, dois 

lotes de 30 hectares, da forma como as terras eram divididas pela CAND, 

espaço onde a resistência se manteve por esse meio século. De acordo com 

Maciel (2012): 

 (...) Ganharam o direito de também possuir como 
os colonos, quase todos os lotes ganhos pelos 
indígenas foram aos poucos, através de pressões 
de colonos, sendo vendidos a eles. Os lotes 8 e 10 
da quadra 21 foram doados a Pa‟i Chiquito e 
Martins Capilé, seu filho. Estes resistiram às 
pressões para venda desses lotes e, assim, a Terra 
Indígena Panambizinho ficou instalada neste local 
Uma grande maioria dos Kaiowá passou a morar na 
casa grande de Pa‟i Chiquito. Mas depois, em 
casas separadas.  
As perseguições sempre rondaram Pa‟i Chiquito, 
desde a pressão para a venda dos lotes ate o 
Processo Judicial de Reivindicação de Posse 
movida por Mairo Bagordache em 1985, alegando 
ser dono dos dois lotes. Pa‟i Chiquito manteve-se 
firme na defesa do território conquistado pela CAND 
sem se retirar do local. Vê-se que ele foi o primeiro 
responsável pela luta em defesa das terras do 
Kaiowá, tomando-o como exemplo os demais. Por 
mais de cinquenta anos, os Kaiowá permaneceram 
nesses dois lotes. E somente em 2005, 
conseguiram aumentar a área para 1.272 hectares; 
pretendendo, ainda, aumentarem seu território 
(MACIEL, 2012, p.132). 

Durante o trabalho de campo, foram encontrados relatos que podem 

corroborar com a importância histórica desse rezador. Uma ñandesy13 

moradora da aldeia Panambizinho, conta que Pa‟i Chiquito foi para a região, 

pois seus parentes estavam enterrados ali. Na época de chegada, por volta de 

1920, Pa‟i Chiquito realizou um feito histórico, ao “fincar seu kurussu14 no chão 

e rezar por toda noite, até que a água começasse a brotar do chão”, onde 

atualmente está localizado um córrego considerado de grande importância 

nessa TI (Figura 4).  

 

13 Seguindo recomendações éticas o nome da interlocutora será mantido em sigilo, sendo 
referida aqui como ñandesy. É importante destacar que ela é uma figura importante dentro da 
aldeia, e muito envolvida com diversas lutas políticas, como a participação na Aty Guasu de 
mulheres, e outros movimentos que pude acompanhar ao longo da nossa convivência, desde 
2011. Além disso, atua como uma fonte importante de saberes tradicionais, participando como 
formadora nos cursos de formação de professores. 
14 Artefato tradicional, ligado ao sagrado. 



Além disso, a ñandesy também lembra que no tempo do Pa‟i Chiquito, 

não era preciso ir para o hospital ou buscar cuidados de saúde em outras 

instituições. Ele era responsável pelos cuidados com a saúde e seus saberes 

davam respostas aos problemas de saúde existentes na época, com muitas 

rezas e uso de plantas que estavam disponíveis nas matas. 

A partir do brevemente exposto aqui, é possível perceber que a aldeia 

Panambizinho é um tekoha de muita força e importância para os Kaiowá, uma 

vez que é local de um cemitério antigo, onde muitos dos rituais característicos 

ainda são realizados, ou foram realizados lá pela última vez, como o kunumi 

pepy15. A aldeia, também integrava um grande território de presença e 

circulação maciça dos Kaiowá, um tekohaguasu, que foi descontinuado com a 

implantação da CAND e a condução de muitos para as reservas indígenas.  

O cotidiano atual desta área indígena é resultado desse processo de 

contato com a civilização nacional, permeado pela exploração da mão-de-obra 

indígena pelos colonos que chegaram à região. A comunidade enfrenta 

problemas relacionados à falta de infraestrutura, como qualidade das estradas 

e acessos e falta de água potável, além da inexistência dos recursos da mata 

original, já derrubada para fins da produção agrícola dos colonos. 

15 Ritual de iniciação dos meninos na cultura kaiowá. Será discutido no capítulo 4. 

Figura 4 - Córrego na aldeia Panambizinho 



Por estar localizada no Distrito Panambi, considerado um dos maiores 

produtores de grãos por hectares do município, a aldeia Panambizinho ainda 

sofre com pressões dos grandes produtores rurais, que utilizam de diversos 

meios da imprensa16, como os jornais, rádios e revistas, para expressarem que 

o território na mão dos indígenas é desperdício, pois não são „produtivos‟. A 

aldeia é utilizada como um exemplo negativo muitas vezes pelos discursos a 

favor da produção do agronegócio, conforme editorial do jornal O Progresso, do 

dia 23 de maio de 2016, que afirma que “a tese que os índios precisam de mais 

terra é facilmente derrubada pelo exemplo clássico da Aldeia Panambizinho”.  

O trabalho de campo realizado nessa área consistiu a diversas idas e 

visitas às casas de famílias moradoras do Panambizinho, principalmente as 

ligadas a parentela da ñandesy, onde foram realizadas diversas conversas 

sobre a construção da pesquisa e os diferentes elementos que perpassam a 

temática. Além disso, pude ter circulação pela Escola Municipal Pa‟i Chiquito e 

na Unidade Básica de Saúde Panambizinho, onde pude acompanhar mais do 

cotidiano da área indígena. 

 Na escola, acompanhei atividades realizadas para os alunos e outros 

eventos realizados em seu espaço, como lançamento de livros. Enquanto que 

na UBS Panambizinho, pude acompanhar um pouco do cotidiano dos 

profissionais de saúde que ali atuam e a forma que se organizam para 

receberem e atenderem os moradores, podendo acompanhar como essas duas 

instituições presentes na comunidade se inserem no cotidiano e na cultura 

dessas pessoas. É importante destacar, que apesar de destacar essas duas, 

diversas instituições atuam na área, como igrejas, a equipe de assistência 

social do distrito de Vila Vargas e outras ligadas a instituições indigenistas. 

Nesses momentos apontados, pude acompanhar e escutar um pouco 

sobre como essas pessoas vivenciam seus cotidianos, a seu modo, com suas 

leituras do passado e seus projetos individuais e coletivos futuros, expressando 

as dificuldades impostas para a existência dos Kaiowá e Guarani. Com relação 

ao uso de bebidas alcoólicas, pude ouvir sobre percepções e opiniões acerca 

das questões que envolvem a temática, além de acompanhar algumas 

situações de consumo.  

16 Mais informações sobre os discursos adotados pela imprensa, ver Oliveira (2014). 



A partir dessas observações em campo, é possível perceber as 

dificuldades impostas para a adequação da organização social e do modo de 

viver dos Kaiowá, perante a violação dos seus direitos e do desrespeito para 

com a relação que estes mantinham com seu território tradicional, uma vez que 

relatos de ações dos produtores rurais do entorno, contra esse grupo são 

constantes, indo desde a queimada do sapé, para que não haja a  construção 

de casas de reza,  passando por  atear fogo nas plantações dos indígenas, até 

buscar formas de extrair recursos da aldeia, como cascalho, entre outros. 

2.4. O Teko A randu  

Outra entrada de campo, bastante produtiva e que se torna relevante 

destacar e descrever brevemente aqui, deu-se por meio da participação em 

algumas etapas da Licenciatura Intercultural Indígena, o Teko Arandu. É um 

curso, ligado à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), para a 

formação superior de professores Guarani e Kaiowá, implantado no ano de 

2006, a partir do trabalho conjunto entre a UFGD, a Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB), o Movimento de Professores Indígenas, o governo estadual, o 

Ministério da Educação, a FUNAI e cerca de 20 prefeituras municipais. Utiliza-

se da metodologia de alternância, isto é, concentra atividades, em algumas 

etapas, na universidade (UFGD) e atividades nas áreas indígenas e escolas 

dos acadêmicos. O curso conta com a participação de acadêmicos de diversas 

áreas do sul do Mato Grosso do Sul, que se dedicam e fazem um uso muito 

interessante do meio acadêmico. No campo referente a esta pesquisa, pude 

acompanhar algumas das etapas realizadas na universidade no ano de 2016.  

Além de um currículo diferenciado, pautado nas necessidades 

levantadas pelos indígenas, o Teko Arandu, pauta-se nos conhecimentos e 

saberes Guarani e Kaiowá, contribuindo para uma formação intercultural e 

política destes acadêmicos. Além da presença de professores indígenas, ou 

com muita experiência de campo na área, conta também com a intensa 

participação de ñanderú e ñandesy mais velhos, que buscam passar seus 

saberes durante as atividades realizadas, contribuindo para uma formação 

cultural.  

O Teko Arandu, que pode ser traduzido para “viver com sabedoria”, 

constitui-se como uma política afirmativa no Ensino Superior, e se torna uma 



importante ferramenta de luta para os Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do 

Sul, pois além da formação intercultural que pretende, também contribui com a 

organização dos saberes tradicionais e a sua entrada no mundo acadêmico. 

Santos (2016) apresenta uma discussão mais aprofundada sobre a temática, 

principalmente em seu capítulo 3 (p.140), onde descreve elementos de campo 

que pôde acompanhar.  

Por fim, essas entradas em campo, com o objetivo de aproximação  dos 

sentidos dos usos das bebidas alcoólicas e os processos de alcoolização, 

vivenciados pelos Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul, foram muito 

valiosas para as discussões que aqui se faz sobre os modos de beber, que até 

mesmo poderiam, ou ainda podem, escapar da compreensão do pesquisador. 

Foi importante perceber, como as concepções e perspectivas próprias são 

sempre acionadas para explicarem os fenômenos que perpassam sua 

existência e as dificuldades impostas a seus modos de vida. 



3. A saúde indígena 

Atualmente, o campo da saúde indígena, onde a psicologia está 

inserida, busca dar respostas, entre outras, às questões geradas pelo uso 

abusivo de bebidas alcoólicas.  Porém, é preciso compreender quando essa 

temática torna-se um assunto visto somente pela saúde indígena, não 

considerando a totalidade da questão.  Em muitos discursos de profissionais de 

saúde e lideranças ligadas a igrejas, entre outros, esse consumo considerado 

abusivo é frequentemente associado aos problemas sociais existentes nos 

cotidianos das áreas indígenas, principalmente, a violência interna. É 

importante perceber, que os conflitos e outras questões devem ser entendidos 

a partir dos contextos vivenciados, buscando compreender como são 

constituídos e se relacionam com o processo histórico. Para ter, também,  uma 

visão contextualizada do atual modelo de organização da rede de serviços de 

saúde indígena é preciso conhecer elementos do processo histórico que o 

constituíram da forma como se apresenta hoje. Portanto, inicialmente 

destacarei algumas fases, modelos e perspectivas adotadas historicamente em 

momentos distintos da relação do Estado com a promoção de saúde entre os 

indígenas, a fim de construir uma discussão sobre modelo atual, o Subsistema 

de Atenção à Saúde Indígena.  

 A seguir, serão expressos alguns elementos percebidos em campo e 

que estão relacionados com o estabelecimento do Subsistema no sul do Mato 

Grosso do Sul, a partir de perspectivas próprias dos grupos indígenas que 

habitam a região. Ou seja, faremos uma apresentação das questões relativas à 

saúde e ao cuidado em saúde a partir de perspectivas próprias dos indígenas 

no encontro (e às vezes desencontro) com as políticas de saúde. 

3.1. Trajetória da política de saúde indígena atual  

Conforme afirma Palheta (2015) “(...) estudar a saúde no bojo das 

políticas indigenistas requer, ao mesmo tempo, a apreensão da questão 

indígena em sua totalidade e particularidade” (p.11). Ou seja, para olhar a 

construção das políticas públicas no campo da saúde indígena é preciso 

compreender também elementos do processo histórico da relação entre os não 

indígenas e indígenas.  



É possível destacar como uma nova etapa na relação entre o Estado 

brasileiro e as populações indígenas a criação do Serviço de Proteção aos 

Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) em 1910, que em 

1918 se torna Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Mas, Santos e colaboradores 

(2008) apontam que somente décadas depois, por meio desse órgão, surgem 

as primeiras tentativas de ações de promoção de saúde em relação a essas 

pessoas. Nesse momento, a saúde indígena se torna responsabilidade do 

Estado. Segundo Costa (1987): 

A assistência à saúde dos grupos indígenas foi 
sempre desorganizada e esporádica. Mesmo com a 
criação do SPI não se instituiu qualquer forma de 
prestação de serviços sistemática à população. As 
informações disponíveis sobre condições de saúde 
vieram de relatos de missionários e de médicos 
participantes de expedições (COSTA, 1987, p.391). 

Entre os participantes das expedições, estava o médico Noel Nutels, que 

se destacou no trabalho com os grupos indígenas, e segundo Santos et al. 

(2008), foi introduzido à realidade indígena em 1940, ao participar da 

expedição do Roncador-Xingu, na companhia dos irmãos Vilas Boas, durante o 

governo Vargas. Segundo os autores, em 1952 ele elabora um plano para 

defesa contra as epidemias de tuberculose, a partir de barreiras sanitárias no 

entorno dos territórios indígenas. Para ele, os problemas de saúde dos índios 

estavam vinculados ao contexto de pobreza da área rural brasileira e, segundo 

Costa (1987), “o trabalho deveria centrar-se nas doenças trazidas através do 

contato, para as quais os índios não tinham adquirido resistência” (p.392).  

O plano de controlar a entrada e a saída dos territórios indígenas 

envoltos pelas barreiras sanitárias é posto em prática somente durante o 

Governo Juscelino Kubitschek, em 1956, chamado de Serviço de Unidades 

Sanitárias Aéreas (SUSA) e vinculado ao Serviço Nacional de Tuberculose do 

Ministério da Saúde. Esse tinha por objetivo o diagnóstico, prevenção e o 

tratamento de doenças infecciosas endêmicas em grupos de áreas de difícil 

acesso. Porém, a atuação da equipe de Nutels não se limitava a essas ações. 

Segundo Santos et al. (2008), em alguns casos, a iniciativa foi vital para 

redução de mortalidade por epidemias, que se espalhavam com muita 

facilidade entre os grupos indígenas. 



De acordo com Costa (1987) Noel Nutels chegou a ser nomeado diretor 

do já decadente SPI, aonde chega a propor uma reestruturação da instituição. 

Porém, o Golpe Militar de 1964 interrompe sua gestão, com duração de apenas 

seis meses. Nesse momento, segundo a autora, o SPI vinha enfrentando 

graves denúncias de violências cometidas, com o envolvimento de funcionários 

do órgão, contra os grupos indígenas, comprovadas somente com a publicação 

do Relatório Figueiredo17. Palheta (2015) aponta a: 

(...) instauração de um processo cujo resultado foi 
um relatório de cinco mil páginas que trazia provas 
de corrupção administrativa e massacres dos povos 
indígenas. As notícias do genocídio eclodiram nas 
imprensas nacional e internacional, com denúncias 
de corrupção e violências cometidas contra os 
povos indígenas que envolviam latifundiários, 
mineradores e empreiteiras. Os problemas citados 
envolviam massacre, vendas de terras indígenas e 
introdução intencional de doenças, como varíola, 
tuberculose, sarampo e gripe (...) (Palheta, 2015, 
p.38). 

Em 1967, o SPI é então extinto e uma comissão, que segundo Costa 

(1987) contou com a participação de profissionais do SUSA, constitui a criação 

da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), onde, segundo Santos et al. (2008), 

foi estabelecida uma divisão de saúde. Os serviços foram organizados de 

acordo com propostas dos profissionais do SUSA, com a formação de Equipes 

Volantes de Saúde (EVS), que foram instaladas em pontos estratégicos do 

país. Costa (1987) afirma que o SUSA, ainda vinculado ao Ministério da Saúde, 

foi rebatizado para Unidade de Atendimento Especial (UAE) e passou a focar 

somente no atendimento a tuberculose, enquanto que as outras ações de 

saúde ficaram a cargo da divisão de saúde da FUNAI.  

As EVS deveriam ser compostas por médico, enfermeiro, técnico de 

laboratório e dentista, e dispor de transporte para leva-los a visitas periódicas 

às comunidades mais distantes sob sua jurisdição. O suporte nas cidades seria 

por conta das Casas do Índio, para abrigar pacientes que precisassem 

permanecer na área urbana. Os Postos da FUNAI, instalados nas Reservas 

 Relatório redigido pelo procurador Jader de Figueiredo Correia apurou violações de direitos 
humanos entre 1946 e 1988. Permaneceu desaparecido por quase 40 anos, e ressurgiu 
somente em 2013, encontrado no Museu do Índio. Esse relatório foi analisado pela Comissão 
da Verdade.  



Indígenas, sob a responsabilidade dos Capitães (lideranças instituídas pelo 

órgão indigenista), abrigavam as chamadas enfermarias, mas que segundo 

Santos et al. (2008), não passavam de pequenas farmácias, com estrutura 

precária, contando com a presença de um auxiliar de enfermagem.  

Segundo Santos et al. (2008), os custos operacionais de uma EVS, 

como o transporte para áreas de difícil acesso, por exemplo, eram 

considerados altos, e suas ações resultavam em um baixo impacto. Nesse 

sentido, a atenção primária não passava da distribuição esporádica de 

medicamentos, e os tratamentos mais longos eram frequentemente 

interrompidos por longos períodos. As décadas de 1980 e 1990 foram 

marcadas por instabilidades na FUNAI e segundo os autores, os poucos 

serviços de saúde voltados para as áreas indígenas foram cada vez mais 

desorganizados.  

Segundo Palheta (2015): 

(...) as reformulações da política indigenista de 
saúde na década de 1980 fazem parte da reforma 
sanitária e compartilham dos mesmos princípios e 
problemas encontrados na rede de atenção básica 
dirigida a outros segmentos da sociedade 
(PALHETA, 2015, p.39). 

 Nesse sentido, a autora traz que no ano de 1986 é realizada primeira 

Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, onde é expressa a 

necessidade de repassar a gestão e execução da Política de Saúde Indigenista 

para o Ministério da Saúde. Além disso, a década de 1980 foi marcada pelo 

avanço dos movimentos indígenas na conquista de seus direitos, expressos 

nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988. É importante destacar 

o primeiro parágrafo do artigo 231, que considera:  

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 (BRASIL, 
1988).  

A Constituição de 1988 garante aos grupos indígenas seus territórios 

tradicionais e os seus recursos, vitais para seu bem-estar e suas formas de 



organizações sociais próprias, agora reconhecidas, a partir de seus costumes e 

tradições, e também garante o reconhecimento e as condições necessárias 

para suas práticas medicinais, terapêuticas, respeitando sua concepção de 

saúde e doença. 

Segundo Santos et al. (2008), seguindo a recomendação da Conferência 

de 1986, a coordenação da saúde indígena foi transferida para a Fundação 

Nacional de Saúde (FNS), ligada ao Ministério da Saúde, por meio do Decreto 

ministerial nº 23 do ano de 1991. Porém, segundo os autores, em 1994 o 

referido decreto foi revogado e a FUNAI retoma a coordenação da saúde 

indígena. Nesse momento, porém, foram atribuídas responsabilidades e ações 

para as duas instituições em questão: a FNS seria responsável pela prevenção 

e controle, saneamento básico e capacitação de recursos humanos; enquanto 

que a FUNAI seria responsável pelas ações de assistência médico-sanitárias. 

Esse momento de incertezas, segundo Palheta (2015): 

(...) se deve em grande parte devido à falta de 
condições operacionais do Ministério da Saúde e à 
inconstitucionalidade em relação à FUNAI, com 
destaque para os problemas como falta de 
infraestrutura adequada, de profissionais 
preparados para trabalhar com a especificidade 
cultural dos povos indígenas e de recursos 
financeiros apropriados (Palheta, 2015, p.41). 

Esse tensionamento só é resolvido no ano de 1999, durante o Governo 

Fernando Henrique Cardoso, que enfrentava pressões do Banco Mundial para 

solucionar os problemas de saúde indígena que eram noticiados 

mundialmente, como a desnutrição infantil nas áreas indígenas. A criação da 

Lei nº 9.836 (Lei Arouca, em homenagem ao trabalho do deputado Sérgio 

Arouca) instituiu o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS 

(SASISUS). Segundo Santos et al. (2008), esse subsistema passava a 

responder pelas ações básicas na área da saúde indígena, seguindo as 

diretrizes do SUS (hierarquizada e integrada), articulando-se com os demais 

níveis de complexidade da rede de serviços. Além disso, segundo os autores, o 

Ministério da Saúde, órgão gestor do Subsistema, repassa a responsabilidade 

pela gestão e execução das ações de saúde para a antiga FNS, que passa a 

se chamar, por meio do decreto n. 3.156/1999, Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA). 



Também são criados em 1999 os Distritos Sanitários Especiais de 

Saúde Indígena (DSEI), por meio da portaria nº 852, considerados aspecto 

central no modelo atual de organização da Saúde Indígena. Segundo Palheta 

(2015), o modelo e as delimitações territoriais de ação (Figura 5) dos DSEIs 

foram aprovados como uma política pública durante a II Conferência Nacional 

de Saúde para os Povos Indígenas, realizada em 1993, e surge como uma 

alternativa para garantir a atenção diferenciada necessária para as populações 

indígenas.  

A autora apresenta a definição de DSEI adotada pela FUNASA:  

(...) um modelo de organização de serviços – 
orientado para um espaço etnocultural dinâmico, 
geográfico, populacional e administrativo bem 
delimitado –, que contempla um conjunto de 
atividades técnicas, visando a medidas 
racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, 
promovendo a reordenação da rede de saúde e das 
práticas sanitárias e desenvolvendo atividades 
administrativo-gerenciais necessárias à prestação 
da assistência, com controle social (FUNASA, 
2002b apud. PALHETA, 2015, p.42).  

É importante trazer que com a justificativa de garantir a prestação de 

serviços de saúde pertinentes a cada realidade e diversidade dos grupos 

Figura 5: Distribuição dos DSEIs - Fonte: Moura-Pontes e Garnelo (2014, p.387) 



indígenas, a autora Palheta (2015) expõe que “a implantação desses distritos 

pela Funasa baseia-se num modelo que não se responsabiliza pela execução 

direta dos serviços, mas essa instituição terceiriza as ações de saúde a serem 

desenvolvidas nas áreas indígenas” (p.42-43).  

Esse ponto é importante para discutir aspectos atuais da organização do 

atendimento à saúde indígena, por exemplo, a respeito da Missão Evangélica 

Caiuá, com sede em Dourados, que possui um hospital, entre outros serviços, 

que faz parte da rede de saúde indígena da região, e também é responsável 

por uma série de serviços e profissionais em outros DSEIs em diferentes 

regiões do Brasil.  

Posteriormente, no ano de 2002, segundo Santos et. al. (2008), a 

portaria 254 do Ministério da Saúde aprova a Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas (FUNASA, 2002b), e suas Diretrizes de Gestão 

são aprovadas na portaria nº 70 de 2004, que garante o direito e o acesso à 

atenção integral à saúde das populações indígenas.  

Com esse novo momento na saúde indígena, resultado de diversas 

mobilizações, conquistas e avanços, novos desafios começam a emergir e 

muitos caminhos precisam ser percorridos para que de fato se alcance uma 

saúde diferenciada dos povos indígenas. Santos et. al. (2008) apontam ser um 

dos grandes desafios para o modelo articulado ao SUS não perder de vista a 

diversidade das populações indígenas de todo o país. Além disso, também 

deveria:  

(...) considerar os conceitos de saúde e doença 
próprios dos povos indígenas e os aspectos 
intersetoriais de seus determinantes; ser construído 
coletivamente a partir de um processo de 
planejamento participativo; possuir instâncias de 
controle social formalizadas em todos os níveis de 
gestão (SANTOS et. al. 2008, p.46). 

Palheta (2015) também aponta:  

(...) inúmeros entraves que devem ser superados 
em relação à inadequação ao tratamento 
especializado aos povos indígenas e problemas de 
gestão, redundância dos problemas latentes do 
SUS às conveniadas, condições de trabalho, 
reprodução dos mesmos problemas ligados ao 
SUS, financiamento, entre outros (PALHETA, 2015, 
p. 43). 



Os DSEI devem dispor de uma rede de serviços (Figura 6) em seu 

território, integrada e articulada com a rede do SUS, e segundo Santos et. al. 

(2008), é prevista a existência de Unidades Básicas de Saúde nas aldeias ou 

em polos base, que cobririam um conjunto de áreas indígenas, constituindo-se 

como primeira referência para as equipes multidisciplinares. Além disso, as 

Casas de Saúde do Indígena (antigas Casa do Índio) também são de 

responsabilidade da Funasa e devem estar articuladas com as redes de 

serviços.  

Segundo Palheta (2015), existem ao todo 351 polos base e se 

caracterizam em dois tipos (I e II): 

O tipo I localiza-se em Terras Indígenas e o tipo II, 
nos municípios de referência. O segundo tipo 
funciona como apoio técnico e administrativo à 
equipe multidisciplinar, não executando atividades à 
assistência de saúde, que ficam a cargo de um 
estabelecimento do SUS no município. O tipo I, 
além de todas essas atividades, executa também 
assistência à saúde, como imunizações, coleta e 
análise de dados, capacitação e supervisão dos 
agentes de saúde, entre outras (PALHETA, 2015, 
p.44). 

Além disso, a autora afirma que “(...) a questão da definição de um 

território distrital tem sido um dos pontos mais conflitantes do processo de 

Figura 6 - Organização do DSEI - Fonte: SESAI 



distritalização nas aldeias indígenas” (p.44). Apesar da tentativa de contemplar 

a diversidade das populações indígenas, a delimitação dos territórios não 

consegue de fato considerar os aspectos culturais, socioeconômicos e políticos 

desses grupos, expressa na disparidade no número de pessoas atendidas 

pelos distritos, por exemplo. De acordo com Palheta (2015, p.46), o DSEI do 

Mato Grosso do Sul conta com uma população de 70.383 pessoas, o maior, 

que atende as oito etnias que no estado vivem. Outros, como Altamira, 

Araguaia e Kaiapó do Mato Grosso, atendem, respectivamente, 2.925, 4.216 e 

5.437, gerando uma possibilidade maior de olharem mais diretamente as 

questões específicas e culturais dos grupos que são atendidos. 

Santos et. al. (2008) trazem que o financiamento dos DSEI é 

majoritariamente público com recursos proveniente do Ministério de Saúde, 

eventualmente com participação dos estados e municípios. A distribuição 

desses segue critérios populacionais, perfis epidemiológicos e características 

geográficas. A execução das ações é de responsabilidade da FUNASA.  

O controle social é por meio da Comissão Intersetorial de Saúde 

Indígena (CISI), órgão assessor do Conselho Nacional de Saúde. A comissão, 

de caráter consultivo, conta com a participação de membros da FUNAI, 

FUNASA, indígenas, organizações próprias, universidades e outras 

instituições. Além disso, localmente, em cada território, existem os Conselhos 

Distritais e Locais de Saúde Indígena (CONDISI). Segundo Santos et. al. 

(2008): 

Os conselhos distritais têm caráter deliberativo e 
composição paritária de usuários, prestadores de 
serviços e trabalhadores de saúde, e suas 
atribuições são: aprovar o plano distrital, avaliar a 
execução das ações de saúde e apreciar a 
prestação de contas dos órgãos executores. Os 
conselhos locais, de caráter consultivo, são 
compostos unicamente por representantes 
indígenas nos polos base e têm como atribuições 
avaliar as ações e serviços de saúde, indicar 
conselheiros para outras instâncias de controle 
social e atuar junto aos gestores locais para 
viabilizar a assistência à saúde (Santos et. al. 2008, 
p.47). 



A portaria nº 644 de 2006 também instituiu o Fórum Permanente de 

Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, de caráter consultivo, 

analítico e propositivo.  

Palheta (2015) busca fazer uma análise desse período de mudanças na 

saúde voltada para os grupos indígenas, e afirma que o modelo adotado pela 

FUNASA, “ao inserir e ampliar a participação dos índios na execução das 

ações de saúde na estrutura operacional “nova” é uma reprodução de muitas 

coisas que eram realizadas na FUNAI” (p.49). Nesse sentido, pode-se perceber 

que apesar de avanços na organização da área da saúde indígena, como o 

controle social, muitos problemas e questões continuam a serem reproduzidos, 

além dos novos desafios que surgem decorrente da construção do subsistema 

ligado ao SUS.  

Santos et. al. (2008) apontam a insuficiência dos recursos humanos 

como obstáculo nesse momento para a saúde indígena, além de seus 

princípios não serem efetivamente colocados em prática, não alcançando uma 

atenção culturalmente diferenciada ou a interculturalidade, por exemplo. Para 

esses autores: 

Alguns destes problemas decorrem das 
insuficiências da gestão feita pela Funasa, 
particularmente aqueles ligados à rotatividade dos 
recursos humanos nos DSEI e à inadequação do 
modelo dos convênios para viabilizar uma provisão 
regular e organizada de serviços. Frise-se ainda 
que, em muitas áreas, praticamente o único 
prestador de serviços de saúde presente nas 
aldeias é o agente indígena de saúde que, salvo 
exceção, carece de supervisão e treinamento 
continuado (Santos et. al. 2008, p.51). 

 Além disso:  

(...) continuam a vigorar programações baseadas 
no modelo campanhista de assistência à saúde, 
caracterizadas pelo deslocamento irregular de 
equipes de saúde para as aldeias, nos moldes das 
antigas EVS. Essa estratégia impossibilita uma 
atenção contínua, integrada e capaz de responder 
às necessidades de saúde dos povos indígenas 
(Santos et. al. 2008, p.51). 

Não demorou para que essa nova fase na organização da saúde 

indígena apresentasse problemas nos distritos sanitários, além de pouco se 



aproximar da atenção diferenciada preconizada pela política nacional de saúde 

indígena. Segundo Palheta (2015), a partir de 2004, a insatisfação dos 

indígenas aumenta e é expressa por meio de revoltas e manifestações 

drásticas, caracterizando um novo momento dessa trajetória. Nos anos 

subsequentes, essa instabilidade e os seus desdobramentos foram veiculados 

nas mídias nacionais, onde inúmeras reportagens e denúncias expunham a 

dificuldade da Funasa em gerir as ações de saúde indígena.  

Tem-se um agravamento do quadro de saúde dessas pessoas, e muitos 

locais enfrentavam epidemias de malária, tuberculose, hepatite, pneumonia e, 

no Mato Grosso do Sul, mais especificamente, a desnutrição infantil e o 

suicídio entre os Kaiowá e Guarani. Segundo Palheta (2015), a alta taxa de 

mortalidade infantil e a comprovação de novas irregularidades nos DSEIs, 

como superfaturamento de obras e medicamentos, a falta de repasse de 

verbas e pagamento de profissionais e até maus tratos aos grupos indígenas, 

gerou revoltas por todo o Brasil, com inúmeros protestos e ocupações de sedes 

da FUNASA exigindo espaços de discussão e negociações para possíveis 

soluções. Segundo a autora: 

O resultado de todo esse processo de protestos e 
denúncias, além da mobilização indígena, no Abril 
Indígena de 2008, do Fórum de Presidentes de 
Conselhos Distritais de Saúde e da Comissão 
Nacional de Política Indigenista (CNPI), foi o 
anúncio da criação de uma nova secretaria especial 
para cuidar dos assuntos de saúde indígena 
(SESAI), que seria órgão responsável pelas 
reformas no subsistema de saúde indígena e o 
caminho para a autonomia administrativa dos 
DSEIs em todo país (Palheta, 20015, p.51 – 52). 

Apesar da decisão e do anúncio da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (SESAI), foram dois anos de forte mobilização para a aprovação do 

projeto de lei de sua criação em 3 de agosto de 2010. De acordo com Palheta 

(2015): 

A SESAI integra a área do Ministério da Saúde cujo 
objetivo é coordenar e executar a gestão do 
Subsistema de Saúde Indígena (SasiSUS), tendo 
como principal missão gerir os sistemas, promover, 
proteger e recuperar a saúde das populações 
indígenas e orientar o desenvolvimento de ações de 
atenção e educação em saúde de acordo com as 



particularidades, perfil epidemiológico e condições 
sanitárias de cada DSEI e em consonância com o 
SUS (Palheta, 2015, p. 52). 

Diante desse histórico das políticas de saúde indígena, é possível 

perceber algumas questões reveladoras das dificuldades de se superar as 

concepções colonizadoras, que impõem visões naturalizadas, normalizadoras 

de saúde, desconsiderando, em última instância, as questões cosmológicas e 

culturais. Isso pode ajudar a explicar a dificuldade de se construir políticas que, 

ao contrário, procuram dar consequência a outras concepções, abrindo espaço 

para a participação indígena, reconhecendo a diversidade cultural e procurando 

desenvolver ações na perspectiva de garantir o direito à saúde, a partir de 

formas próprias de promoção de saúde.  

Atualmente, a saúde indígena ainda enfrenta muitas dificuldades para se 

constituir como uma atenção diferenciada de fato. A constante ameaça da 

municipalização da saúde indígena por parte do governo federal representa um 

desses riscos, enfrentada por muitas organizações indígenas, pois a Política 

Nacional de Saúde Indígena já contempla a participação de financiamento por 

parte dos governos estaduais e municipais, que pouco, ou nada, destinam de 

seus orçamentos para essa área. A proposta de criação do Instituto Nacional 

de Saúde Indígena (INSI), sob a justificativa de facilitar os investimentos do 

setor privado nos serviços de saúde indígena, já utilizada, seria uma forma de 

garantir uma diversidade na organização do serviço, o que de fato não se 

concretiza, como já percebido.  

3.1.1. As bebidas alcoólicas na pe rspectiva do Estado 

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas se constitui como uma 

questão enfrentada pelo campo da saúde indígena, mais precisamente, pela 

saúde mental recentemente implantada e que ainda encontra dificuldades para 

avançar, apesar da existência de boas práticas e iniciativas espalhadas por 

diferentes lugares. Essa temática é chamada por vezes como „alcoolismo 

indígena‟ recorrente em falas ouvidas durante o trabalho de campo, para se 

referir a um consumo problemático, evidenciando uma dependência individual. 

Além disso, é percebido muitas vezes como um problema decorrente do 

contato com a sociedade nacional, entrando no bojo das doenças crônicas 

como diabetes, hipertensão, obesidade, entre outras que são enfrentadas no 



contexto atual. É certo que muitas delas têm suas origens nas mudanças 

ocasionadas pela colonização, e que se constituem como novas questões para 

os grupos indígenas.  

No campo das políticas públicas, ainda são poucos os programas que 

buscam dar respostas e encaminhamentos às questões relacionadas ao 

consumo abusivo de álcool. A falta de caminhos possíveis é sempre 

evidenciada nas falas de indígenas e de profissionais da saúde indígena, e 

nem sempre encontram formas próprias de atenção e eficientes para o 

cuidado.  

Primeiramente, o Estatuto do Índio, lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 

1973, prevê no artigo 58 como crime contra os índios e a cultura indígena 

“propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso ou a disseminação de bebidas 

alcoólicas, nos grupos tribais ou entre indígenas não integrados”. Apesar de se 

configurar como uma forma de coibir a introdução intencional de bebidas 

alcoólicas nos grupos indígenas é fato que essa proibição pouco se concretizou 

na realidade, sendo inúmeros os relatos de acontecimentos como estes a que 

a lei se refere, durante essa época. Além dessa proibição, pouco efetiva, tem-

se um grande período sem ações específicas de grande impacto, em relação 

às bebidas alcoólicas.  

Já muito tempo depois, de acordo com Ghiggi Junior e Langdon (2013), 

a questão retorna: 

Desde a década de 1990 a discussão oficial da 
Funasa em programas voltados para os povos 
indígenas parte do ponto de vista de que o 
problema do consumo abusivo de álcool está 
essencialmente vinculado a uma questão de saúde 
mental e é entendido como „alcoolismo‟ (GHIGGI 
JUNIOR e LANGDON, 2013, p.159). 

A partir da realização do “I Fórum Macrorregional Sul e Sudeste de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS (DST/AIDS)”, em 1997, na 

cidade de Londrina, no estado do Paraná, foram detectadas questões acerca 

dos riscos epidemiológicos de HIV entre os grupos indígenas, entre elas o uso 

de bebidas, resultando na orientação de viabilizar programas de prevenção de 

alcoolismo e buscar conhecer mais sobre o perfil epidemiológico nas áreas 

indígenas.  



Entre os anos de 2001 e 2006, são realizados diversos eventos 

seguindo as recomendações, sendo o “Seminário sobre alcoolismo e 

vulnerabilidade às DST/AIDS entre os povos indígenas da macrorregião sul, 

sudeste e Mato Grosso Do Sul” realizado pela Coordenação Nacional de DST e 

AIDS ligada ao Ministério da Saúde, em 2001. De acordo com os anais 

publicados: 

Durante o Seminário foi apresentado um panorama 
sobre a saúde indígena e diagnóstico sobre a 
situação de alcoolismo na Macrorregião, assim 
como temas discutidos sobre alcoolismo e 
populações indígenas, apresentação de resultados 
de trabalhos realizados e pesquisa entre os grupos 
Terena, Kaingáng e Bororo. Foram realizadas 
oficinas de trabalho para discutir o alcoolismo 
enquanto problema de saúde e suas consequências 
sociais e sua relação com DST/AIDS e outras 
doenças como tuberculose, diabetes, desnutrição, e 
como traçar estratégias de prevenção e de 
intervenção sobre alcoolismo nas áreas indígenas 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, s/p).  

O consumo excessivo de bebidas, ou o „alcoolismo indígena‟, também 

integrou o componente II do projeto Vigisus, que visava modernizar a vigilância 

nacional em diferentes áreas. Segundo Souza (2013): 

Nota-se que doze projetos de intervenção e/ou 
pesquisa sobre o uso de bebidas alcoólicas foram 
selecionados para financiamento total ou parcial 
com recursos do Vigisus II, durante o período de 
2005-2008. Por fim, também é importante frisar que 
o alcoolismo foi considerado uma das „situações 
especiais de enfrentamento‟ da Política de Atenção 
Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas 
(SOUZA, 2013, p.18).  

Além dessas iniciativas, pouco foi feito com relação ao consumo 

excessivo de bebidas alcóolicas, com ações mais focadas na proibição e em 

dificultar o acesso a estas nas áreas indígenas. É importante ressaltar, que o 

alcoolismo entre não indígenas passou a ser olhado com mais cuidado pelo 

Estado brasileiro somente em 2003, conforme aponta Chaves, Cardoso e 

Ferreira (2013): 

No período anterior à Política do Ministério da 
Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool 
e Outras Drogas (Brasil, 2003), os tratamentos para 



álcool e outras drogas eram realizados quase 
exclusivamente fora do campo da saúde, 
particularmente em três instâncias da sociedade: 
pelos grupos de ajuda mútua, os Alcoólicos 
Anônimos (AA) ou Narcóticos Anônimos (NA), 
ambos de iniciativa leiga e comunitária; em 
comunidades terapêuticas, na maioria das vezes de 
natureza filantrópica e religiosa (Delgado, 2005); e 
nas clínicas privadas (...) (Chaves, Cardoso e 
Ferreira, 2013, p.215). 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), implementados nas 

cidades próximas às áreas indígenas como alternativas para efetivar os 

princípios do SUS, com um cuidado diferente da lógica manicomial, são por 

muitas vezes o único caminho a que se pode recorrer para atendimento de 

casos mais problemáticos e crônicos entre os indígenas. Porém, além da falta 

da preparação e formação para contemplar as especificidades, são muitas as 

dificuldades de acesso ao serviço, como distância, transporte entre outros. 

A delimitação do campo da saúde mental entre os povos indígenas, 

onde o consumo de bebidas é tratado especificamente como uma prioridade, 

apesar de discutida há quase dez anos, ainda caminha para se definir: 

Recentemente, o Ministério da Saúde (MS) buscou 
estabelecer diretrizes para uma Política de Atenção 
Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas 
(Brasil, 2007), indicando a necessidade de escuta 
das instâncias representativas dessas comunidades 
no manejo de situações de saúde mental e, 
especificamente, de problemas relacionados ao 
consumo de bebidas alcoólicas, ressaltando 
também a pertinência de que as ações sejam 
articuladas entre as diferentes esferas do governo 
(Chaves, Cardoso e Ferreira, 2013, p.214). 

A partir do segundo semestre de 2007, com a aprovação da Política de 

Atenção Integral à Saúde Mental das Populações Indígenas (Brasil, 2007), a 

ainda chamada FUNASA, inicia a contratação de psicólogos para comporem as 

Equipes Multidisciplinares de Atenção Básica à Saúde Indígena (EMSI) nos 

diferentes DSEIs, entre eles o Mato Grosso do Sul, visando ampliar a sua 

capacidade de atendimento. 

Além disso, o consumo de bebidas alcoólicas e problemas relacionados 

passam a ser inseridos, juntamente com outras questões da saúde mental 



como o suicídio, na formação do Agente Indígena de Saúde, de acordo com o 

preconizado pela Política Nacional sobre o Álcool, também do ano de 2007: 

A Política Nacional sobre o Álcool reforça a 
implementação do Projeto de prevenção do uso de 
álcool entre as populações indígenas, a qual, além 
da capacitação de profissionais de saúde e 
educação e lideranças das comunidades indígenas, 
requer a articulação e o fortalecimento das redes de 
assistência existentes nas comunidades e 
municípios circunvizinhos (Decreto n. 6.117, 2007 
citado pelos autores, MANGUEIRA et. al., 2015, 
p.162). 

O material produzido pelo Ministério da Saúde relacionado com o 

“Programa de Qualificação de Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes 

Indígenas de Saneamento (AISAN)” do ano de 2015 apresenta um panorama 

sobre os problemas que levam ao adoecimento e mortalidade na atualidade 

das áreas indígenas, incluindo o uso de álcool, e busca trabalhar com a 

prevenção, a partir de ações localizadas nos DSEIs, que contribuam para as 

organizações próprias entre os grupos indígenas, a partir do trabalho de 

lideranças, profissionais da saúde, professores entre outras figuras.  

Por fim, da proibição da venda de bebidas alcoólicas a indígenas até o 

início da estruturação do campo da saúde mental nos DSEIs, é possível 

compreender alguns avanços no campo das políticas publicas voltadas para o 

uso excessivo e prevenção das chamadas dependências, porém pouco ainda 

se tem de mecanismos que contribuam com a organização dos grupos para 

esse enfrentamento. A mudança da perspectiva, de uma busca por abstinência, 

dificultando o acesso às bebidas, para buscar se aproximar mais da questão e 

das formas próprias de cuidado, representa o principal avanço, a meu ver.  

3.2. Saúdes indígenas: out ras versões e perspectivas 

Partimos aqui da ideia da existência de muitas concepções de saúdes 

indígenas apresentadas por Garnelo (2012), diferentes da concepção 

biomédica, que fundamenta o subsistema da saúde indígena. Isso possibilita 

pensar que os grupos indígenas possuem suas concepções de saúde e 

doença, suas práticas de cuidado e dispositivos terapêuticos próprios, 

pautadas em suas características sócioculturais e em suas cosmologias, 

imprescindíveis para a sua reprodução cultural.  



Pensando nesse sentido, é importante entender a saúde indígena para 

além da trajetória e marcos legais que estabelecem o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena a partir da ação do Estado. É necessário retomar a trajetória 

da saúde de uma perspectiva própria dos Kaiowá e Guarani, passando por 

suas percepções e vivências acerca do processo de colonização da região, 

pois é quando muitas transformações passam a acontecer em seus corpos e 

saúdes. Em campo, foram expressos e identificados diversos elementos sobre 

a saúde kaiowá e guarani, como os referentes ao tempo antigo, envolvendo 

práticas de cuidado e saúde, bem como mudanças geradas pela colonização, 

entre outros que serão apresentados aqui, com o objetivo de se aproximar 

dessas perspectivas próprias. Muitas das falas aqui consideradas são 

referentes à participação do pesquisador no „I Fórum Estadual de Saúde 

Indígena do Mato Grosso do Sul‟, realizado na aldeia Jaguapirú, na Reserva 

Indígena de Dourados, em julho de 2016, que permitiu acompanhar diversos 

debates sobre o tema, a partir de colocações de representantes de grupos 

indígenas e profissionais da área da saúde.  

Inicialmente, os questionamentos da liderança da aldeia Te’Yikue 

membro da Aty Guassu podem contribuir com essa retomada do histórico da 

saúde dos Kaiowá e Guarani a partir de perspectivas próprias. Para ele: 

(...) antes de tudo, era preciso entender como esse 
sistema de saúde do karaí foi imposto a nós, 
indígenas, e como interrompe nossa liberdade, 
chegou até nós e se tornou necessário (...) nós 
devemos saber, ou aprender, a discutir nossas 
questões, como o álcool (...) os ñanderús sabem e 
também devem atender a população. 

 É possível perceber, que essa fala aponta para a organização do 

sistema de saúde indígena atual e como tal organização pode limitar a 

autonomia dos grupos, pois não vê uma participação efetiva da comunidade 

nas discussões que perpassam a saúde, apesar de estar garantido na politica 

nacional. Também não se efetiva outro aspecto previsto na política de saúde, 

que é o diálogo intercultural entre os saberes tradicionais e biomédicos.  

Porém, é certo que nem sempre foi assim. Muitas das falas dos 

indígenas participantes do fórum evidenciavam o fato de, no tempo antigo, 

seus parentes viverem muito bem ao seu modo, com suas próprias práticas de 



cuidado e atenção a saúde. A fala de uma liderança de Paranhos-MS, por 

exemplo, destacou “vivemos muito tempo sem o atendimento dos hospitais e 

outras instituições, a partir de nossas práticas, como o trabalho das parteiras 

indígenas, as antigas e as atuais né (...)”. Também falou mais sobre os 

conhecimentos tradicionais das parteiras, e de como esses são ignorados pela 

saúde indígena atual: “(...) essas massagens em mulheres grávidas, que são 

comuns atualmente, já eram realizadas pelas parteiras há muito tempo, a runca 

runca me lembro que minha mãe fazia nas mulheres (...)”.  

Outras falas apontaram que muitos desses conhecimentos e práticas 

são de responsabilidade dos rezadores e das rezadoras mais experientes. Um 

rezador da Reserva Indígena de Dourados, membro da Aty Guassu e que tem 

uma participação ativa na luta pela garantia de direitos na saúde indígena, 

destacou em sua fala que os ñanderú e as ñandesy possuem conhecimento de 

diversos remédios próprios dos Kaiowá e Guarani, os pohã, preparados de 

plantas que estavam disponíveis em abundância nas matas, campos, brejos, e 

outros ambientes característicos do tempo antigo, cabendo aos rezadores 

conhecerem as plantas e seus usos específicos. Também apontou uma relação 

entre o uso do pohã e o nhembo’e, que são cantos e rezas específicas, de 

conhecimento dos rezadores e rezadoras, realizadas em conjunto com a 

administração do remédio, podendo constituir um elemento do processo de 

cura.  

Essa liderança também apontou, em sua fala, alguns problemas que os 

médicos não foram preparados para lidar, como “o anguery somente os 

ñanderú sabem como curar, somente com muita reza e o uso dos pohã 

disponíveis (...) somente eles sabem as providências para cada situação de 

saúde ou desordem (...)”. Apontou, ainda, que a prática de bons rezadores e 

rezadoras se baseia em conhecimentos necessários para resolver os feitiços, 

comuns no cotidiano das áreas indígenas e que se constituem como um 

desafio para a saúde indígena.  

É importante entender aqui nesse momento que, para manter uma 

parentela, um grupo coeso, uma liderança precisa dar respostas às demandas 

individuais e coletivas, e não se devem pensar as questões de saúde 

diferentemente disso. Para que as pessoas procurassem os cuidados e 

práticas dos rezadores, era necessário que, de certa forma, confiassem nas 



prescrições e aderissem aos tratamentos pautados nos remédios naturais e 

nos períodos de rezas tradicionais. Nesse sentido, os cuidados também 

perpassam por um elemento de cuidado espiritual, onde o nhembo’e, rezas e 

cantos, aparecem como fundamental para o sucesso do tratamento, 

responsável por afastar os maus espíritos e possíveis feitiços lançados contra a 

pessoa.  

Com a chegada e o contato com os colonizadores na região 

tradicionalmente habitada pelos Kaiowá e Guarani, começam a surgir novos 

problemas relacionados à saúde, como as possíveis epidemias de doenças 

características dos não indígenas, como gripe, sarampo entre outras, que se 

espalhavam com facilidade nos grupos indígenas. Disso decorrem diversas 

desorganizações (e reorganizações) e deslocamentos dos grupos indígenas, 

enfraquecendo de certa forma, a prática tradicional dos rezadores.  

 Torna-se relevante retomar aqui um relato de um acadêmico indígena, 

durante uma discussão em sala de aula no Teko Arandu, segundo o qual, em 

um determinado dia, em sua aldeia, todos acordaram doentes e “(...) foram 

bater na porta do ñanderu, ele também estava doente, e não sabia o que fazer. 

Eles ficaram um tempo lá, até que alguém falou que tinha um lugar lá que eles 

tratavam aquilo que a gente tinha que a gente ia ficar bem”. Nesse momento, é 

possível perceber que começam a emergir questões de saúde de diferentes 

ordens, provenientes do contato com o não indígena, e que vão além dos 

saberes e práticas dos rezadores, gerando uma dificuldade em dar respostas a 

esses novos elementos. Essas novos problemas, a partir do olhar dos Kaiowá, 

são referentes dos desequilíbrios causados em seus territórios.  

O início do contato com o modo de vida dos colonizadores representa 

um período de muitas mudanças para a cultura Kaiowá e Guarani, levando a 

diferentes desordens e reorganizações nos grupos. O confinamento nas 

Reservas Indígenas e a criação da agora chamada Reserva Indígena de 

Dourados, em 1918, também atraiu missionários interessados na catequização 

dos indígenas, destacando-se o missionário Albert Maxwell que instalou a 

Missão Evangélica Caiuá no município de Dourados. 

 A Missão Evangélica Caiuá é criada em 1928, próximo a RID, em 

parceria com a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana 

Independente e a Igreja Metodista. Segundo Vietta (2003):  



Seu trabalho de evangelização estende-se e se 
apóia em dois suportes: o atendimento à saúde e o 
ensino escolar. Considerando o quadro vivenciado 
pelos Kaiowá e Guarani, na época, a missão 
tornou-se o único local disponível para qualquer tipo 
de assistência. Na sua primeira fase, uma das 
maiores demandas era o atendimento à saúde, 
como foi apontado acima, as epidemias e a 
desnutrição provocam inúmeros óbitos. Assim, uma 
das suas primeiras ações foi a construção de um 
orfanato e de um centro de assistência à saúde, o 
qual, mais tarde, transforma-se no Hospital da 
Missão, como é comumente denominado, 
ocupando-se, prioritariamente, dos casos de 
tuberculose. Hoje, o hospital dispõe de atendimento 
diversificado e, ainda, é referência para o 
encaminhamento de índios, especialmente Kaiowá 
e Guarani, no Estado (VIETTA, 2003, p.112-113) 

Atualmente, a Missão é conveniada ao SUS prestando serviços na 

saúde indígena no DSEI Mato Grosso do Sul, por meio do hospital e outros 

serviços, e também é responsável pela contratação de profissionais em outros 

DSEIs no Brasil.  

Com esse ideal de civilizar os grupos indígenas da região, os serviços e 

assistências prestadas pela Missão na época de sua instalação, estavam 

condicionados: 

(...) somente se os índios adotassem novos 
costumes e práticas relacionadas à saúde, ao 
trabalho e, sobretudo, às crenças. Através dos 
missionários agrônomos, os índios receberiam 
instruções sobre os métodos agrícolas. Com o 
missionário médico, foram adotados novos métodos 
preventivos e de cura no processo saúde-doença 
(...) (PSCHISKY, 2014, p.62-63). 

Vietta (2003) também pode corroborar: 

O hospital e a distribuição de remédios sempre 
foram vistos, pelos fiéis, como parte de uma relação 
de troca. Neste sentido, também se insere a 
escolarização, visando instrumentalizar 
especialmente as crianças para a leitura e para o 
estudo bíblico (VIETTA, 2003, p.113). 

É possível perceber como essa chegada de novas instituições vai no 

sentido de normatizar e civilizar os grupos indígenas da região, condicionando 

a assistência a questões de saúde a uma aceitação de crenças e práticas 

ocidentais, qualificando as práticas tradicionais como não desenvolvidas ou 



atrasadas. Sabe-se que no hospital, hoje em dia, os rezadores e rezadoras só 

podem entrar como pacientes, raramente sendo chamados para dialogar e 

avaliar casos que são atendidos pelo serviço, expressando uma dificuldade em 

consolidar um diálogo entre os saberes.  

Buscando responder aos questionamentos da liderança da aldeia 

Te’Yikue, relacionando com essas informações, é necessário tentar entender 

os diferentes momentos da saúde indígena para além da trajetória das políticas 

indigenistas, a partir de olhares próprios dos Kaiowá e Guarani, buscando suas 

versões do contato com o modo de vida ocidental dos colonizadores. Fica 

evidente, que os mais antigos vivenciaram um momento, onde as práticas e 

conhecimentos tradicionais, de responsabilidade principalmente dos rezadores, 

davam respostas às demandas, e promoviam o bem viver de suas parentelas, 

mantendo esta coesa e unida (muita reza).  

Nessa perspectiva, deve-se considerar também que a saúde tem relação 

com a construção de corpo e sujeito Kaiowá e Guarani e a com a existência 

dos recursos para a prática do seu sistema cultural e do bem viver. Além disso, 

a concepção de saúde e doença construída socialmente nesse coletivo, 

também se apresenta como fundamental para a discussão que aqui se 

pretende.  

 Diante disso, pode-se dizer que novas questões de saúde, decorrentes 

do contato com a sociedade hegemônica, pela forma como se apresentam, 

podem ter suas soluções na medicina ocidental (gripe, tuberculose, sarampo, 

etc.). Por outro lado e ao mesmo tempo, determinados elementos, não só de 

ordem espiritual, como também de saúde e construção do corpo, vão encontrar 

respostas nas prescrições pautadas na cosmologia Kaiowá e Guarani. 

Corroboram com essa ideia alguns relatos sobre a ida de pessoas aos 

hospitais, as quais retornaram não totalmente recuperadas, sugerindo a 

necessidade de um diálogo complementar entre esses saberes, visando 

alcançar uma saúde plena do sujeito.  

É importante dizer que não é de interessante criar uma dicotomia entre 

os saberes, onde cada um se tornaria relevante para determinados momentos, 

e sim abrir diálogos que abranjam toda essa distância cultural existente, 

considerando-a como também um elemento a ser trabalhado no cuidado em 

saúde. 



Nesse sentido, voltando a uma fala da liderança da RID, é preciso que 

os Kaiowá e Guarani “(...) tenham a dipirona e a casca de árvore. Deve caber a 

nós decidir quando usar um e quando usar o outro, sempre respeitando nossa 

cultura e nossa forma de ver a saúde (...)”.  

Aqui, emerge uma questão complexa a respeito da forma como os 

Kaiowá percebem o subsistema de saúde indígena, expressando a 

necessidade de se ter uma autonomia decisória dos processos de saúde 

adotados.  

 A liderança está chamando atenção para esse processo de encontro 

cultural, para que não se opere por meio da lógica da dominação e da 

normatização de uma delas. É preciso considerar e reconhecer que novos 

elementos adentram as culturas indígenas, como doenças e também os 

remédios dos não indígenas, mas que estes não devem ser impostos ou ter o 

acesso impedido aos grupos indígenas. Devem, sim, dialogar com as práticas 

tradicionais e saberes próprios dos Kaiowá e Guarani, cabendo a eles 

decidirem a qual devem recorrer, uma vez que necessitam ter sua autonomia 

para alcançar uma saúde plena.  

Nesse momento, é importante entender que a chegada da colonização e 

as mudanças ocasionadas trazem novos elementos que têm relação com a 

saúde dos Kaiowá e Guarani. Os serviços de saúde indígena, embora 

desorganizados e esporádicos em alguns momentos, contribuíram para a 

sobrevivência de muitas pessoas que enfrentavam problemas graves de saúde. 

Porém, por outro lado, é importante notar que na versão dos Kaiowá e Guarani, 

a chegada da colonização pode ser vista como um processo que interrompe 

sua forma de vida ideal e autonomia, sendo a dependência a serviços de saúde 

do Estado um dos elementos desse processo de confinamento que expressem 

essa falta de autonomia. 

 Além disso, a saúde indígena em alguns momentos na mão de 

instituições filantrópicas, e em outros, repassada pelo governo para outras 

instituições, permite que esta se torne uma ferramenta a serviço da 

normatização das culturas indígenas e/ou catequização dos Kaiowá e Guarani, 

como o expresso pela forma com que as missões se colocam nos contextos 

indígenas.  



Por fim, a organização atual da saúde indígena, apesar de suas 

diferentes versões, se constitui como um espaço de disputa e diálogo conforme 

a participação social preconizada pela Política Nacional, indo ao sentido de 

construir uma interculturalidade de fato, relativizando os saberes biomédicos. 

 Em que medida essa perspectiva se viabiliza? Quais são os desafios para 

colocar em prática essa concepção de cuidado em saúde? A nosso ver, isso 

passa pela consideração, de fato, dos aspectos culturais e de como eles 

incidem sobre concepções e práticas. Não em uma perspectiva ilustrativa de 

como são os indígenas, mas na busca da compreensão do que é significativo 

em seu modo de vida, a fim de que esses elementos sejam considerados nas 

relações e nas ações que se impõem na perspectiva de enfrentar os problemas 

de saúde, dentre eles o uso abusivo e prejudicial da bebida. 

  



4. Sobre modos de beber e sentidos do uso de bebidas 
alcoólicas 

Este capítulo apresenta significados e sentidos produzidos pelos Kaiowá 

e Guarani em torno das bebidas e dos seus diferentes modos de beber. Para 

além do beber em si mesmo, outras significações que giram em torno das 

bebidas ou que fazem parte do contexto em que ocorre seu uso são 

apresentadas, tais como o corpo, a saúde, as festas e os rituais. Na 

perspectiva de reconhecer a produção de saberes dos Kaiowá Guarani na sua 

legitimidade e tradição, o que se apresenta são as informações colhidas em 

campo, em diversas situações e em um conjunto amplo de relações – com 

membros da comunidade estudada, com profissionais da saúde que atuam na 

região e com moradores do local. Enfim, como descrito anteriormente, foram 

consideradas as informações levantadas em diversas incursões, nas diferentes 

entradas em campo, tanto em situações cotidianas, como em festas e outras 

atividades.  

 As informações foram organizadas em torno dos temas centrais para os 

objetivos deste trabalho, procurando-se trazê-las de forma articulada a 

reflexões que possibilitaram e a achados de outros pesquisadores que 

contribuem para uma compreensão mais ampla do que representam. 

4.1. O kagwy  e alguns dos seus usos 

Ainda no período da construção do projeto desta pesquisa, pude 

participar de um momento em uma etapa do Ára Verá18 na aldeia Te’ikue, no 

município de Caarapó, Mato Grosso do Sul, e, em uma conversa com um 

professor kaiowá sobre a temática da pesquisa que vinha construindo, 

encontrei um primeiro caminho para percorrer. O professor falava para mim 

sobre o uso de bebidas alcoólicas, destacando ser um tema complexo e 

enfatizou que os Kaiowá já bebiam há muito tempo e que isso deveria ser 

considerado, pois o beber estava presente nas culturas Kaiowá e Guarani.  

18 Curso de formação para professores de Ensino Médio, iniciativa do Estado de Mato Grosso 
do Sul em parceria com o movimento de professores Guarani e Kaiowa. 



A chicha19 é uma bebida tradicional fermentada, feita de milho branco 

(avatí) que fazia parte do cotidiano dos mais velhos e é mais utilizada em 

rituais e outras festividades características destes grupos atualmente. Em 

campo, pude acompanhar um processo de produção da bebida, um pouco das 

rezas e cantos relacionados com a sua benção, e ouvir sobre suas histórias e 

diferentes usos, que serão descritos a seguir.  

É importante destacar que a chicha é citada em muitos dos trabalhos 

realizados com os Kaiowá e povos falantes do Guarani, onde é relatada de 

diversas formas, a partir de seus usos nos rituais e festas e também no uso 

cotidiano. Cabe destacar o que diz Seraguza (2013): 

Esta avó ensinou Aquime a fazer chicha, mostrando 
que o segredo é mastigar bem o milho para que a 
bebida fique adocicada. Só às mulheres e às 
meninas cabia o direito da mastigação, 
preferencialmente antes da primeira menstruação, 
ou depois do primeiro filho, pois é a saliva feminina 
que dá o ponto na bebida guarani. A feitura se 
dividia na colheita, limpeza das espigas, quando 
debulhadas eram socadas no pilão e, na sequência, 
formava-se uma massa que era cozida para, então, 
poder mastigá-la por partes. 
A chicha, palavra de origem quéchua, é, 
preferencialmente, produzida por milho verde, 
branco, batata e cana de açúcar. Entre os falantes 
de guarani é comum ouvir que só se pode casar 
depois de aprender a fazer a chicha doce, bem 
doce. Casar ou continuar a fazer a chicha para o 
coletivo (...) (SERAGUZA, 2013, p.150-151). 

Além disso, Seraguza (2013) retoma Silveira (2011), quando afirma: 

Tanto para os Mbya quanto para os Kaiowa e 
Guarani, a bebida de milho é a comida do xamã por 
excelência. Ela é refrescante; limpa o corpo e a 
garganta, por isso melhora o desempenho no canto; 
afrouxa os joelhos, é boa para dançar; e, não 
embebeda, deixa a pessoa alegre (SILVEIRA, 
2011, apud. SERAGUZA, 2013, p.157). 

O termo chicha, de acordo com a ñandesy em uma de nossas conversas 

mais atuais, é um nome mais conhecido e utilizado pelos grupos da região do 

Paraguai, enquanto que para os Kaiowá de Panambizinho é conhecida por 

19 Alguns trabalhos adotam a grafia “xixá”, entre outras; aqui foi adotada a grafia apontada 
pelos interlocutores, “chicha”. 



kagwy20. Contam que a bebida era utilizada pelas divindades antigas e foi 

deixada como um presente para os Kaiowá e Guarani utilizarem no tempo 

presente. Produzida a partir de milho branco, o avatí jakairá morotí, elemento 

importante na cultura kaiowá como um alimento cotidiano, e como um elemento 

ligado a espiritualidade. O Temity Ára é o tempo de plantio que marca o início 

do calendário agrícola tradicional, onde principalmente é produzido o avati, 

seguindo as prescrições para se conseguir uma produção forte e abundante. A 

colheita, já no fim do calendário, é marcada pela festa do batismo do milho que 

costuma ocorrer de fevereiro a abril e onde ocorre a transformação do milho 

em alimento comestível e se pode consumir a bebida tradicional durante o 

batismo. 

A partir de Colman e Brand (2008), pode-se entender um pouco mais 

sobre a importância do milho na cultura Kaiowá e Guarani: 

Quanto ao conhecimento tradicional dos Kaiowá e 
Guarani a respeito do milho, Schaden (1974) já 
havia catalogado cerca de oito variedades, com 
características distintas. Algumas eram de baixo 
crescimento, com espigas alongadas, em 
comparação com o milho duro, cuja designação é 
avati puku. Quanto à coloração das sementes, 
estas podiam ser brancas, amarelas, vermelhas e 
pintadas (com grãos amarelos e vermelhos, em 
mistura). 
De todas essas variedades destaca-se, pelo 
interesse etnológico, o avati jakairá morotí ou avati 
puku, de pé alto e grão branco, o preferido para 
fazer chicha. Para os Kaiowá este tem uma 
simbologia especial, embora os cuidados ou o 
respeito cerimonial e mágico sejam observados, 
também, no trato com outras variedades. Mas, os 
Kaiowá dão maior importância ao avati jakairá 
morotí (Colman e Brand, 2008, p. 159).  

Aqui é relevante retomar uma conversa com um acadêmico Kaiowá do 

Teko Arandu sobre a bebida tradicional. Para ele, o kagwy é um elemento 

complexo, pois representa uma grande diversidade de sentidos e existem 

muitas variações no modo de preparo, ingredientes utilizados e usos. Além 

disso, não só existem muitos tipos de milhos nas culturas ameríndias, mas 

20 Também foram encontradas muitas grafias diferentes na literatura, como „kãgui‟, 
„kagũi’, „kaguí‟, „kaguy‟ e „kagwῖ’. Neste trabalho foi adotada a grafia orientada pelos 
interlocutores, „kagwy‟, com o w acentuado com ~, porém, não foi possível grafar 
assim por limitações do teclado. 



também a mandioca, a batata e a cana podem ser utilizadas em sua produção 

e em suas múltiplas variedades. Assim, a chicha é produzida por muitos povos 

indígenas e de muitos modos diferentes. 

Considerando esse contexto, os elementos apresentados a seguir 

trazem aspectos observados em campo e, portanto, são relativos 

especificamente aos Kaiowá e Guarani com quem estabeleci conversas, 

apresentando suas narrativas e elaborações acerca da bebida, com suas 

características próprias.  

4.1.1. Modo de p reparo: tornando a bebida consu mível 

Durante o processo de filmagem para a produção de materiais 

audiovisuais didáticos de que pude participar em 2011, na aldeia 

Panambizinho, estive em contato com a parentela da ñandesy, interlocutora 

deste trabalho, que tinha interesse em registrar mitos, histórias, rituais, rezas e 

cantos que estavam sendo ensinadas a ela por sua mãe, hoje já falecida. 

Nesse momento, tive a possibilidade de acompanhar o processo de produção 

do kagwy, além de conhecer um pouco mais sobre a bebida e os seus usos. 

O processo de produção das bebidas fermentadas entre os povos 

indígenas geralmente é responsabilidade das mulheres, assim como apontado 

em trabalhos como os de Fernandes (2013) e Souza e Garnelo (2013). Entre 

os Kaiowá e Guarani não é diferente (Figura 7) e o kagwy é fabricado pelas 

mulheres, que são fundamentais na organização social das famílias extensas. 

De acordo com Seraguza (2013), “a circulação dos conhecimentos culinários 

perpassa pelo domínio das mulheres (p.152)”, o que evidencia que preparar a 

chicha é um saber que circula entre elas, ensinado pelas mais velhas para as 

mais jovens, o que expressa também à forma como a transmissão de 

conhecimentos se dá dentro desses grupos.  

Pude acompanhar em campo o encontro entre mulheres parentes, para 

preparar a bebida, na aldeia Panambizinho. O processo teve início no começo 

da tarde e participaram da produção a ñandesy, sua mãe e algumas de suas 

irmãs e sobrinhas. Foi utilizado o milho branco, já colhido e limpo, a batata 

doce, que segundo a ñandesy, antigamente era utilizada como um açúcar, 

devido ao sabor adocicado, e água, na proporção de um terço de cada 



ingrediente. Em outros grupos, existem outras formas de fazer a chicha, 

utilizando outros ingredientes como a mandioca, a batata comum e a cana.  

Primeiramente, o milho branco foi misturado com a batata doce em 

partes iguais, e então foi batido com o uso de um pilão tradicional até que se 

obtivesse uma massa heterogênea (Figura 8), com alguns pedaços grandes e 

alguns pequenos, uma espécie de farinha. Todas as mulheres se revezavam 

para bater o pilão, demonstrando que era importante dividir a tarefa e que 

todas participassem do processo21. 

Em seguida, essa massa foi misturada com a água, e colocada no fogo 

para cozinhar (Figura 9). É importante destacar aqui que o “fogo familiar” é de 

responsabilidade das mulheres Kaiowá e Guarani e está relacionado com a 

organização social da família extensa (PEREIRA, 2004).  

A mistura foi mexida e fervida por cerca de meia hora, e após isso, a bebida foi 

transferida aos poucos para um nha’e, grande recipiente, utilizando uma 

cabaça cortada verticalmente, também utilizada para beber posteriormente. 

Nesse momento, as mulheres começaram a cantar e rezar (Figura 10), 

seguindo as prescrições necessárias para tornar essa mistura consumível. As 

mulheres envolvidas na produção foram as primeiras a experimentar a bebida, 

começando pela mais velha e depois as outras. Já transferida totalmente para 

o outro recipiente, e agora tampado com folhas de bananeira (Figura 11), foi a 

vez dos homens presentes beberem, e por último, nós, visitantes não 

indígenas. A ñandesy guardou um pouco da bebida em uma garrafa plástica e 

disse que iria guardar para uma pessoa próxima da parentela, que viria os 

visitar em outro dia. 

 

21 Aqui, é importante trazer um elemento que sempre emerge sobre a chicha, que a massa 
obtida após cozinhar deveria ser mastigada pelas mulheres para que se obtenha um sabor 
mais adocicado a partir da mistura com a saliva. Porém, afirmam, na região, que essa prática 
está em desuso. Foi relatado que, segundo orientações de profissionais de saúde que 
chegavam na região, já não fazem mais isso, pois poderia compartilhar bactérias e doenças. 
Entretanto, não pudemos conferir mais a fundo se esse fato procede. De qualquer forma, o que 
se tem aqui é uma alteração na produção da bebida, por meio de orientações das instituições 
de saúde, que poderia estar indicando influências de outro contexto nas práticas tradicionais.  



Figura 7 – Mulheres reunidas para o preparo 

Figura 8 - Massa obtida após bater o pilão 

Figura 9 - Misturada levada ao fogo 



Figura 10 - Início das rezas e cantos 

Figura 11 – Kagwy armazenado no recipiente 

Figura 12 - Continuação das rezas e cantos 



Seguiu-se então com algumas das rezas, cantos e danças tradicionais 

relacionadas com as prescrições para fazer uso da bebida, com a participação 

de toda parentela utilizando o mbaraka e a takuapu22 (Figura 12). O kagwy era 

tomado com o uso de uma cabaça cortada verticalmente, por todos, entre os 

intervalos de um canto e outro. Segundo a ñandesy, com as rezas e cantos, a 

bebida está pronta para o consumo, a modo que os antepassados faziam. 

Pode também ser armazenada, adquirindo um sabor cada vez mais adocicado, 

devido ao andamento no processo de fermentação e o ideal é produzi-la alguns 

dias antes do momento planejado para o consumo, para se conseguir um bom 

kagwy, de sabor mais adocicado, que é valorizado entre os Kaiowá. 

4.1.2. Usos no cotidiano 

A seguinte passagem pode sugerir a versatilidade do uso do kagwy 

entre os povos indígenas: “el cangüi es su cafe, su caldo, su vino, su comida, 

su bebida, su todo: es em certo modo su dios” (Nino, 1912, p.247). No 

cotidiano antigo dos Kaiowá e Guarani, o kagwy estava presente nas situações 

de encontro das parentelas, mas não somente no uso ligado aos rituais, que 

será discutido mais adiante. Colman e Brand (2008) afirmam que antigamente 

“o pessoal bebia somente chicha abençoada, nada de água, nem sequer um 

mate” (p.157), e complementam em nota “ou kagui - bebida tradicional 

preferencialmente a base de milho branco fermentado, indispensável nas 

festas e nos rituais, mas também usado nos dias comuns” (p.171). Vietta 

(2007) também traz um relato de uma liderança da aldeia Panambizinho que 

indica esse uso cotidiano ao falar sobre as explicações de criação do mundo: 

Depois foi criado o milho branco [avati moroti], que 
é nosso alimento. Desde aquela época, antes de 
Pedro Alvares Cabral entrar aqui, nós estamos 
bebendo xixa. Hoje falamos xixa, mas quando Yvy 
Ramoi estava aqui na Terra, nós falávamos kãgui. 
Mas o branco entrou, o paraguaio entrou aqui. O 
paraguaio quando entrou aqui falava xixa e nós 
também aprendemos a falar xixa. Isso aqui era uma 
riqueza nossa! Eu já sou de 1900 para cá, eu já sou 
mais novo. Mas antes de 1800, antes de 1500 já 
usava esse alimento, já usava a xixá (VIETTA, 
2007, p.141). 

22 Chocalho e taquara, instrumentos musicais tradicionais. 



Em nota, Vietta (2007) também destaca que:  

Um xamã deve, toda noite, reunir a sua parentela 
para fazer jerosy (reza – cantos e danças rituais) e 
beber kãgui. Este procedimento é parte dos 
cuidados que ele dispensar a ele mesmo, a sua 
família, a sua casa e aos seus objetos rituais 
(VIETTA, 2007, p.375).  

Alguns elementos que emergiram do campo revelam sobre o uso da 

chicha no cotidiano dos mais antigos, onde ela aparece como um alimento. 

Algumas falas da ñandesy da aldeia Panambizinho podem ser relacionadas 

com esse uso cotidiano. Ela lembra que, antes, não se bebia nada além do 

kagwy, e destacou em vários momentos de suas falas que não fazia mal para a 

saúde de quem bebia, não trazendo efeitos negativos no corpo, e sim 

contribuindo para uma boa saúde, pois trazia efeitos positivos.  

Algo que também se destacou nesses relatos foi quando comparou o 

kagwy, não somente com as bebidas alcóolicas destiladas, como a cachaça e 

outras, mas também com outras bebidas industrializadas como os refrigerantes 

e sucos prontos, que possuem grandes quantidades de açúcar branco e são 

comuns na alimentação cotidiana atual dos Kaiowá e Guarani. Em uma 

conversa mais recente, ela também apontou que a chicha era tomada logo pela 

manhã, acompanhada de guavira do campo, por exemplo, compondo o café da 

manhã tradicional e, segundo ela, era necessária para “ter força” durante o dia 

que se seguia. A guavira, quando disponível, principalmente em novembro é 

“muito apreciada, tanto para o consumo direto como para o preparo de um tipo 

de chicha, considerada iguaria culinária” (Pereira, 2016, p.75). A ñandesy 

também falou que a massa obtida a partir do pilão no processo de produção do 

kagwy, facilmente podia se transformar no kagwyasu, parecido com um curau 

de milho (um doce de milho), também muito utilizado na alimentação no tempo 

antigo.  

Os Kaiowá são conhecidos por seu vasto conhecimento para produção 

agrícola, possuindo muitos saberes sobre as plantas, e se dedicam a suas 

roças, produzindo principalmente milho e mandioca, para seu consumo 

cotidiano e para a produção do kagwy. A roça é muito importante para a cultura 

dos Kaiowá e Guarani e, segundo descrito por Pereira (2016), “a ritualização 

das atividades agrícolas também demonstra seu profundo enraizamento 



cultural” (p.97). Parece que o kagwy também se fazia presente, armazenado 

em uma cabaça (recipiente) e consumido durante o trabalho e, a partir do efeito 

da bebida era definido o momento de findar o trabalho. Além disso, o kagwy 

também estava presente nos mutirões puxados por uma parentela para o 

trabalho na roça, conforme aponta Pereira (2016, p.100), também marcados 

por muita agitação e felicidade.  

4.1.3. Usos nos rituais 

Os rituais característicos entre os Kaiowá e Guarani são marcados pela 

presença do kagwy, como o kunumi pepy, iniciação dos meninos e o avati kyry, 

a festa do batismo do milho branco. Além disso, nas rezas e cantos para 

diálogo com as divindades, como o jerosy puku, a bebida também está 

presente. Izaque João (2011) observa que: 

O jakaira, para os Kaiowá, representa o corpo – 
avati jakaira rete – e, por isso, precisa ser 
alimentado com xíxa, que só pode ser feita com 
esse tipo de milho. No jerosy puku, a xíxa se chama 
jakaira rekory, e no kunumi pepy se chama xíxa 
rekory etépy (JOÃO, 2011, p.59). 

O kunumi pepy é a festa tradicional de iniciação dos meninos na cultura 

tradicional, e de acordo com Verón (2011), “kunumi significa “menino” e pepy 

quer dizer “convite” ou “comemoração, em várias línguas da família tupi-

guarani” (p.9). Este é um ritual complexo, marcado principalmente por fazer um 

furo no queixo (tembetá kua) dos iniciados para o uso do tembetá, um 

ornamento feito de madeira. A ñandesy, em uma de nossas conversas mais 

atuais, contou que o kagwy também estava presente nesse momento, onde os 

meninos têm contato com o efeito da bebida pela primeira vez. Verón (2011) 

aponta que a realização do ritual “não é um acontecimento frequente” (p.11) e 

sua descrição é a partir do realizado na aldeia Panambizinho em 1993 (p.12). 

Desde então, nenhuma festa de iniciação foi realizada novamente, muito em 

vista das dificuldades impostas a pratica do bem viver pelo avanço da 

colonização na região. Além de Verón (2011), Chamorro (1995) também 

apresenta uma descrição aprofundada do ritual e Mello (2009) realiza um 

registro a partir dos jovens da comunidade sobre o ritual e o uso e o desuso do 



tembetá. Cariaga (2012) também discute as transformações no modo de ser 

criança e formas de iniciação na cultura.  

São necessários muitos preparativos para a realização da festa, os quais 

são distribuídos entre as famílias interessadas em iniciar seus meninos e têm 

início meses antes da realização. De acordo com Verón (2011) “quando tudo 

está organizado, começa a reclusão dos meninos na casa de reza, o que pode 

durar um ou mais meses” (p.9). Nesse momento:  

Escutam as histórias sobre origens e sobre a 
trajetória do seu povo, aprendem cantos e rezas 
assim como os mitos de origem das técnicas ou do 
saber fazer do grupo, treinam seus corpos e suas 
mentes numa disciplina ritual, que deixa marcas 
profundas na vida. Eles dormem na casa de reza, 
em redes feitas de algodão (...), são acordados com 
cantos e com cantos saem pela porta do leste para 
dar “bom dia” ao sol (...). Eles comem comidas 
tradicionais feitas de milho e batata doce (...) e 
tomam banho na frente da porta principal da casa 
de reza (VERÓN, 2011, p. 9 - 10). 

Após o período de reclusão, e com a iminência da parte principal do 

ritual, a perfuração do lábio dos meninos, o kagwy produzido pelas mulheres 

das famílias envolvidas é então inserido na alimentação dos kunumi, e em 

alguns momentos é o único alimento dado a eles, como a janta do dia anterior. 

Porém, o uso se intensifica antes do momento da perfuração com a chamada 

mitã ka’u (bebedeira ritual dos meninos), onde bebem e dançam até 

alcançarem sua primeira viagem espiritual. Esse estado é necessário para 

realizar a perfuração do lábio, conforme descrito por Verón (2011): 

Como no passado, tudo está pronto quando os 
líderes entoam que já se sente a presença dos 
Seres que presidiram o primeiro ritual (...). Os 
meninos recebem o kagwῖ (11- KAGWI JOPÓI). 
Dois cantores devidamente paramentados lhes 
aguardam na porta principal da casa de reza (...). 
Agora quem canta é o celebrante principal (...). Ele 
se dirige para o centro cerimonial no pátio da casa 
de reza levando a agulha e os enfeites labiais (...). 
Para os Kaiowá, esses adornos são réplicas 
daqueles que usara o herói cultural Ñande Ryke’y, 
“Nosso Irmão Maior”. Eles são tão importantes que 
parecem completar o corpo do homem, 
comprometendo o com o saber tradicional do seu 
povo.  



Meio “bêbados”, sob o efeito da bebida de milho, os 
meninos são levados para fora da casa de reza, 
onde se entregam àquele que lhes perfurará o lábio 
inferior. O celebrante reza para que toda ira e 
qualquer maledicência se afastem de suas mãos. 
Os demais celebrantes se posicionam e os 
assistentes cantam e dão gritos acompanhados de 
seus maracás “para distrair os meninos”. O primeiro 
a passar por esse momento é o menino principal, 
eleito entre os meninos que, numa família nuclear, 
são os primeiros a passar pela iniciação. Passada 
essa hora, ele é levado para dentro da casa. Agora 
é a vez dos ivoja, daqueles em cuja família, outro 
menino já passará pelo ritual. Dentro da casa de 
reza, canta-se o guahu. Cada menino é deitado na 
sua rede e recebe cuidados especiais (VERÓN, 
2011, p. 10-11).  

Nesse momento brevemente descrito acima, é importante destacar o 

momento em que os meninos recebem a bebida, o chamado kagwi jopói.  A 

palavra jopói está relacionada com reciprocidade, e nesse momento expressa a 

bebida dada aos meninos sob os cuidados do rezador responsável pela 

iniciação, conforme a ilustra o desenho apresentado no material (Véron, 2011) 

e reproduzido aqui (Figura 13). Portanto, o controle da bebida e do quanto se 

bebe é de responsabilidade do ñanderú, que é responsável por ensinar seus 

saberes para esses kunumi durante a reclusão que o envolve o ritual. É 

importante também notar nessa descrição do ritual, a necessidade do efeito da 

Figura 13 - Kagwy Jopói  - Fonte: Verón (2011, p.32) 



bebida (ka’u) sobre os garotos para realizarem sua primeira viagem espiritual e 

para que estejam preparados para enfrentar sem medo a perfuração do lábio 

inferior, agindo como uma espécie de anestésico ou potencializador da 

coragem desses jovens.  

Ao fim do momento da perfuração, a festa continua por alguns dias, até 

o fim da chicha preparada, agora podendo contar com a participação de 

pessoas que não estavam envolvidas no ritual, jopara, expressando a mistura. 

Após todas as prescrições e o fim da festa de iniciação, os kunumi são 

inseridos novamente no cotidiano da aldeia, agora com outras 

responsabilidades.  

Entre as meninas, também existem suas prescrições de iniciação na 

cultura tradicional, relacionadas aos primeiros períodos menstruais, que 

requerem cuidados e prescrições para afastar maus espíritos atraídos nestes 

momentos. De acordo com Seraguza (2013), é necessário um período de 

reclusão, onde alguns cuidados são tomados: 

 Durante o resguardo, as regras para o 
pertencimento ao coletivo são reificadas – de 
comportamentos, ritualísticas e alimentares –, como 
o cuidado da menina pelos membros da parentela, 
especificamente dos que coabitam com ela, como a 
mãe, a avó ou outro responsável. Estas regras 
incluem restrições alimentares, pintura corporal 
(jenipapo, uruku e cinza de cabaça queimada são 
os mais apontados), remédios e banhos com ervas 
do manuseio kaiowa e guarani, reclusão ao “fogo 
doméstico”, além de aprender os ensinamentos 
ritualísticos, desenvolver habilidades na execução 
de tarefas no âmbito da convivialidade, como a 
costura, a limpeza da casa e a feitura de alimentos 
(SERAGUZA, 2013, p. 91-92). 

Ñadesy conta que o kagwy está presente nesse momento, não só como 

um alimento permitido dentro das restrições alimentares que devem ser 

seguidos para não atrair espíritos de má conduta, mas também por esse 

momento se constituir como início da aprendizagem das práticas tradicionais e 

é onde a menina começa a aprender como preparar a bebida e outros 

alimentos comuns na alimentação tradicional. 

Outro ritual característico é relacionado com o batismo do milho branco. 

O kagwy também é utilizado, conforme descreve Izaque João (2011), nas rezas 

e cantos relacionados ao batismo como o jerosy puku (canto longo): 



O ritual do jerosy puku é cantado, rodando em volta 
de um apyka (banco) ou em volta de uma vasilha 
de xixá. Esta vasilha pode ser um balde de 
alumínio, com capacidade volumétrica de uns vinte 
litros, abastecido constantemente a partir de um 
recipiente maior, onde foi produzida a bebida. O 
canto do jerosy é considerado infinito, porém, cada 
xamã, durante a noite até o amanhecer, procura 
alcançar sua meta de trabalho que é chegar ao 
canto de pa’i kuara. O canto exige a sua plenitude 
para não causar inúmeros problemas na 
comunidade ou para o desenvolvimento do jakaira 
(milho saboró) (JOÃO, 2011, p.59). 

A realização do jerosy é de grande importância para os Kaiowá e seus 

territórios 23 e é importante destacar, também aqui, a presença da bebida 

tradicional como um elemento que compõe o ritual. A ñandesy, em nossas 

conversas, destacou por diversas vezes a importância de se plantar o milho 

branco em sua aldeia e a realização correta do jerosy puku para deixar a terra 

forte, com bons espíritos. João (2011) também afirma: 

O jerosy é entendido como o canto que busca 
diálogo com a divindade e negociação com os 
deuses. Para os Kaiowá, essa relação de diálogo 
entre as divindades e as pessoas é sempre 
coletiva, apesar de ter um cantor principal (...). 
Jakaira é o dono da festa e ele mesmo começou a 
cantar, quando não existia nada na terra, e colocou 
uma série de regras, que deram início ao jerosy. 
Por isso os Kaiowá, quando se referem ao milho 
saboró, os chamam pelo nome de respeito Jakaira 
ou pelo nome de avati jakaira (JOÃO, 2011, p.59).  

 Como se vê, o jerosy permite o diálogo coletivo com as entidades donas 

dos elementos da natureza, indicando onde os Kaiowá buscam orientações, 

respostas e reflexões, para as decisões dos caminhos a serem tomados pelo 

grupo. Nesse sentido, esse tipo de reza, ligado ao batismo do milho, tem 

relação com tornar o milho em um alimento comestível e poder fazer o kagwy 

de forma correta, possuindo bons espíritos, pois houve um diálogo com as 

entidades que envolvem o grão. 

 Essas grandes festas envolvem uma grande circulação de pessoas nos 

territórios dos grupos que recebem os parentes para as celebrações. Nesse 

sentido, apresentam um caráter de potencializar o estabelecimento de relações 

23 Para mais informações, ver João (2011). 



sociais coletivas das mais diversas, onde o kagwy é indispensável. Há outras 

festividades, como os guahu e os guaxiré, por exemplo, que segundo Vietta 

(2007) são um “tipo de canto e dança sem conotação ritual, onde, 

invariavelmente é consumido o kãgui” (p.110); são realizadas para 

confraternização nos encontros promovidos entre os grupos. Pude acompanhar 

algumas dessas situações em campo, constatando que são momentos festivos, 

de muita animação, que costumam atravessar as madrugadas.  

De acordo com o relato de um antropólogo com atuação antiga no Mato 

Grosso do Sul registrado por Seraguza (2017), os Kaiowá e Guarani sempre 

realizaram grandes encontros, com outros formatos, proporções e pautas, 

como o Jeroky Guasu, grandes rezas, onde “eram realizados cantos, rezas e 

danças e também conversavam e se aconselhavam, sem a presença dos não 

indígenas” (Seraguza, no prelo). 

Pimentel (2015), também retomado por Seraguza (no prelo), discute as 

formas de organizações políticas locais dos Kaiowá e Guarani, principalmente 

o processo de construção das Aty Guasu, grandes assembleias políticas 

kaiowa e guarani. Destaca a realização dos Jeroky Guasu entre lideranças 

espirituais, após reuniões organizadas por entidades que atuavam na região 

para discutir as grandes roças coletivas (Kokue Guasu), e a forma como foram 

tomando um caráter político frente às expulsões dos grupos de seus territórios 

tradicionais durante a década de 1980. Para explicitar melhor: 

Em sua forma atual, as Aty Guasu do lado brasileiro 
iniciam-se em algum momento – a depender do 
observador – entre as reuniões de cabeçantes 
promovidas pelo Programa Kaiowá e Nhandeva 
(PKN), em que o tema da terra aparece desde 
1979; as assembleias e encontros promovidos pelo 
CIMI nessa mesma época; a atuação pública de 
Marçal de Souza; a articulação que permitiu a 
resistência ao despejo em Pirakuá, em 1985; e o 
início das Jeroky Guasu e Aty Guasu, assim 
denominadas efetiva e publicamente, em que se 
busca seguir o modelo do Pirakuá e articular 
pessoas vindas de várias áreas em prol de uma luta 
local. O momento de “nascimento” das Aty Guasu 
varia conforme o interlocutor. Não há unanimidade 
entre os indígenas que entrevistei e, se tivesse de 
dizer o que é mais citado, é certamente a 
experiência do Pirakuá, em função de que ali se 
deu a primeira experiência de luta conjunta, de 
gente vinda de várias aldeias. Mesmo assim, isso, 



em parte dos casos, varia conforme a região de 
origem dos interlocutores (PIMENTEL, 2015, 
p.813). 

E complementa a partir de um relato: 

“Antigamente não existia reunião, só existia festa”, 
lembrou-me, certa vez (...) kaiowa idoso da região 
do Apa. As Aty Guasu atuais emulam essas festas. 
As assembleias do presente podem ser, inclusive, 
percebidas como grandes encontros que 
dificilmente aconteceriam em outro contexto. Pois, 
quando se poderia imaginar reunir tantos 
convidados, vindos de tantos lugares diferentes, em 
um mesmo lugar? 
Não há Aty Guasu em que, de noite, logo após o 
fim da assembleia, que dura todo o dia, não se 
realize uma grande confraternização em torno das 
rodas de canto e dança. Grandes reuniões dos 
rezadores presentes ao evento também acontecem, 
e, conforme o clima da reunião, os cantos porahei, 
em suas várias modalidades, também seguem até a 
madrugada. Em paralelo, os jovens reúnem-se nas 
brincadeiras de guaxiré e guahu, que proporcionam 
muitas risadas, frequentemente, até o dia raiar. 
Nessas reuniões, podem ainda acontecer batismos 
de crianças pelos xamãs e sessões de cura para os 
doentes (PIMENTEL, 2015, p.813-814). 

 Como se vê, o uso do kagwy nos encontros e festividades dos Kaiowá e 

Guarani constitui-se como um elemento, que compõe diversas esferas da vida 

coletiva desses grupos, de grande diversidade. As festas são de grande 

importância para os grupos ameríndios e seus territórios, pois potencializam as 

organizações e tomadas de decisões coletivas, e serão discutidas brevemente  

em outro tópico deste capítulo.  

Da mesma forma, o uso do kagwy em outras situações, rituais ou do 

cotidiano, revela-se como um componente da cultura tradicional desses povos, 

sempre ligado a sentidos de preservação do grupo, de sociabilidade e de 

relação com a natureza. São aspectos centrais que serão considerados no 

próximo item.  

4.1.4. O kagwy  e a construção dos corpos leves  

As bebidas fermentadas tradicionais estão presentes na vida ameríndia 

há tempos assumindo diferentes formas e sentidos. A sua produção e seus 

usos têm relação com os elementos cosmológicos e valores que perpassam 



suas culturas, podendo constituir potências construtivas imprescindíveis para a 

sociabilidade nos grupos indígenas. Langdon (2013) pode contribuir: 

“A fabricação e o uso de bebidas fermentadas e 
substâncias psicoativas originaram-se da 
necessidade humana de ritualizar a vida social. Em 
geral, o uso tradicional dessas substâncias está 
ligado à esfera sagrada e à cosmologia do grupo” 
(LANGDON, 2013, p.31). 

Langdon (2013) também observa que: 

(...) os indígenas bebem por razões diversas. 
Como, quando e quanto bebem são aspectos 
característicos do estilo de beber adotado em cada 
grupo étnico. O consumo tradicional de bebidas 
fermentadas está não só associado a atividades 
construtivas para o grupo social, como também 
expressa sensações e valores particulares. Os 
índios aprendem a beber seguindo os valores e 
comportamentos manifestados pelo seu grupo 
(LANGDON, 2013, p.33). 

As motivações e os modos de beber da forma que bebiam os deuses 

representam, então, uma grande diversidade, e estão relacionados com o 

grupo em suas especificidades. É importante perceber o caráter coletivo 

desses modos de beber, relacionado se com a sociabilidade dos grupos, e 

pode expressar a importância dos valores coletivos no controle da forma que 

se bebe, delimitando quais comportamentos são considerados aceitáveis ou 

não sob o efeito da bebida. Nesse sentido, é importante perceber que as 

bebidas têm relação com a construção de diferentes corpos, conforme destaca 

a autora: 

(...) é importante reconhecer que as bebidas 
fermentadas integram a fábrica social dos povos 
indígenas e fazem parte das manifestações de 
sociabilidade inter e intragrupal. Entre os povos 
amazônicos, a rotina da vida cotidiana é suspensa 
pelos ritos e festas coletivas, nos quais as bebidas 
fermentadas estão ligadas ao sagrado, ao 
divertimento, à reciprocidade e, em certos casos, à 
politica. Muitas festas são cíclicas, marcando 
épocas específicas do calendário anual, como a 
colheita de certas frutas, a mudança das estações 
etc. (LANGDON, 2013, p.32). 

 Nesse sentido, podemos dizer, a partir dos elementos observados no 

trabalho de campo que, também entre os Kaiowá e Guarani a importância do 



kagwy está ligada ao seu modo de vida. Observamos que o uso está ligado a 

diferentes situações perpassadas por vários elementos da cosmologia e da 

cultura desse grupo, construindo diferentes potências relacionadas à fabricação 

social (construção de pessoas) e à sociabilidade.  

Foram observados elementos da bebida tradicional relacionados com a 

alimentação antiga, tal como o cultivo de determinados alimentos, bem como a 

maneira de utilizá-los. Vincula-se ainda a situações organizadas para a 

circulação de saberes, quando o ritual da produção inclui o ensinamento às 

jovens; ou quando sua utilização coroa um momento ritual de iniciação dos 

meninos. Está presente também na expressão das relações de reciprocidade, 

de gênero e em várias festividades. Observam-se, nessas situações todas, a 

manutenção e renovação de prescrições para o bem viver.  

O controle do uso é um componente importante também, muitas vezes 

incorporado já ao ritual em andamento. Isso ocorre, por exemplo, durante o 

ritual de iniciação dos meninos kaiowá o kagwy jopoi, relatado por Verón (2011) 

durante o mitã ka’u, sugere que a bebida é dada de forma controlada aos 

meninos, representando o controle do modo de beber pelos mais velhos. Como 

vimos, o kagwy é produzido a partir do milho branco (avati jakaira moroti) que é 

de grande importância entre os kaiowá e seus territórios tradicionais. 

Expressam essa relação, por exemplo, Chamorro (1995) ao apontar que o 

desenvolvimento da criança é semelhante ao desenvolvimento do milho, 

requerendo os mesmos cuidados e prescrições para um bom crescimento; e 

João (2011), ao aproximar o avati ao corpo dos Kaiowá e Guarani. O Jakaíra é 

um ente, uma divindade, dono do milho, sendo que seu nome é usado, em 

respeito, para se referir ao grão, como também observa João (2011).  

 Pude observar em campo, como relatado acima, o preparo do kagwy, 

que é um processo de responsabilidade das mulheres, que aprendem a fazer 

uma boa chicha com as mais velhas da família, sendo essa uma técnica 

requerida para a vida feminina no grupo. Neste processo, o fogo é utilizado no 

preparo da bebida, e conforme descreve Pereira (2017), o fogo doméstico é de 

grande importância na organização dos parentes, ou parentela, relacionado 

com o pertencimento àquela família extensa. O antropólogo aponta: 

(...) os Kaiowá seguem morando em fogos, sempre 
controlados por mulheres, o que lhes assegura o 



poder de unir e alimentar seus integrantes. Sem 
mulher não há fogo, reconhecem os Kaiowá. Assim, 
ele está associado a uma forma societária focada 
na conjugalidade, que, a cada momento, institui e 
organiza a vida social das pessoas, impondo ritmo 
e sentido à vida cotidiana (PEREIRA, 2016, p.27). 

O “fogo doméstico” articula cotidianamente aqueles que pertencem a 

uma mesma família, e pode representar a importância da mulher em manter as 

parentelas, que por sua vez, são constituídas por vários fogos domésticos, que 

se relacionam de diferentes formas. Além de um espaço de articulação, é um 

espaço que remete ao pertencimento, seja por consanguinidade ou afinidade, a 

uma família específica, requisito básico para o ser e existir como Kaiowá e 

Guarani.  

Nesse sentido, as mulheres que se reúnem para a produção do kagwy, 

são pertencentes a fogos domésticos que são interligados e por onde as 

mulheres circulam cotidianamente. Não somente elas, as pessoas, circulam 

pelos diferentes fogos que compõem as parentelas, mas também os saberes e 

técnicas tradicionais circulam por essas redes, como a produção do kagwy, por 

exemplo.  

Além do preparo da bebida, é preciso realizar os cantos, rezas e 

jehovasa, relacionados à proteção da bebida, corretamente, para que seja 

apropriada para o consumo. Pimentel (2015) descreve que: 

O jehovasa/nimongarai, bem como os cantos e 
danças, determinam o sucesso dos 
empreendimentos coletivos na medida em que, 
executados por pessoas que estão em 
comunicação com os deuses, afastam más 
influências, ao mesmo tempo em que determinam o 
momento ideal para que uma dada atividade seja 
iniciada – seja uma plantação, uma caçada, ou a 
ocupação de uma terra reivindicada (PIMENTEL, 
2015, p.808). 

Apesar de o autor não estar se referindo especificamente ao jehovasa 

relacionado ao kagwy, é possível entender que a produção deste é um 

empreendimento coletivo que onde as rezas e cantos são necessários para 

alcançar o sucesso na ação coletiva desejada.  

Para uma melhor compreensão dessa relação, é preciso se aproximar 

um pouco do que os cantos e rezas representam nesse momento. A ideia de 



jára, que são como que os donos de tudo aquilo que existe na natureza, pode 

sugerir, então, que o kagwy também possui seus donos. Colman e Brand 

(2008) apresentam que:  

Os Kaiowá e Guarani consideram os espíritos da 
floresta como donos ou “cuidadores da floresta”, na 
expressão de Paz Grünberg. Este dono/cuidador 
(jára, járy) protege a mata e cada elemento da 
mata, assim como tem quem protege a vida das 
pessoas, das doenças, enfim, tudo e todos têm o 
seu próprio dono. O respeito a esses donos é tão 
evidente que quando uma pessoa precisa de uma 
árvore para construir sua casa, deve pedir licença 
para poder retirar a madeira. Se uma pessoa entra 
na mata sem fazer os rituais adequados, pedindo 
permissão prévia, poderá sofrer acidentes ou outros 
constrangimentos (COLMAN E BRAND, 2008, 
p.156). 

 Nesse sentido, para beber o kagwy é preciso seguir os seus rituais 

adequados, destinados a seus donos espirituais, os seus jára, habilidade 

característica dos ñanderu e das ñandesy, para pedir a permissão e a proteção 

para fazer o uso correto da bebida. Além disso, é necessário se comprometer a 

beber ao modo correto, isto é, ao modo como as divindades bebiam a seu 

tempo. De acordo com o que aponta Seraguza (2013): 

 (...) entre os Kaiowa e Guarani, aquilo que os seus 
deuses, Ñanderuvusu e Ñandesy, fizeram na 
primeira terra é deixado de herança e exemplo aos 
viventes do plano zero, a yvy, a terra (SERAGUZA, 
2013, p.67). 

Nesse sentido, é possível perceber que a forma como os deuses 

ancestrais viveram é referência para justificar as práticas culturais do grupo, 

apontando para um modo de vida ideal. Portanto, a bebida, o seu preparo e os 

modos de beber tradicionais são referentes aos usos do kagwy que as 

divindades fizeram outrora, ainda no momento da criação dos mundos e 

planos, e foram deixados para os Kaiowá e Guarani como um presente e 

referência, conforme elementos observados em campo apontaram.  

Como vimos, foram encontrados diferentes usos do kagwy ente os 

Kaiowá. A partir da observação dessas situações, pode-se dizer que beber, e o 

efeito gerado, parecem ser relacionados com a capacidade de dialogar com as 

divindades e os ancestrais por meio do seu uso nos rituais, e, além disso, a 



bebida também está presente na preparação do corpo para tal finalidade. O 

seu uso cotidiano como um elemento da alimentação antiga vai ao sentido da 

construção de determinado tipo de corpo, necessário para realizar a viagem 

espiritual, que por sua vez é necessária para o diálogo com os jára. Vietta 

(2007) relata: 

O tipo de alimento consumido relaciona-se à 
perspectiva de alcançar leveza corpórea, onde a 
ausência de peso que caracteriza os deuses é um 
parâmetro. Mas igualmente vincula-se a outras 
questões de caráter físico e emocional (também 
expressões da leveza do corpo-alma). Para muitos, 
um xamã (e um yvyra’ija) deve consumir 
essencialmente mel, kãgui e outros alimentos a 
base de milho, especialmente do avati moroti, além 
de frutas aves e peixe. Neste caso, dispensando 
aquelas espécies identificadas como “brabas” (que 
tem poxi = comportamento agitado ou violento), 
como por exemplo: piranha, pacu, dourado, traíra, 
etc. Um xamã também deve evitar o consumo de 
gordura, sal e açúcar, além de produtos 
industrializados, o que inclui o cigarro e as bebidas 
alcoólicas. Quanto à ingestão de carne de animais 
de caça ou de mamíferos domésticos (boi, porco, 
carneiro, etc.) há algumas controvérsias: para 
alguns seu consumo deve ser vetado; para outros o 
seu consumo é impróprio caso não se realizem os 
procedimentos rituais necessários para produzir a 
“limpeza” da carne a ser consumida. No entanto, as 
carnes do jacaré, da sucuri e dos lagartos (estes 
extensivos a todos os homens de qualquer idade) 
não podem ser consumidas (VIETTA, 2007, p.376-
377). 

O corpo precisa ser leve, assim como o dos deuses ancestrais, pois é 

preciso ter capacidade de alcançar os patamares celestes, uma viagem 

auxiliada pela leveza, para se dialogar com os antepassados, as entidades ou 

com os jára, os donos das coisas. 

Os diferentes elementos com que o kagwy está relacionado, conforme 

relatado aqui, apontam que a bebida integra o conjunto de prescrições 

necessárias para a construção de um corpo leve, capaz de alcançar a Yvy 

Marã’e’ÿ, a Terra sem Males, onde se encontram os ancestrais e divindades. 

Conforme afirma Seraguza (2013), “com o controle do corpo, pode-se adentrar 

no Teko Porã, no bom viver, e adquirir a humanidade, tornando-se pessoa 

Kaiowa e Guarani” (p.89). A construção da leveza está na base da concepção 



de pessoa e do corpo kaiowá e guarani, onde os dois devem ser pensados 

como indissociáveis.  

Com essa produção do corpo leve, também se espera alcançar a 

construção de pessoas como um todo, envolvendo as diferentes esferas do 

modo de ser, como suas emoções e valores. No trecho já citado de Vietta 

(2007) pode-se encontrar um indício dessa relação em “(...) vincula-se a outras 

questões de caráter físico e emocional (também expressões da leveza do 

corpo-alma)” (p.376). Pereira (2016) pode corroborar: 

Os padrões culinários adquirem importância, 
principalmente, por considerarem que a ingestão 
regular de determinados alimentos interfere na 
constituição da alma carnal ou telúrica, que, após a 
morte, se transforma no anguéry da pessoa. Essa 
alma representa perigo para os vivos e é composta, 
gradativamente ao longo da existência, por 
resíduos da alimentação e pelas consequências de 
relações sociais desarmônicas nas quais a pessoa 
se envolve. Assim, o tipo de alimentação e a 
qualidade das relações contraídas com seus 
parceiros ao longo da vida predispõem a pessoa 
para comportamentos tanto valorizados como 
reprovados socialmente. Essa interferência se 
prolonga após a morte pela permanência de seu 
anguéry entre os vivos, enquanto seu corpo se 
decompõe (PEREIRA, 2016, p.81) 

Pode-se pensar que seguir o modo de se alimentar, e beber, das 

divindades, deixado como referência para os Kaiowá, vai no sentido da 

divinização, de se alcançar a Terra sem males, a partir da construção de 

corpos leves. O kagwy surge então, como um elemento presente nas 

prescrições necessárias para a leveza do corpo e das relações sociais 

envolvidas. Seraguza (2013) destaca o caráter social dessa construção: 

A reza/canto, a comida e os remédios do mato 
apontam para a preparação dos corpos para 
alcançar a divinização, o aguyje. Tal como os 
deuses, que os Guarani e Kaiowa evocam 
constantemente para justificar suas práticas como 
uma imitação ou “herança” destes, alcançar esta 
divinização, preconizada pelo corpo, não pode ser 
feita de maneira isolada. É preciso compartilhar 
corpos e construir novas pessoas; para isto, 
espaços de socialidade e dotados de agência, 
como os jogos de futebol, os eventos de reza/canto 
e as festas, são acionados por vezes, e podem 



contribuir com esta condição (SERAGUZA, 2013, 
p.152). 

Portanto, emergem os elementos que relacionam o modo de beber 

tradicional com a sociabilidade dos grupos kaiowá e guarani, onde o kagwy é 

consumido nas festas e rituais, nas visitas aos parentes, encontros, entre 

outros eventos que perpassam o cotidiano nas áreas indígenas.  

4.2. Quando a bebida vira u m problema 

O uso abusivo de bebidas alcóolicas destiladas, como a pinga ou 

cachaça, chamadas de caña, é um grande desafio enfrentado atualmente em 

muitas áreas de ocupação kaiowá e guarani, principalmente pelo campo da 

saúde indígena. Durante as primeiras entradas do pesquisador em campo, 

ainda no período da graduação, o alcoolismo sempre lhe foi colocado como 

uma questão que deveria ser focada pela psicologia, porém pouco se pensava 

nas perspectivas possíveis para tal. Certamente, foi uma das questões que 

motivaram a construção desta pesquisa, e que demandam muito cuidado ao se 

olhar para essa complexa questão, buscando aproximação de explicações e 

percepções próprias desses grupos. Serão apresentados aqui, os dados 

produzidos em campo relacionados com o uso abusivo de bebidas alcóolicas, 

como as destiladas, nas diferentes entradas realizadas, mas principalmente, a 

partir do vivenciado na Unidade Básica de Saúde (UBS Panambizinho) com um 

profissional da saúde indígena24, kaiowá, que atua na aldeia há algum tempo.  

Em uma das conversas iniciais sobre a pesquisa, AIS apontou sua 

perspectiva com relação a diversos problemas enfrentados pela comunidade 

na questão das bebidas alcóolicas. Ele apontou que dos 365 moradores do 

Panambizinho, cerca de 60 pessoas fazem um uso das bebidas alcóolicas que 

ele considera abusivo porque “não conseguem ficar um dia sem beber”. Em 

sua fala, também apontou que os mais velhos seriam mais dependentes que os 

mais novos, que só começam a beber a partir dos doze anos de idade. 

Assim como em outras culturas indígenas, conforme também descrito 

por Souza e Garnelo (2013, p.85), a idade em que se inicia o consumo de 

cachaça é semelhante ao início do uso de bebidas tradicionais, por meio de 

24 Seguindo recomendações éticas, o nome será mantido em sigilo, sendo referido aqui como 
Agente Indígena de Saúde (AIS). 



rituais pubertários, e nesse sentido, possui relação com as transições e o 

desenvolvimento das fases da vida, a partir da concepção de pessoa própria do 

grupo. No caso dos Kaiowá, um menino tem sua primeira embriaguez de 

kagwy, de uma forma controlada, durante o ritual do kunumi pepy, realizado 

como sua iniciação à cultura tradicional e preparação para a fase adulta, por 

volta dos 12 anos. É por volta dessa idade que os mais jovens começam a 

experimentar as bebidas destiladas, e segundo Souza e Garnelo (2013), esse 

uso precoce “está associado, por um lado, a um aumento da oferta e circulação 

da bebida nas aldeias, e por outro, à dinâmica das relações internas do grupo” 

(p.86). Especificamente entre os Kaiowá, o confinamento, que estabelece as 

áreas indígenas próximas às cidades, também contribuem com essa facilidade 

de circulação das bebidas destiladas.  

AIS também apontou o período final do ano, entre 20 de dezembro e 10 

de janeiro, como uma época em que o uso das bebidas se intensifica devido às 

festividades associadas às datas cristãs, como o natal, constituindo um 

contexto de consumo associado com as relações internas do grupo, entre os 

parentes.  

Em diversas falas, o agente de saúde apontou que as bebidas 

destiladas, e o hábito de bebê-las, foram trazidos por pessoas de fora dos 

grupos indígenas, tempos atrás. Afirmou ver, atualmente, um processo 

semelhante ocorrendo com a entrada de outras drogas nas áreas indígenas, 

como a maconha e a pasta base de cocaína e crack, que também são 

apresentadas aos jovens por pessoas externas ao grupo, podendo se constituir 

numa desorganização intencional. 

A introdução das bebidas destiladas nos grupos kaiowá e guarani 

ocorreu mais intensamente durante a época de desenvolvimento da 

Companhia Mate Laranjeira, início do século XX. Para a extração de erva mate, 

a empresa utilizava amplamente da mão de obra dos indígenas que viviam na 

região sul do estado do Mato Grosso do Sul, e muitos eram cooptados para 

esse trabalho a partir da oferta de bebidas alcóolicas em grandes festas 

realizadas pelos colonizadores. Crespe (2015) descreve, a partir do dialogo 

com outros pesquisadores: 

Depois de juntar a mão-de-obra, a empresa 
promovia grandes festas que propositalmente 



duravam três dias (VIETTA, 2007 apud CRESPE, 
2015, p.95). As festas tinham muita bebida e 
mulheres e durante estes três dias os futuros 
trabalhadores contraiam uma dívida impagável. Os 
trabalhos nos ervais eram apenas para pagar as 
dívidas contraídas na admissão. Mas quando iam 
pagá-las já se tinha contraído nova dívida com a 
companhia. Isso ligava o trabalhador, com 
condições de trabalho escravo, à empresa. Os 
indígenas que tentavam fugir, quando capturados, 
eram duramente punidos (FERREIRA, 2007 apud 
CRESPE, 2015, p.95). 

Vietta (2007) também descreve a organização de festas, como o jeroki 

macanudo, designação para os bailes paraguaios, para a cooptação de 

trabalhadores para os ervais da região: 

Entre as formas utilizadas para aliciar a mão de 
obra está o conchavo, promovido por recrutadores 
pagos pelo número de pessoas que são capazes de 
atrair (Arruda, 1989 apud. VIETTA, 2007, p.53). De 
acordo com uma descrição de Puiggari, o 
conchavador chega a um povoado, onde “avulte a 
pobreza e a falta de recursos” e, articulado com o 
comissário de polícia local, organiza um “jeroki 
macanudo”, cabendo a este fazer os convites. O 
baile é farto e a cachaça “corre sem conta e sem 
medida”. Durante a festa, o recrutador descreve os 
ervais “com as mais belas cores”, destacando a 
possibilidade de “fazer fortuna”, mas o argumento 
decisivo é o adiantamento concedido ao futuro 
trabalhador. Ao amanhecer, todos os “homens 
válidos”, que participam do baile, estão “engajados 
para os ervais de Ponta Porã”. (Puiggari, 1933 
apud. Arruda, 1989 apud. VIETTA, 2007, p. 53).  

É importante destacar, que neste momento, conforme discutido no 

capítulo 2 deste trabalho, a relação entre os colonizadores, recém-chegados 

com o fim da guerra do Paraguai, e os Kaiowá e Guarani da região era 

marcada pelo uso da violência física de forma muito intensa, que sempre é 

lembrada nos relatos dos indígenas mais antigos com muito medo, trazendo 

fatos escabrosos dos mais diversos. Portanto, é possível perceber, que de 

certa forma, a bebida era dada como uma cordialidade, mas era como um 

presente envenenado (Fernandes, 2013, p.56) dos colonizadores, pois 

resultava na criação de um vínculo de trabalho por meio da criação de uma 

dívida impagável, condição análoga à escravidão. Neste período, inicia-se um 

momento de muitas transformações para os Kaiowá e Guarani, que ainda 



lutam contra violências das mais diversas, marcadas também pela introdução 

do álcool de forma violenta.  

 A partir desses aspectos do processo histórico, entre outros elementos, 

o uso de bebidas destiladas vai se tornando um problema. AIS apontou a falta 

de políticas públicas específicas e encaminhamentos adequados, relacionados 

ao uso abusivo de bebidas alcóolicas, como uma grande barreira para a 

realização de um trabalho de prevenção que apresente resultados 

consistentes. Isso também se tornou evidente, nos constantes pedidos para 

que fossem organizadas oficinas sobre a temática com jovens da aldeia, pois 

se acreditava que pelo menos apresentar os efeitos do uso abusivo das 

bebidas alcóolicas para a saúde e o corpo, por algum profissional específico, 

poderia gerar algum resultado.  

Ao propor que era preciso ter uma visão mais profunda e próxima da 

questão, antes de qualquer intervenção, o AIS sugeriu, então, que deveríamos 

fazer algumas visitas a casas de algumas pessoas, o que ele considerava 

necessário para se aproximar de uma compreensão mais clara da questão. Em 

uma manhã, conforme combinado, foram realizadas as visitas e conversamos 

com algumas das pessoas apontadas por AIS, que faziam um uso que ele 

considerava abusivo de álcool na comunidade, e também com alguns de seus 

familiares. Nesses momentos, pude observar alguns elementos sobre estes 

usos de bebidas industrializadas, que podem ajudar a construir uma base para 

as reflexões aqui propostas sobre as relações entre os diferentes modos de 

beber existentes. 

As bebidas consumidas de forma mais comum eram a pinga, chamadas 

por vários nomes como cachaça, corote ou caña, e a cerveja, e são de fácil 

acesso nos bares e pequenos comércios no distrito próximo à aldeia. Trocar 

alimentos, como o arroz e o óleo, que compõem a cesta básica entregue pela 

FUNAI e pelo Governo Estadual, por bebidas, é uma prática recorrente, muitas 

vezes incentivada pelos comerciantes, apesar da proibição de venda prevista 

no Estatuto do Índio, e constantemente lembrada por meio de placas expostas 

nestes locais. De acordo com relatos obtidos em campo, também ocorre a 

adulteração, pelos donos dos estabelecimentos, das bebidas trocadas ou 

vendidas aos indígenas, misturando-se álcool combustível, de posto. Além 

disso, existem relatos de tentativas de envenenamento por meio das bebidas 



alcoólicas, conforme ocorrido em uma retomada dos Guarani Ñandeva, na 

região de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, há alguns anos atrás, onde um grupo 

de indígenas foi hospitalizado após ingerirem cachaça contaminada com 

chumbinho que foi encontrado em embalagens espalhadas pelo território 

retomado por estes indígenas. À época, suspeitava-se da tentativa de 

envenenamento deliberado a mando de fazendeiros em virtude dos conflitos 

fundiários. 

A respeito das motivações para beber, destaca-se a fala de uma mulher 

adulta: “(...) eu bebo com o pessoal que conheço aqui, pra diversão mesmo, 

entende (...) não me sinto triste, nem ñemoroy nem nada”. Além dela, algumas 

pessoas relataram que bebiam todos os dias, em qualquer horário e qualquer 

que fosse a bebida. Também relataram que muitas vezes não comiam nada ao 

longo do dia, apenas bebiam até onde aguentassem, sendo o limite “até cair”. 

Os efeitos no corpo relatados são os comuns ao uso de bebidas alcóolicas 

como vômitos, dores de cabeça, diarreia entre outros. 

Beber frequentemente, ao longo do dia e sem se alimentar, pode ter 

relação com o uso antigo do kagwy como um alimento, de forma cotidiana e 

que tem relação com a construção do corpo leve, assim como o corpo dos 

deuses. A bebida tradicional alimentava, contribuía para satisfazer as 

necessidades nutricionais do corpo e também trazia benefícios para a saúde 

dos que a bebiam, portanto, era consumida ao longo de todo o dia, desde 

cedo, conforme descrito anteriormente. Além disso, o uso do kagwy parece 

estar ligado à sociabilidade entre os grupos Kaiowá e Guarani. Parece que 

estes elementos ainda estão presentes, e se expressam em falas relacionadas 

aos modos de beber as bebidas destiladas na atualidade.  

Também foram indicados, pelas pessoas visitadas, lugares onde 

moradores do Panambizinho se reúnem para fazer o uso coletivo das bebidas 

alcóolicas. Foi observado que os mais velhos se reúnem em determinados 

lugares, preferencialmente lugares mais antigos no ambiente da região; 

enquanto que os jovens preferem outros, que são mais recentes na vida 

cotidiana. Porém, também foi possível observar algumas pessoas bebendo nas 

beiradas das estradas da aldeia ou até mesmo andando por elas.  

Em um dos casos apresentados por AIS, foi relatada uma tentativa de 

tratamento individualizado para alcoolismo, a partir da iniciativa de um 



professor de Campo Grande. De acordo com o relato, depois de dois 

atendimentos realizados na aldeia, foi prescrito um remédio para a pessoa, que 

não souberam especificar qual era, e que foi utilizado até quando aquele que 

havia sido disponibilizado pelo professor durou. Depois de algum tempo, 

relataram que o tratamento não foi continuado por falta de acompanhamento e 

dos medicamentos.  

Nestas visitas, foi observado também que, muitos dos identificados 

como fazendo uso abusivo de álcool, apontam outros como aqueles que 

bebem de forma abusiva e problemática, evidenciando dinâmicas e conflitos 

existentes na comunidade. Destacaram-se falas como “(...) são os jovens que 

bebem lá na [local de encontro dos jovens]”, “(...) sobre a bebida você tem que 

falar com [fulano], é ele que bebe mesmo, chega a cair” e “(...) as pessoas não 

fazem nada com relação a isso né, tem parente deles no meio”.  

Pode-se perceber então, que o uso abusivo das bebidas alcóolicas se 

constitui nesses momentos como um elemento de trocas de acusações entre 

as parentelas e pessoas, perpassando por valores morais. Pereira (2016) 

aponta que: 

Para além dos componentes do fogo doméstico, as 
relações entre pessoas são marcadas, 
ordinariamente, pela disputa política e, não raro, por 
acusações de diversas ordens, sempre envolvendo 
condutas moralmente condenáveis. Isto gera um 
clima de muita instabilidade nas relações de âmbito 
mais abrangente, contrapondo a tensão aí 
predominante com a intimidade e a confiança 
mútua normalmente característica das relações 
internas aos integrantes de um fogo (PEREIRA, 
2016, p.29). 

Nesse sentido, a acusação aos outros de „bêbado‟, ou até mesmo 

„alcóolatra‟, carrega valores morais e condutas coletivas, e busca desqualificar 

o alvo das acusações por meio do caráter negativo que esses estigmas 

possuem, indicando um uso abusivo e problemático das bebidas alcóolicas. É 

importante perceber que essa dinâmica acirra as tensões entre as parentelas, 

resultando, algumas das vezes, em conflitos diretos. Além disso, também 

expressam a existência de formas de beber que seriam aceitáveis, isto é, 

comportamentos sob o efeito do álcool que são esperados e aceitos pelo 

coletivo.  



Ainda nas visitas feitas com AIS, foram relatados pequenos acidentes e 

outros acontecimentos ocorridos devido à embriaguez causada pelo uso 

excessivo de bebida como cair, se envolver em conflitos, brigas, entre outros 

acontecimentos. Alguns familiares contaram ser comum encontrarem com as 

pessoas caídas pelos caminhos e estradas, o que além de gerar 

constrangimento individual e para a família, também gera danos físicos, como 

cortes e hematomas. 

Já em conversas posteriores, AIS I relatou um caso de homicídio e 

suicídio ocorridos no Panambizinho, o que se deu durante o período de 

realização do trabalho de campo desta pesquisa. Mostrando fotos e 

documentos sobre o acontecimento, relatou a sua versão do conflito ocorrido 

entre um casal. Após uso excessivo de álcool por parte dos dois, o homem 

teria ficado com ciúmes e desconfiado que a mulher tivesse feito algumas 

coisas com as quais ele não concordava e durante as discussões, a agrediu. A 

mulher foi internada no Hospital da Missão e faleceu devido aos ferimentos, 

enquanto que o homem se enforcou, com o uso de uma corda, em uma árvore 

da aldeia.  

AIS afirmou que algumas pessoas da aldeia apontaram que o homem 

teria ficado com medo das consequências das agressões à mulher, enquanto 

que a seu ver, o homem havia “perdido a cabeça” e acabou fazendo coisas 

precipitadas (ambas), e que se tivesse tempo poderia intervir. De acordo com o 

interlocutor, coisas ruins vinham acontecendo com o casal, principalmente, 

depois de começarem a beber muito juntos; considera que o ocorrido poderia 

ser evitado se alguém tivesse percebido os sinais ruins que apresentavam na 

relação. 

Após o denso relato desse ocorrido, AIS lembrou-se de diversos 

acontecimentos passados na aldeia Panambizinho, como suicídios, homicídios, 

agressões e até mesmo casos de venda de veneno para pessoas em 

momentos de fragilidade ou vulnerabilidade. Para ele, as motivações que 

perpassam esses problemas e conflitos internos que são recorrentes nas 

relações interpessoais, podem ser resolvidas de diferentes formas; mas, 

podem também ser mediadas, se captadas por lideranças, profissionais da 

saúde, professores ou outros agentes influentes no grupo. O uso abusivo de 



bebidas alcóolicas, entretanto, nesse contexto, aparece como um 

potencializador dessas motivações negativas, associando-se com a violência. 

Uma indigenista com quem conversei no Panambizinho recordou um 

caso ocorrido, alguns anos atrás, de um casal de jovens que bebia muito e se 

envolvia em muitos conflitos, resultando no suicídio dos dois. O casal teve uma 

criança retirada de sua guarda pelo Conselho Tutelar, para o acolhimento 

institucional, e após algum tempo, foi entregue a guarda de outro parente da 

mesma aldeia, o que pode ter contribuído com a imagem de que eram „maus 

pais‟, entre outros acontecimentos ocorridos.  

 Para a indigenista, a bebida vinha enfraquecendo alguns jovens da 

comunidade, deixando-os perdidos pelas estradas, sem nenhum futuro. Por 

outro lado, alguns jovens, que vinham sendo bem sucedidos, e bebiam, 

estavam virando exemplos entre o grupo, mas nem todos conseguiam traçar os 

mesmos caminhos e muitas vezes se afundavam na bebida. 

Esses tipos de relatos, que associam o uso abusivo de bebidas 

destiladas com a violência e outros problemas sociais existentes no cotidiano 

das áreas indígenas na região sul do Mato Grosso do Sul, são inúmeros e 

perpassam por diversos elementos da vida social dos grupos Kaiowá e 

Guarani. Falas de lideranças, principalmente as ligadas a igrejas evangélicas, 

durante o I Fórum Estadual de Saúde Indígena, também apontaram para essa 

relação e afirmavam a necessidade de se fazer algo com os jovens que bebem 

e encontrar meios de dificultar o acesso à bebida no interior dos territórios.  

É importante destacar, que o uso excessivo de bebidas alcóolicas por 

parte de pais de crianças, muitas vezes é apontado como uma desestruturação 

familiar, justificando arbitrariamente a retirada da guarda das crianças por parte 

do Conselho Tutelar. Nesses casos, as crianças são levadas a abrigos na 

cidade de Dourados-MS, até que a Vara da Infância e Juventude dê algum 

encaminhamento. De acordo com o dado apresentado no relatório “Violência 

contra os povos indígenas do Brasil” de 2014, organizado pelo CIMI, nesse ano 

foram mais de 20 crianças removidas pelo Conselho Tutelar e que aguardavam 

a resolução de suas questões. Essa instituição se pauta nos direitos universais 

das crianças, como os expressos em diversos documentos que garantem os 

direitos destas, porém, neste contexto, devem-se considerar as especificidades 

culturais, além da violência que o afastamento da criança de sua parentela, da 



convivência familiar e comunitária, se constitui sob a ótica dos Kaiowá e 

Guarani.  

4.2.1. Outros corpos 

Essas percepções acerca das bebidas destiladas e os seus modos de 

beber constatados em campo, vão no sentido do que foi descrito por Ferreira 

(2012) a partir de seu trabalho com os Mbyá Guarani do Rio Grande do Sul. De 

acordo com a antropóloga:  

A violência entre parentes e mais particularmente a 
violência entre cônjuges é um dos problemas 
desencadeado pelo uso abusivo de álcool. 
Geralmente quando embriagados, o motivo das 
desavenças entre maridos e mulheres é o ciúme e 
a desconfiança por parte de um dos componentes 
do casal (FERREIRA, 2012, p.15). 

É preciso se aproximar das formas próprias com que os Kaiowá e 

Guarani buscam explicar o uso excessivo das bebidas alcóolicas e os efeitos 

gerados, tanto no corpo, quanto no estabelecimento de relações sociais. 

Seraguza (2013) aponta que o contato e assimilação dos hábitos dos 

colonizadores europeus, principalmente os alimentares, como a ingestão de 

sal, álcool e carne de animais domesticados, parecem construir um corpo com 

“(...) peso que não pode ser vencido” (p.88), dificultando a chegada à Terra 

sem Males por meio da reza e dos rituais, afastando-se do modo de vida 

correto, pautado na forma como os deuses viveram em outro momento (Teko 

Porã).  

Ferreira (2012) também pode contribuir com essa aproximação ao 

apontar:  

Quando a pessoa bebe demais e perde o “sentido”, 
ultrapassa limites e faz coisas que não deve, age 
contra o seu espírito divino que, ao não possuir 
alternativa, afasta-se dela deixando-a sem 
proteção. Ao estar sem proteção vários perigos 
ameaçam-na (...) a pessoa não morre porque está 
bêbada, mas sim porque está sem a proteção de 
seu ñe’ë. Se o ñe’ë afasta-se os espíritos dos 
mortos (mbogüa) e demoníacos (anhã), aproximam-
se da pessoa e passam a exercer uma influência 
nefasta (...) (FERREIRA, 2012, p.16-17). 



É possível pensar então, que o consumo excessivo das bebidas 

destiladas leva à construção de um corpo que se afasta do ideal, ocasionando 

o afastamento dos espíritos bons que perpassam a existência da pessoa 

kaiowá, tornando-a suscetível a aproximações dos maus espíritos. O estado do 

tekoaku descrito por Seraguza (2013) também pode contribuir nesse 

entendimento: 

O tekoaku é um estado de desordem na vida das 
pessoas que o vivenciam, um estado de transição 
entre o “nós”, pertencente ao grupo, e o “outro”, 
estrangeiro ao coletivo. Na desordem, os seres 
sobrenaturais podem levar a pessoa a deslizar para 
condutas não aprovadas no coletivo; são levadas 
ao excesso, à superabundância produtora do Outro 
(SERAGUZA, 2013, p.91). 

É importante relembrar que as bebidas destiladas são provenientes do 

contato interétnico dos grupos indígenas com os colonizadores, que ocorre em 

muitas das vezes de forma violenta, tornando-se um elemento externo que 

adentra o modo de vida possível atualmente. Portanto, não se encontram, 

evidentemente, referências para esse modo de beber nos mitos originários que 

pautam a forma de viver ideal, indo, em vez disso, no sentido de viver conforme 

os karaí, os brancos, vivem. Ferreira (2012) apresenta que o espírito ligado às 

bebidas destiladas (chamada de canha aqui) não tem parentes, mas busca se 

relacionar com pessoas: 

O uso abusivo de bebidas alcoólicas ameaça os 
vínculos sociais estabelecidos entre os parentes, 
porque a canha é uma substância que não têm 
parentes e que vem justamente a se interpor nas 
relações sociais atualizadas pela partilha de 
substâncias. O espírito da canha almeja casar com 
o corpo da pessoa que bebe. Entretanto ao ser 
sozinho ele não tem como estabelecer vínculos de 
parentesco com essa pessoa e nem pode fortalecer 
os vínculos já existentes. Por outro lado, essa é 
uma substância proveniente do „mundo do branco‟ 
que se instala no coração do sistema de 
reciprocidade Mbyá, ali mesmo onde são 
construídas as pessoas aparentadas através da 
partilha de substâncias. Nesse sentido, a condição 
de violência familiar é o resultado lógico que pode 
ser criado por um espírito que não possuí parentes, 
mas quer relacionar-se (...) (FERREIRA, 2012, 
p.17-18).  



A partir disso, pode-se compreender a cachaça e outras bebidas, 

principalmente as destiladas, como um elemento da exterioridade que busca se 

relacionar os vivos. Estes, por sua vez, acabam por se afastar do ser kaiowá e 

guarani ideal, de corpo leve, e acaba se aproximando da construção de um 

corpo pesado, quente, influenciado pelos maus espíritos, que “permite a 

emergência do excesso na vida social” (Seraguza, 2013, p.92).  Chamorro (no 

prelo), ao descrever o ritual do kunumi pepy, apresenta que no momento da 

reza longa realizada com os meninos no interior da casa de reza, com a 

presença de diversas entidades donas dos modos de ser, somente uma não é 

bem vinda, o Ka’a: “ele não pode entrar porque 'ele só tem curiosidade', 

ohechasénte kunumi pepy, porque é bagunceiro e bêbado; não por maldade, 

mas 'porque seu tempo e seu ser são outros, de outra natueza', hi'áravointe, 

hekontevo'i upéa”.. 

A partir disso, é possível pensar na relação existente entre os modos de 

beber e os comportamentos esperados pelo coletivo no momento da 

embriaguez produzida pela bebida. Beber pode assumir potências construtivas 

a partir dos corpos leves, perpassando pelas formas de ser e de se relacionar, 

do diálogo constante com suas entidades. Enquanto que o beber motivado por 

outras intenções e objetivos, para além da divinização, parece ir à direção da 

construção de outros corpos e modos de ser, distantes dos esperados pela 

cultura tradicional, mas que podem também ter suas potências construtivas.  

Essa possibilidade, entretanto, não está garantida, pois muitas vezes o 

que se observa é uma interferência danosa da bebida destilada e, 

consequentemente, de seu espírito sozinho em um modo de vida organizado 

de outra maneira, a partir de outras experiências, inclusive com a bebida. 

Assim, da mesma forma que se percebe uma postura de reconhecimento e 

aceitação de outras visões, por parte dos kaiowá e guarani, quando lidam com 

a bebida destilada como ligada a um espírito cujo ser e tempo são outros, de 

outra natureza, percebe-se uma influência marcada, na maior parte das vezes 

por abusos de quem explora a situação, favorecendo o acesso dos indígenas 

aos destilados e/ou capturando-os em um uso que traz malefícios.  

Percebe-se que os sentidos do beber e da bebida elaborados pelos 

indígenas a partir de suas visões de mundo são balizadores, em alguma 

medida, de sua relação com as bebidas destiladas. Entretanto, não são ao que 



parece, suficientes mantê-los afastados dos abusos e influencias ocorridos nas 

relações com o branco. 

Por outro lado, uma fala de um professor indígena, obtida em uma 

conversa realizada durante uma etapa do Teko Arandu, destaca-se por buscar 

explicar problemas atuais a partir do confinamento a que foram submetidos os 

Kaiowá e Guarani. Para ele, o isolamento, o alcoolismo e o suicídio podem ser 

formas buscadas pelos Kaiowá e Guarani para resolverem seus problemas 

pessoais, com relação a si mesmo, ao grupo ou ao território, uma vez que as 

andanças, em momentos de rompimentos e mudanças, características no 

tempo antigo, não são possíveis atualmente, pela ausência de espaço para 

essa circulação. Nesse sentido, o interlocutor considerou essas práticas como 

mudanças na forma de resolução de conflitos, decorrentes do confinamento.  

 Como dissemos acima, foi possível perceber elementos do modo de 

beber antigo expressos na forma como as bebidas são consumidas 

atualmente. O uso contínuo da bebida, desde cedo e sem se alimentar, 

atualiza, pode-se dizer, o sentido do uso antigo do kagwy como um alimento 

imprescindível para a leveza do corpo. Além disso, a bebida destilada parece 

ter também a sua relação com a sociabilidade e a reciprocidade dentro dos 

grupos Kaiowá e Guarani, assim como a bebida tradicional, sendo usada 

frequentemente nas festas e outras comemorações.  

Nesse sentido, é possível arriscar dizer que essa busca em se manter se 

alimentando, em contato com as divindades antigas, pode expressar uma 

forma de buscar manter o corpo leve, resistindo às mudanças ocasionadas 

pela chegada dos colonizadores, o que perpassa diretamente a construção de 

pessoa. Clastres (2012, p.212), ao falar sobre os modos de produção próprios 

entre os povos ameríndios, destaca como eles podem se constituir como uma 

recusa, uma resistência à cultura hegemônica dos modos de vida ocidental. 

Nesse sentido, estes modos de beber podem, então, se constituir como 

resistências à lógica produtivista imposta.  

Dias (2013) também pode contribuir com essa aproximação, ao apontar 

que: 

(...) analisa a circunscrição do consumo de bebidas 
alcoólicas num sistema de práticas culturais como 
uma estratégia para reduzir os riscos potenciais de 



desagregação social, e, ao mesmo tempo, garantir 
a positividade da experiência de estados alterados 
de consciência. Assim, entre as mais diferentes 
sociedades humanas, o uso do álcool é orientado 
por regras e tradições culturais que prescrevem seu 
consumo com funções sociais e cerimoniais, da 
mesma forma que proscrevem a embriaguez 
excessiva e sem ponderacão, fazendo com que os 
benefícios sociais e individuais de seu consumo 
não sejam sobrepujados pelos prejuízos potenciais 
(DIAS, 2013, p.108).  

Como vemos, a questão dos modos de beber não pode ser considerada 

sem a referência ao contexto cultural que lhes dá sentido. Por outro lado, a 

cultura não é algo estático, tem vida e movimento sempre, inclusive a partir de 

uma relação interétnica. Neste caso, os moldes dessa relação podem trazer 

elementos de integração ou desintegração, desenvolvimento ou definhamento, 

vida ou morte. O que seria, então, o “uso abusivo”, que, sabemos, é prejudicial 

em muitas dimensões? Mas, como se constitui? Como, contraditoriamente, 

pode revelar a relação com outro modo de existir e resistência as 

transformações do modo de existir tradicional?  

Diante dessas questões, as respostas não podem ser simplistas e, a 

nosso ver, não estão dadas. Principalmente se forem produzidas a partir, 

apenas, de parâmetros do conhecimento ocidental, eurocêntrico, etnocêntrico. 

Formular políticas de saúde nesse contexto representa um desafio, a nosso 

ver, a ser ainda enfrentado. O próximo item traz algumas reflexões nessa 

direção. 

4.3. Relações ent re modos de beber 

É importante destacar aqui o propósito desta discussão acerca dos 

modos de beber captados no trabalho de campo e a forma como devem ser 

abordados. Inicialmente, pode-se supor a existência de formas de beber 

contrárias, onde há um uso tradicional, inviabilizado, opondo-se a um uso atual, 

associado a diversos problemas sociais. Mas deve-se pensar essa questão de 

acordo com o apresentado por Souza e Garnelo (2013): 

Em conjunto essas reflexões corroboram a ideia da 
dinâmica da cultura, em que a dicotomia entre 
tradição e mudança não se sustenta. Assim, o 
processo de alcoolização deve ser aqui concebido 
como resultado da coexistência de normas sociais e 



padrões de ação antigos e contemporâneos. Ela 
modula a configuração dos contextos de uso de 
álcool e permite, de formas diversas, e 
frequentemente conflitivas, atribuir sentido aos 
desafios que se apresentam na existência desses 
povos, empenhados em constante reelaboração de 
seu viver cotidiano (SOUZA E GARNELO, 2013, 
p.92).  

A partir disso, é possível arriscar que os diferentes sentidos do uso de 

bebidas observados em campo coexistem e se relacionam com a forma como 

os grupos indígenas percebem a sua existência. Essa reelaboração apontada 

pelos autores é muito evidente no modo de vida kaiowá e guarani, que ao 

viverem a forma como seus antepassados viveram em outro momento, 

atualizam os mitos que sustentam suas explicações de mundo e práticas, 

construindo novos elementos, expressando o caráter dinâmico das culturas 

indígenas. Este é o momento em que as perspectivas de mundo e teorias, se 

encontram com a realidade atual.  

Portanto, essa diversidade de bebidas e sentidos de seus usos, está 

presente no cotidiano da área com que tive contato, assumindo potências, 

construtivas, como o estabelecimento de relações de reciprocidade entre as 

parentelas e preparação do corpo para o diálogo com os antepassados; ou 

não, como ser associada e vista como causadora de conflitos e violências 

internas. Langdon (2013) pode contribuir com essa questão: 

Os Bororo costumavam preparar a chicha para 
ficarem alegres. O comportamento dos que bebem 
cachaça hoje, ao contrário, é caracterizado por 
agressão e violência física. Atualmente, os valores 
associados ao comportamento do bêbado são 
influenciados significativamente pela introdução das 
bebidas destiladas, pelo processo de pacificação e 
pela inserção do índio na sociedade envolvente 
(LANGDON, 2013, p.34). 

Heurich (2011) também observa que: 

(...) uma distinção bastante pronunciada entre duas 
formas de embriaguez, ressaltando, antes de mais 
nada, que “o consumo de bebidas alcoólicas 
permite aos Guarani superar estados de tristeza” 
(Id: 279). Como dizia, os kaiowa distinguem entre 
duas formas: embriagar-se positivamente (porã) e 
negativamente (vai), sendo que tanto a chicha 
quanto a cachaça podem proporcionar ambos 
estados. Quando o segundo deles aparece, não 



recai nenhuma culpabilização coletiva sobre o 
indivíduo, pois atribui-se esse estado como uma 
sujeição da pessoa ao caña járy – o espírito-dono 
da cachaça (HEURICH, 2011, p.87). 

Nesse sentido, de acordo com os autores citados, as bebidas em geral 

podem produzir emoções diversas, como as alegrias ou raivas, perpassando 

pela forma de ser e se comportar perante o grupo sob o efeito da embriaguez, 

também como forma de acessar as divindades. É possível entender, que 

apesar das restrições para a leveza do corpo, independentemente da bebida 

que se consome, os modos de beber coexistem e se relacionam, em alguns 

momentos de forma tão próxima, que podem acabar se encontrando, 

expressando formas de ser. É preciso entender também, que o preparo do 

kagwy e o seu uso cotidiano também passa por transformações relacionadas 

ao contexto de confinamento. De acordo com Pereira (2016): 

Os pratos à base de milho indígena estão entre os 
que assegurariam um melhor desenvolvimento da 
índole e do corpo da pessoa. Atualmente, o milho 
está menos presente nas roças e na alimentação 
kaiowá. Isto poderia ser explicado, pelo menos em 
parte, pelas transformações que ocorreram na 
estrutura social nas últimas décadas. Hoje a 
presença da farinha de milho indígena é quase 
inexistente, mesmo no preparo da chicha que, na 
maioria das vezes, é feita com fubá e açúcar 
comprados nos mercados da cidade, sendo 
consumida por poucos no dia a dia (PEREIRA, 
2016, p.83-84). 

Durante as entradas em campo relacionadas com a produção dos 

materiais audiovisuais, em 2011, pude acompanhar o velório de um jovem da 

comunidade. Após sete dias do ocorrido, foi realizado um ritual em um 

barracão da aldeia, envolvendo uma grande circulação de pessoas. Esse ritual 

é necessário para que a parte da alma, ligada a animalidade, expressa na 

sombra do kaiowá, realize a passagem para os devidos patamares de forma 

correta e não permaneça perambulando por este plano, o que é um mau sinal 

(anguery).  

Pude observar que, apesar do momento de tristeza, o clima era de 

muitos cantos, rezas e danças, contando com a participação de jovens e 

velhos. Nos fogos acesos do lado de fora do barracão, onde se reuniam os 

grupos familiares, o consumo de cachaça era comum e muitos apresentavam 



sinais de embriaguez; até que se envolviam nas danças, e esta se tornava uma 

força para cantar, uma animação, para o rito que duraria por toda a noite.  

Conforme descrito por Heurich (2011) entre os Mbyá, o uso das bebidas 

destiladas parece ter relação com os mortos que querem se relacionar 

novamente com os vivos, e acabam por levar pessoas queridas com eles.  

Além desse uso de bebidas destiladas em rituais tradicionais, também 

foi relatado em algumas falas que em algumas festas, não tão ligadas aos 

momentos sagrados, podem mistura-las ao kagwy, potencializando o seu 

efeito, gerando uma maior descontração entre os participantes. Esse é um 

momento em que os modos de beber se relacionam de fato, por meio da 

mistura das substâncias alcóolicas que são compartilhadas entre o grupo.  

Dias (2013) apresenta um diálogo com a antropóloga Dominique Gallois 

que pode contribuir com o entendimento dessa questão percebida em campo: 

Gallois trabalha com a hipótese de que a cachaça 
teria sido agregada ao ritual de cura para atuar 
junto com o fumo, ambos funcionando como 
caminho dos espíritos e elo de comunicação entre 
domínios diferentes, associação essa que também 
se verifica entre os grupos do Uaça. (...) Se a 
hipótese de Gallois está correta, uma possibilidade 
que esclareceria a incorporação do destilado no 
xamânico indígena, tanto do Uaça quanto da região 
das Guianas, seria pensar do seguinte modo: já que 
as agressões xamânicas são provocadas por 
agentes externos, a cachaça – bebida de não índio 
e comprada na cidade – seria uma forma do xamã 
se situar sociológica e simbolicamente no lugar do 
estrangeiro, e de lá realizar corretamente a etiologia 
e a terapia, reiterando, assim, a eficácia das 
práticas xamânicas. Isso indicaria que o consumo 
da cachaça nesse contexto possibilita abarcar o 
exterior e domesticar o „de fora‟, evidenciando o 
caráter multilocal das relações de troca que 
sustentam a vida social (...) (DIAS, 2013, p.115). 

Apesar de tratar especificamente do uso de bebidas destiladas em 

rituais de cura, essa passagem pode contribuir com o entendimento pretendido 

aqui sobre as relações entre os modos de beber existentes. É possível 

percebe-las, como formas de compreender os elementos da exterioridade que 

adentram a vida social cotidiana desses grupos, buscando domestica-los, 

expressando o caráter relacional dessas culturas. Nesse sentido, a mistura do 

kagwy com a cachaça pode estar ligada a atualização do modo de vida do 



Kaiowá e Guarani, percebendo as novas configurações do contexto que 

vivenciam e ao qual resistem coletivamente. 

4.4. Sobre as festividades 

É preciso se aproximar a respeito da importância que as festas 

assumem nas culturas indígenas. É espaço para a construção de boas 

relações entre os amigos e também criar a aproximação entre possíveis casais, 

permeado pela embriaguez causada pelo uso da bebida, que permite libertar-

se da timidez e outras emoções que inibem a expressão de sentimentos 

pessoais. Conforme esse efeito da embriaguez vai sendo alcançado, segundo 

Descola (2006), “(...) a algazarra das conversas fica mais animada e a 

elocução menos distinta, um vago sorriso ilumina os olhos turvos, as 

brincadeiras ficam mais pesadas e os riso mais enfáticos” (p.294). Percebe-se 

então, que é um momento que as pressões morais do grupo afrouxam, e 

permite que elementos das relações preexistentes emerjam, sejam eles bons, 

ou não.  

Mélia (1991), retomado por Heurich (2011), indica o caráter conflituoso 

que as reuniões festivas podem assumir entre os Pãï-tevyterã: 

“La fiesta permite, aunque pareza contradictorio 
com lo dicho hasta aquí, que se manifiesten 
también conflictos y tensiones, pasiones y celos. 
Los enemigos encuentram ahí, en el estado de 
ebriedad y de desinihibición propiciada por la fiesta, 
el medio para hablarse com toda verdad. Puede 
recordarse que Nuestro Primer Padre rompió com 
su mujer y la abandonó, cuando ésta, celosa, lo 
acusó de comportamiento indebido en uma fiesta. 
Pero esos conflictos y peleas, muy reales y 
sangrientas, podrán ser resueltas saisfactoriamente 
en otras fiestas, en las cuales los lazos de unión 
serán rehechos. Las verdaderas crisis de 
desintegración se dan, eso sí, cuando por años 
consecutivos las fiestas son suprimidas, lo que 
sucede a vezes com las familias o individuos 
aislados en ambientes no indígenas” (MELIÁ, 1991, 
p.49 apud. HEURICH, 2011, p.86-87).  

Descola (2006) também pode contribuir nesse momento: 

“Como na maioria das querelas que irrompem 
durante as festas de bebida, o antagonismo entre 
os dois homens preexiste ao anódino motivo da 
briga: Isango e Tii são, de acordo com Tarir, dois 



xamãs em situação de rivalidade profissional e a 
sólida reputação do primeiro faz sombras às 
medíocres realizações do segundo. Contrariamente 
ao que pensam os missionários evangelistas, que 
abominam esse tipo de festividade por 
supostamente suscitar conflitos e divisões, a 
embriaguez nesse caso não passa de revelador de 
tensões mais profundas cuja expressão é 
geralmente inibida pelas exigências do código 
social. Suprimir os namper, com eles gostariam, só 
tornaria ainda mais imprevisíveis assassinatos que 
uma exposição publica das desavenças talvez 
contribua parcialmente para prevenir” (DESCOLA, 
2006, p.300) 

Nesse sentido, conforme aponta o antropólogo, o conflito aparece aqui 

como algo que não deve ser evitado ou suprimido na vida social dos grupos 

indígenas. Os espaços das festas podem se constituir como espaços que 

permitam que as percepções contrárias e diferentes entre as pessoas do 

grupo, sejam ditas e que essas diferenças se tornem evidentes, podendo ser 

mediadas posteriormente por outras figuras influentes no grupo.  

É necessário entender, a ambiguidade existente nos modos de beber 

relacionados às festas e outras confraternizações, comuns na vida social dos 

Kaiowá e Guarani. Esses eventos são espaço das mais diversas relações 

interpessoais, onde a embriaguez provocada pelo uso da bebida, talvez o 

estado ka’u, funciona como potencializador das relações já preexistentes 

marcadas pela boa conduta esperada pelo coletivo, onde aquilo que não foi 

dito em outro momento, pode vir a ser dito nesse momento em que perpassar 

alguns limites da conduta moral do grupo pode ser aceitável.  

Apesar de não captar em campo nada tão profundo acerca do estado 

ka’u é importante trazer alguns elementos sobre ele para a discussão. Quando 

perguntada sobre essa categoria, a ñandesy deslizou do assuntou, afirmando 

de forma rápida que “ka’u é bêbado” e voltou a trabalhar na cabaça que

segurava para fazer um m’baraka, sem olhar para mim. Devido à recusa de 

adentrar no assunto, evitei insistir para não criar algum mal estar, mas a partir 

de alguns elementos da literatura existente é possível se aproximar dessa 

concepção.  

De acordo com Heurich (2013) entre os Mbya que conviveu, o ka’u reko, 

estar embriagado, “é um comportamento considerado como anti-social, isto é, 

anti-teko” (p.99), o que pode expressar que é uma forma de se comportar não



valorizada pela cultura, que pode acarretar em um distanciamento da 

divinização. Seraguza (2013), a partir de diálogos com Pereira (2004) pode 

contribuir com o entendimento da produção dessa antissociabilidade:  

Trata-se do por do Sol, o poente, sendo que Pereira 
o destaca como o momento “onde tudo que é
negativo se recolhe” (PEREIRA, 2004, p.374). 
Segundo o antropólogo, o anguery “reúne
condições opostas às divindades” (PEREIRA, 2004,
p.369), sendo elas a tristeza, o odor fétido e o 
aspecto desagradável, condições pertinentes à 
alteridade e à produção do ser antissocial 
(SERAGUZA, 2013, p.81). 

Nesse sentido, o estado descrito como ka’u então, parece ter relação 

com espíritos que são opostos a divindades, indo no sentido contrário da 

aguyje, pois pode se ligar a raiva ou outras formas de agir que são 

considerados inadequados no modo de ser ideal. Porém, é importante 

destacar, que no kunumi pepy, a primeira bebedeira, mitã ka’u, é necessária 

para a perfuração do lábio dos jovens, o que pode representa uma forma de 

utilizar esse estado. 

Nesse sentido, nem sempre as relações mantidas nas festas são 

positivas, sendo elas espaço da construção de relações de amizade ou 

inimizade. A partir de uma comunicação oral de Beatriz Perrone-Moisés, em 

evento realizado pelo programa de antropologia social da USP, as festas 

constroem não somente relações de paz e afetividade, mas também são 

espaços mediadores de guerra e conflitos entre os grupos indígenas, 

perpassando por seus valores sociais e morais.  

4.5. Formas próprias de cuidado e controle 

Torna-se relevante buscar uma aproximação com as formas próprias 

que os Kaiowá e Guarani utilizam para o controle do uso e as práticas de 

cuidado próprias com relação às decorrências do consumo excessivo das 

bebidas alcóolicas.  

Serão apresentadas aqui algumas observações que procuram se 

aproximar de práticas próprias, a fim de contribuir para o enfrentamento da 

complexa questão do uso de álcool nas áreas indígenas. Como apresentado 

aqui, as bebidas se constituem como elementos diversos que perpassam a 



construção de corpos e pessoas e a sociabilidade nos grupos indígenas, 

aparecendo como alimento, prescrição para cuidados com o corpo, 

reciprocidade; enfim, assume muitas formas no modo de vida kaiowá e guarani. 

Buscando inicialmente se aproximar de formas próprias de controle do 

uso das bebidas, elaborados internamente nesse contexto de transformações 

vivenciado pelos Kaiowá e Guarani, Fernandes (2013) pode contribuir ao 

afirmar que “havia um controle social do consumo de bebidas, uma 

demarcação cerimonial e religiosa que limitava, quando não impedia, a 

ocorrência de „alcoolismo‟ entre os índios no seu modo de vida tradicional” 

(p.47). Entre os Kaiowá foi possível perceber que seu uso não se limitava 

somente ao uso cerimonial, ou ritualístico, pois o kagwy era consumido como 

um alimento cotidiano entre os mais antigos, mas ainda estava ligado à esfera 

religiosa, no sentido de praticar um modo de ser.  

Conforme já exposto aqui, a bebida era introduzida na vida de um jovem 

por meio dos rituais de passagem e iniciação na cultura kaiowá e guarani, 

envolvendo períodos de reclusão, onde se ouvia dos mais velhos as histórias e 

as explicações dos elementos do mundo e práticas do bem viver. Nesse 

sentido, o controle por parte dos mais velhos, não só se dava de forma 

objetiva, ao dar a bebida (kagwy jopoí) durante a primeira bebedeira, mas 

também a partir dos ensinamentos e da preparação acerca do modo de beber, 

conforme os deuses faziam em seu tempo. Pode-se entender essa preparação 

como a construção de valores que têm relação com o modo de ser e agir 

kaiowá, perpassando pelo modo de beber e a importância que a bebida tem.  

Além disso, a quantidade produzida de kagwy para as festas que 

reuniam as parentelas aparece como a forma de delimitar o período de 

consumo. É importante destacar que sempre são produzidas grandes 

quantidades, para que dure o tempo que for necessário nos festejos e rituais, e 

de forma farta para os todos os convidados. 

Essas formas de controle mais tradicionais tornam-se, atualmente 

dificultadas por diferentes questões. Sobre a quantidade de bebida disponível, 

Souza e Garnelo (2013), descrevem: 

O antigo hábito de beber, até que se acabe o 
estoque de bebida, permanece. Antigamente esse 
costume operava como regulador do consumo 



abusivo, pois limitava a bebedeira à quantidade 
disponível, obrigando a uma pausa até um novo 
ritual. Tal forma de controle está sendo inviabilizada 
pela presença constante de substâncias alcoólicas, 
no dia a dia das comunidades. Assim, o término do 
caxiri não demarca mais o encerramento do 
consumo, mas ao contrário, pode desencadear uma 
frenética procura por álcool, de qualquer espécie, 
para dar continuidade a um consumo, agora 
microgrupal (SOUZA E GARNELO, 2013, p.90). 

Apesar de entre os Kaiowá existir um consumo cotidiano do kagwy, na 

alimentação, é importante pensar que a quantidade de bebida disponível nas 

festividades, assume o papel de regular o momento de alegria ou exaltação 

característica desses momentos. A presença constante de bebidas 

industrializadas para consumo nos mercados e outros comércios é um 

elemento que pode desestabilizar essa forma de delimitação do modo de 

beber.  

O controle desempenhado pelos mais velhos e lideranças, na introdução 

de bebidas na vida dos jovens, também se apresenta de certa forma 

desestabilizado. Além das dificuldades impostas para as realizações dos rituais 

de passagem e ensinamentos, muitas lideranças se tornam desprestigiadas 

frente aos jovens, por diversas razões, diminuindo sua influência sobre eles.  

 Assim, enquanto esfera política, as lideranças 
indígenas atuam para o controle social das bebidas 
alcoólicas em duas circunstâncias: nas 
autorizações esporádicas para a comercialização 
das substâncias dentro da TIX e na coibição de 
atitudes desagradáveis por parte daqueles que 
extrapolam as condutas esperadas (GHIGGI 
JUNIOR e LANGDON, 2013, p. 168). 

A respeito do controle social do uso de bebidas, é importante destacar 

que deveria ser de responsabilidade dos indígenas a comercialização ou não 

de bebidas alcoólicas nas TIs. A partir de um breve contato com os Guarani 

Mbya na aldeia Ka’aguy Owy Porã, localizada em Maricá, Rio de Janeiro, pude 

observar alguns elementos nesse sentido. Em conversas informais sobre a 

temática desta pesquisa com uma das lideranças, ele relatou que ali na aldeia, 

o controle da venda das bebidas era realizado pelo próprio grupo. As bebidas 

são vendidas internamente pelos próprios indígenas em uma espécie de casa 

coletiva de lazer existente, onde se costuma receber os turistas que ali 



chegam, a qualquer momento e qualquer quantidade. A liderança afirmou que 

é comum muitos beberem uma cerveja no almoço, antes dos afazeres do 

período da tarde e que isso não interfere em suas responsabilidades. Além 

disso, conta que o dinheiro arrecadado com as vendas é coletivo e revertido 

para pequenas construções e outros elementos que beneficiam toda a aldeia. 

Afirmou com muita ênfase que “aqui, não existe alcoolismo, se alguém exagera

e extrapola, a gente leva pra casa, e depois alguém chama pra conversar (...) é 

comum fazermos festas e bailes, e raramente temos confusão”.  

A partir disso, torna-se evidente que ter a autonomia decisória a respeito 

da comercialização das bebidas nas áreas indígenas pode se constituir em um 

elemento que contribua com a percepção do grupo a respeito do consumo e 

também de encontrar formas coletivas de se beneficiarem disso. A forma como 

o coletivo percebe o consumo excessivo e lida com essa questão, também 

parece ter relação com os problemas gerados, ou a falta deles. 

Dando sequência, em campo foram observadas algumas práticas de 

cuidado próprias, que são acionadas pelo grupo, com relação a problemas que 

envolvem a saúde individual ou coletiva, e no caso desta pesquisa, 

especificamente, a respeito do uso excessivo de álcool e problemas 

relacionados.  

A ñandesy, em uma das conversas mais atuais, conta de um 

acontecimento com um jovem embriagado em um dos travessões que corta a 

aldeia, e que era algo que estava se tornando recorrente. Ao fim da história, 

falou que esperou até o outro dia, para que o rapaz estivesse recuperado do 

efeito do álcool, e foi até a casa dele para “conversar e dar conselho, porque 

ele é jovem, né, ele precisa ouvir da gente né, tem que falar que não é assim”. 

Caberia a ele então, ouvir os conselhos, ou não, da rezadora sobre a forma 

como estava vivendo. De acordo com ela, é preciso que ele se sinta parte do 

grupo, que entenda os valores que perpassam aquela forma de agir, para que 

de fato repense nas suas ações.  

AIS também relatou algumas formas de cuidado e atenção a que recorre 

quando percebe o que ele chama de sinais de problemas com a pessoa, 

principalmente a partir de dois casos expressivos. O primeiro, acontecido há 

muito tempo, aproximadamente há 10 anos. Era um jovem de 13 anos, que 

bebia muito devido a incentivo de familiares mais velhos e amigos da mesma 



idade, o que levou o profissional de saúde a intervir de forma mais presente, 

levando o jovem para sua casa, com o objetivo de isola-lo dessas relações. 

Nesse período, que durou cerca de um mês, AIS contou que deu muitos 

conselhos no sentido de recuperar o “valor como pessoa” do jovem, que 

inicialmente resistiu a ouvi-los. Com o passar dos dias, sem beber, ele foi se 

acalmando e conseguiu pensar nas questões colocadas pelo profissional, 

apresentando mudanças; hoje em dia ele é visto como uma pessoa bem 

sucedida dentro do grupo, trabalhando na área da saúde.  

No segundo caso relatado, também de anos atrás, AIS informou que 

buscou as mesmas formas de cuidado utilizadas no primeiro caso, mas que 

não surtiram a mesma efetividade, pois este continuou a beber muito, não 

ouvindo aquilo que era aconselhado. Frequentemente, esse jovem se envolvia 

em conflitos no interior da aldeia, e segundo AIS, mesmo assim ele não busca 

ouvir os conselhos dos mais velhos.  

Esse conjunto de relatos parece sugerir que o aconselhamento e o 

acolhimento por parte de figuras de mais prestígios, geralmente mais velhas do 

grupo é um dispositivo próprio relacionado ao cuidado da saúde, e a saúde 

mental. Ferreira (2013) descreve a importância das „boas palavras‟ entre os 

Mbyá, e o seu trabalho de construção de espaços de diálogos nas 

comunidades para o enfrentamento de problemas desencadeados pelo abuso 

de álcool. Cabe destacar que: 

A „boa palavra‟ é reconhecida não necessariamente 
pelo conteúdo do discurso daqueles que 
empregam, mas sim pela entonação (...). Para os 
Mbyá as palavras dos xondaro marãngatu vêm 
através dos deuses e espíritos, são palavras 
movidas pelo amor, por isso são belas e fazem com 
que as comunidades acreditem e tenham 
esperança no trabalho realizado (Ferreira, 2013, 
p.200). 

Portanto, apontar os caminhos que levam ao bem viver, conforme o 

modo de vida originário parece ser uma forma de cuidado encontrada para 

enfrentar as dificuldades que surgem no contexto atual, decorrentes do uso 

excessivo de álcool, e é de responsabilidade dos rezadores e rezadoras mais 

antigos. Além disso, a afetividade envolvida na forma como esses se colocam 

no diálogo com os outros pode indicar que seria algo que pode contribuir na 



adesão. Entre os Kaiowá, as palavras sábias dos mais velhos são chamadas 

de ñe’engatu, e busca organizar a vida social, por meio dos saberes advindo 

das entidades e ancestrais, como os quais dialogam.  

Em campo não foram encontradas referências ou relatos sobre o uso 

excessivo de kagwy, pois parece que a única consequência de se beber muita 

chicha é a “barriga ficar muito cheia”. Porém, na cultura kaiowá os excessos 

em momentos que não são permitidos, são combatidos por meio de muita reza 

e outras prescrições, podendo envolver até mesmo, a reclusão por períodos de 

tempo, entre outras formas que buscam afastar as influências de maus 

espíritos e da alma carnal.  

As rezas constantes também parecem se constituir como elementos que 

compõem as formas de cuidado e cura próprias a que os Kaiowá recorrem para 

buscar enfrentar as dificuldades e problemas que possam afetar a sua boa 

saúde. Não só as prescrições necessárias para atingir um corpo leve, também 

é preciso utilizar de prescrições pautadas em muitas rezas curativas, restrições 

alimentares sempre que o corpo aponta para períodos de desordem, para 

manter-se em contato com bons espíritos.  

O ñevanga, canto e ritual de cura, é um exemplo de intervenção curativa 

relatada por ñandesy. Parece ser um conjunto de rezas e prescrições, 

realizado para diversos males que geram doenças, e consiste em um período 

de oito dias, onde se reza muito, principalmente ao entardecer e são seguidas 

prescrições à risca, até que por meio de um sonho ou alguma outra forma de 

viagem espiritual, a rezadora consiga encontrar e, se for preciso, acalmar 

(esfriar) o espírito afastado da pessoa em questão, e orienta-lo de volta para 

seu corpo. Ela relatou diversas vezes que recorreu a essa prática, e lembrou 

vezes que o cuidado foi bem sucedido, e outra nem tanto, levando ao 

afastamento do espírito.  

A partir de um breve contato que tive com os Mbya na aldeia Tekoa Ytu, 

localizada na Terra Indígena Jaraguá, em São Paulo, capital, pude ouvir que 

quando a pessoa se excede por causa do consumo de bebidas, a prescrição 

ideal é ir para a opy (casa de reza) fumar petyngua25 (um cachimbo tradicional) 

25 O uso do tabaco parece ser mais recorrente entre os Mbyá, porém, já foi observado algumas 
vezes em campo com os Kaiowá e relatos de um consumo mais frequente no passado. 



e rezar muito, para estar em contato com os bons espíritos que vão contribuir 

para purificação, retomando o controle sobre a pessoa.  

Destaca-se também, a fala de uma jovem cineasta indígena em um 

evento realizado na cidade de São Paulo, sobre formas de apropriação das 

oficinas de cinema e filmagens em sua comunidade. Conforme o projeto foi se 

estruturando e criando condições objetivas para que mais jovens participassem 

dos processos criativos, com equipamentos para filmagens e edição dos 

materiais por eles próprios, essa atividade se constituiu como um espaço de 

reflexão a respeito do modo como vivem atualmente e a percepção que têm 

disso. Ao discutir se deveriam ou não expor imagens do consumo abusivo de 

cachaça em festas na sua aldeia, foi possível construir uma percepção coletiva 

desta questão e que “permitiram aos jovens se repensarem como pessoas, 

sobre suas ações”. Temos aqui outro exemplo, com um dispositivo não tão 

usual, mas que tem em comum com outras práticas o trabalho com a boa 

palavra, que resgata os sentidos, valores, concepções do grupo, como forma 

de produzir um enfrentamento das situações que revelam algum problema com 

o uso abusivo de bebidas. 

Entre os Kaiowá e Guarani, Klein (2013) discute formas de apropriações 

de mídias digitais, principalmente, para o registro de cantos, rezas e danças em 

materiais audiovisuais, como cds, vídeos, entre outras mídias, demandadas por 

eles próprios, se constituindo como um elemento que possibilita a 

reflexibilidade de suas práticas. Além disso, é perceptível a existência 

diferentes práticas já existentes entre os Kaiowá e Guarani, antigas ou não, 

que podem contribuir com a construção desses espaços e momentos de 

reflexões, e cabe destacar aqui, os espaços de construção do rap indígena, 

principalmente por meio do trabalho da Central Única das Favelas (CUFA), que 

tem como resultado o grupo Brô Mc’s, se tornando uma grande influência entre 

os indígenas de todo o Brasil. Vieira (2014) e Amaro (2014) discutem a questão 

dessa apropriação do rap pelos Kaiowá e Guarani, e podem contribuir com o 

entendimento da importância destes espaços de reflexão e luta para o 

enfretamento das dificuldades impostas em seus cotidianos.  

Com isso, pretende-se demonstrar que os espaços que geram 

discussões e reflexões acerca das questões que perpassam seus cotidianos, 

podem contribuir com as organizações próprias dos Kaiowá e Guarani, 



resultando em boas práticas que podem significar mudanças de caminhos para 

muitos jovens e adultos.  



Conside rações finais 

A partir das observações e discussões realizadas neste trabalho, é 

possível compreender que a coexistência de modos de beber elaborados entre 

os Kaiowá e Guarani, são práticas que estão presentes em seus cotidianos 

desde muito antes do início com o contato com o modo de vida ocidental. A 

produção de bebidas fermentadas se constitui como conjuntos de técnicas e 

conhecimentos que ainda circulam entre as mulheres kaiowá e guarani, apesar 

de tentativas de higienização do processo, como a recomendação para a não 

utilização da saliva para se alcançar a fermentação. É preciso assinalar que 

devido capacidade de resistência e criatividade desses grupos, esses 

processos são reinventados frente a novas questões e dificuldades impostas, 

atualizando o modo como e vivem os Kaiowá e Guarani, sem que representem 

rupturas com seus modos de vida. 

Destaca-se, o kagwy está ligado ao bem viver, pois assim como as 

divindades bebiam, contribui para acessá-las e também presente no cotidiano 

dos mais antigos, como um alimento entre outros que compunham a base para 

um corpo leve, e consequentemente, uma forma de ser e agir leve, fria, como 

deve ser para uma boa pessoa kaiowá. Esse ponto revela que a divinização 

buscada de acordo com a cosmologia kaiowá e guarani está relacionada com 

uso cotidiano da bebida. Além disso, o kagwy assume diversas potências em 

relação à sociabilidade do grupo, presente em festividades e rituais de toda 

ordem.  

Perante esses elementos construtivos, fica evidente que, para os 

colonizadores, não era interessante que uma substância vital para a força dos 

grupos indígenas se mantivesse presente em seus cotidianos; na verdade, o 

desprezo pelas tradições culturais dos grupos indígenas revela a que lugar são 

designados pelo modo de vida hegemônico: o lugar do „atraso‟, que deve ser 

superado. Dessa forma buscam maneiras de desorganizar socialmente esses 

modos de beber, por meio da introdução das bebidas destiladas e da 

imposição de outras dificuldades para a produção das bebidas fermentadas 

tradicionais.  

À primeira vista, essa introdução da chamada caña tem um efeito 

devastador nos grupos indígenas, tornando-os dependentes, evidenciando sua 



natureza violenta. Porém, olhando a fundo, é possível perceber que a 

capacidade de resistência e de se reelaborar dos Kaiowá e Guarani, 

envolvendo esses elementos contemporâneos em suas potências construtivas.  

Entre mudanças e permanências nos modos de beber com a introdução 

das bebidas destiladas nos grupos indígenas, é possível perceber que 

novamente esses grupos reinventam suas práticas, buscando referências em 

seu modo de vida ideal. Nesse sentido, ao pensarmos ações e políticas 

especificas para essa questão, devemos nos afastar de perspectivas que se 

fundamentam na abstinência, considerando a articulação que existe entre o 

beber e concepções fundamentais da vida Kaiowa. Como vimos, por essa 

prática, pode-se alcançar todo um conjunto de potências que as bebidas 

assumem, como a divinização, que é objetivo final da vida de um Kaiowá e 

Guarani.  

Tendo em vista essa compreensão, consideramos que é importante 

contribuir para o fortalecimento das práticas culturais e sociais do grupo em 

questão, a partir da construção, apropriação ou manutenção de espaços de 

reflexão e discussão próprios, onde possam diagnosticar e buscar soluções 

para os seus problemas, de forma autônoma.   

Nesse sentido, a psicologia social deve se inserir nesse campo, 

desenvolvendo formas de intervenção que representem a ruptura com práticas 

normatizadoras e moralistas, pautadas nos saberes biomédicos, buscando, 

assim, se aproximar das perspectivas próprias dos Kaiowá e Guarani, para 

tentar entender de que forma os modos de beber são elaborados pelo grupo e 

quais suas forças e fraquezas. Novamente, contribuir para a manutenção e a 

criação de espaços coletivos de reflexão, onde as boas palavras podem 

contribuir, parecem ser o caminho a ser trilhado aqui.  

Por fim, a construção deste trabalho busca contribuir com a 

desconstrução dos estigmas que pretendem naturalizar violências por meio do 

consumo de bebidas alcoólicas relacionadas a problemáticas e outras questões 

provenientes do processo de colonização, e contribuir para a organização e 

fundamentação do enfrentamento dessa situação, pelos Kaiowá e Guarani. 

Nesse sentido, o romper com as práticas tradicionais dos psicólogos nesse 

trabalho expressou-se nessa tentativa de aproximação das explicações 

próprias dos Kaiowá e Guarani, colocando-os em uma posição de produtores 



de conhecimentos, o que por muitas vez é esquecido por visões etnocêntricas 

características do campo da saúde indígena. 
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