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III PLENÁRIO – CRP-23 
Psicóloga Nara Wanda Zamora Hernadez 

 
O Tocantins está entre os estados mais novos da Federação. Apesar de 

sua novidade, povos ribeirinhos, quilombolas e indígenas tem uma história 
com esta terra que remonta a luta de sua delimitação e são parte importante 
na construção do Brasil. 

Estes povos tradicionalmente vivem numa perspectiva sustentável e têm 
grande identificação e cuidado com o ambiente que habitam. O avanço de 
modos de produção exploratórios são ameaças constantes, seja pelo 
prejuízo direto, seja pela opressão produzida pelos fenômenos da 
globalização que os deixam socialmente excluídos e pela agressão indireta 
ao ecossistema. 

Há uma riqueza de elementos plurais, históricos e atuais que expressam 
a diversidade do povo que constitui o estado do Tocantins. A atenção 
psicológica a esses povos seja do ponto de vista da construção do 
conhecimento ou mesmo da prática profissional tem sido uma 
preocupação deste CRP-23 desde sua fundação, tendo em sua logo marca 
traços Iny do povo Javaé da Ilha do Bananal. 

Apresentar uma publicação que de alguma forma registre o encontro da 
Psicologia com saberes tradicionais, é importante para as psicólogas e 
psicólogos que atuam nesta área, para a luta das pessoas que generosamente 
se dispõem a este encontro e para toda sociedade. 

Espera-se que as considerações trazidas aqui, registrem o empenho dos 
profissionais envolvidos na defesa dos princípios dos direitos humanos, da 
ética profissional e da vida das pessoas. Que a vida dos povos indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos e todos os povos da floresta possa ser respeitada e 
integrada por nós. Que sejam promovidas a sua identidade e o seu bem-
viver e que ganhem o devido reconhecimento, em sua pluralidade e 
diversidade, pela importância na história e construção dos povos que 
constituem o Estado do Tocantins e o Brasil. 

 
 

Tássio de Oliveira Soares
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APRESENTAÇÃO 
 

A Comissão Especial de Psicologia e Povos do Cerrado iniciou-se em 
2017, primeiramente em formato de Grupo de Trabalho, e 
posteriormente em 2018 foi transformada em Comissão Especial. Surge a 
partir da necessidade de criação de um espaço dialógico entre a psicologia 
e os povos do cerrado, existentes no Tocantins, que demandam da 
psicologia o exercício de seu compromisso social, para que se debruce na 
tentativa de fortalecê-los e também de se somar aos seus processos de luta 
através, da escuta, de imersões nas comunidades, produções técnicas, 
debates e reflexões. 

Assim, a Comissão foi e tem sido construída por diversas mãos, 
contando com profissionais da psicologia e com não-psicólogos, 
possibilitando que as lideranças e representações indígenas e quilombolas 
ocupem esse espaço de construção dialética e produção científica no 
campo da psicologia tocantinense.   

Desse modo, o presente Caderno Temático tem como objetivo 
compartilhar informações que foram sistematizadas a partir da realização 
de diversas atividades no âmbito da comissão, com o apoio do CRP-23 e 
dos povos indígenas e quilombolas. Portanto, o Caderno aborda questões 
complexas e urgentes acerca da vivência desses povos no Tocantins, 
considerando sua relação com os territórios, a defesa intransigente do 
meio ambiente, a luta por acesso às políticas públicas, as dificuldades 
impostas pela pandemia, e a ausência de uma atuação responsável do 
Estado brasileiro que preze pelo seu bem viver e que garanta uma 
existência digna. 

Caracteriza-se como um instrumento de denúncia referente às diversas 
violações de direitos que historicamente tais povos sofrem, apontando 
também estratégias a serem planejadas e executadas. Desse modo, está 
dividido em três eixos, sendo que o Eixo 1 está organizado em forma de 
artigo produzido a partir de uma atividade de imersão das integrantes da 
Comissão em uma comunidade indígena do povo Karajá/Tapirapé, 
visando compreender a ocorrência de casos de suicídio e sua relação com 
a cosmologia. Intitulando-se - Suicídio ou homicídio: entre cosmologias e 
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práticas de enfeitiçamento na etnia Karajá. O Eixo 2 está organizado em 
forma de relatório, produzido a partir de denúncias que chegaram até a 
comissão acerca de diversas violações de direitos nas aldeias do Estado.  
Intitulando-se - Violação de direitos nas aldeias indígenas do Tocantins no 
contexto da pandemia. O Eixo 3 apresenta o conteúdo advindo da 
realização de uma entrevista com uma das integrantes da comissão, a 
quilombola Fátima Barros, sendo intitulado como: Titulação da terra já: 
narrativas transcritas a partir do encontro da Psicologia com Fátima 
Barros, líder quilombola. A publicação desta entrevista, para além da 
expectativa inicial, representa hoje também mais uma homenagem, em 
alusão a memória de Fátima Barros, liderança quilombola que 
infelizmente foi vitimada pela Covid-19 no ano de 2021, mas que atuou 
incessantemente na luta por uma sociedade mais justa, contra a violência 
e violação de direitos dos povos quilombolas, assim como pela garantia da 
demarcação e titulação de territórios. Fátima contribuiu grandemente com 
os trabalhos da comissão especial de Psicologia e Povos do Cerrado e 
consequentemente com o desenvolvimento da psicologia no Tocantins.  

 
Stéfhane Santana da Silva 

 
******* 
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Abaixo registramos que Fátima vive em nós, com respeito e admiração. 
 

Fátima Barros, 
herdeira de sangue derramado, 

do povo escravizado, 
líder quilombola, 

foi-se embora, 
partiu de forma repentina, 

em plena missão, 
no fervor da luta por dignidade e humanidade. 

Mulher cheia de sonhos. 
Fortaleza e luz no quilombo de são vicente, que chora sua partida. 

Também nós, que tivemos a honra de conhecê-la. 
É estranho compreender sua morte quando em você fluía vida. 

Deixou ensinamentos, 
deixou sementes, 

deixou legado, 
deixou sua alma inquieta, 

deixou saudade, deixou força. 
Fátima, uma guerreira. 
Que passagem gloriosa! 

Fez história, fez memória. 
Suas árvores e suas flores, 
seus encantos e clamores, 

ecoam daqui com ventos fortes e belos. 
Cerrado é seu chão. 

Nosso sagrado coração. 
Nossas raízes ancestrais. 

Como as águas que brotam da aridez, 
com abundância e intrepidez. 
Assim é você, que vai fluindo, 

vai seguindo, vencendo obstáculos. 
Afetando a terra seca com sua água, 

agora o céu. 
(Paula R. Vilela) 

 
Fátima presente hoje e sempre! 
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PREFÁCIO 
 
A pauta “povos tradicionais” sempre se apresentou como uma temática 

prioritária ao desenvolvimento da profissão de psicólogos e psicólogas no 
território do estado do Tocantins. Ao longo dos quase 60 anos da 
regulamentação da psicologia no Brasil é possível afirmar que o dispositivo 
de escuta ao sofrimento humano, outrora delineado por grandes 
pensadores da ciência psicológica, ingressou merecidamente nas políticas 
públicas em nosso país, até então carente da atuação de uma psicologia 
social crítica _ parafraseando Silvia Lane em sua imortal afirmação de que 
“toda psicologia é social”. Não no sentido de que toda a psicologia reduza 
suas áreas específicas à psicologia social, mas que cada área possa “assumir 
dentro da sua especificidade a natureza histórico-social do ser humano.” 
(BOCK, 2008).  

É com enorme orgulho que assumimos a publicação deste caderno 
temático, pois, ao longo das páginas que se seguem percebemos o esforço 
envidado pelas autoras, no oferecimento de suas reflexões, e, 
principalmente suas escutas, dispositivo este tão caro à toda psicologia ao 
sofrimento de povos tradicionais.  

Também não passa despercebida a diligência das autoras, 
principalmente nas atividades de imersão, pois a ressonância corporal 
potencialmente combate as ausências tão presentes na trajetória histórica 
dessas populações. Por fim, a presente obra alcança algo que já pulsava 
com premente necessidade no que se refere à temática desenvolvida: dar 
voz aos povos do cerrado Tocantinense.  

 
Pedro Paulo Valadão Coelho 
Conselheiro – Presidente 
CRP 23/492 
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EIXO 1 

 
 

 
RESUMO 

O artigo trata da ocorrência do suicídio em aldeias karajá e suas relações 
com as cosmologias e práticas de enfeitiçamento. Tem como objetivo 
apresentar estudo exploratório sobre o tema, em diálogo com relatos de 
experiência das três primeiras autoras deste estudo em expedição em uma 
aldeia indígena karajá/tapirapé. Estes relatos trazem a identificação de 
casos de suicídio em aldeias Karajá e percepções e representações de 
indígenas Karajá/tapirapé acerca da ocorrência de suicídios em aldeias 
Karajá próximas à região da Ilha do Bananal. Eles relacionam o suicídio 
ao contato com os Tori (termo utilizado para referirem-se aos não 
indígenas); a relação com o uso abusivo de álcool, que tem se configurado 
como outro grave problema de saúde pública, e a explicações cosmológicas 
de que o suicida, ao cometer o ato, está sob efeito de enfeitiçamento, foco 
deste trabalho. Os poucos estudiosos que se dedicam à temática também 
fazem referência a essas e outras explicações para o suicídio, como as 
consequências da globalização, despertando nos indígenas o desejo de 
objetos que lhes são pouco acessíveis, o desequilíbrio da ética do 
parentesco, a depressão e os transtornos mentais. A psicologia tem sido 

Suicídio ou homicídio: 
Entre cosmologias e práticas de enfeitiçamento na etnia Karajá 

 
Paula Rey Vilela1, NarubiaWahuri2, Karen Juliete da Luz Brito3, Sergio Henrique Nunes 

Pereira4, Tássio de Oliveira Soares5, Marta Helena de Freitas6 

 
 
1 Psicóloga, Doutoranda em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília 
2 Pedagoga pela Universidade Federal do Tocantins 
3 Psicóloga pela Faculdade Católica Dom Orione do Tocantins 
4 Psicólogo, Doutor em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília  
5 Psicólogo, Especialista em Gestão Pública e Sociedade pela Universidade Federal do Tocantins 
6 Psicóloga, Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia 

da Universidade Católica de Brasília 
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chamada a discutir e buscar compreender o fenômeno, assim como 
promover ações contínuas e efetivas de prevenção do suicídio e 
preservação da vida dos povos indígenas. 
 
PALAVRAS CHAVE: População indígena; Suicídio; Espiritualidade 

 
INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta estudo exploratório sobre o suicídio entre os 
indígenas karajás e suas relações com as cosmologias e o feitiço, em diálogo 
com relatos de experiência de três autoras deste estudo, em uma aldeia 
karajá/tapirapé. Os relatos trazem percepções e representações de 
indígenas Karajás acerca dos suicídios cometidos por pessoas dessa etnia 
desde o ano de 2010.  

Trata-se de um assunto desafiador para as ciências, dentre elas, a 
Psicologia e a Sociologia, que buscam compreender e explicar o fenômeno 
do suicídio a partir de influências psicológicas e sociais. No ato suicida, 
percebe-se implicado o livre arbítrio de pôr fim à própria vida. Na 
Enciclopédia Luso Brasileira de Filosofia (Logos), no tópico “Suicídio” 
(p.1334), o filósofo Roque Cabral traz reflexões de que a avaliação ética 
do suicídio está intimamente ligada com a questão do sentido da vida, de 
saber se a vida merece ou não ser vivida. Afinal, para o homem, viver não 
é um simples fato, há que se assegurar também o seu valor existencial, e 
não apenas o ponto de vista biológico. De fato, questões sobre valor da 
vida e a decisão de dar cabo dela remontam desde o pensamento grego, 
passando pela perspectiva cristã até à concepção do mundo moderno, 
havendo em geral uma convergência quanto à ilicitude e violação moral 
do ato suicida (CABRAL, 1992).  

Na definição da Classificação Internacional das Doenças - CID 10 
(OMS, 2009) o suicídio como um óbito derivado de “lesões auto 
provocadas intencionalmente” relaciona-se etiologicamente com uma 
gama de fatores, que vão desde os de natureza sociológica, econômica, 
política, cultural, passando pelos psicológicos e psicopatológicos, e mesmo 
biológicos.  

Do ponto de vista estatístico, segundo dados da Organização Mundial 



 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO TOCANTINS 

14 
 

da Saúde (2014), o suicídio representa 1,4% de todas as mortes por ano 
em todo o mundo, um número de mais de 800 mil pessoas. Pelo Sistema 
de Informação sobre Mortalidade (SIM), verifica-se que no Brasil, só no 
período de 2011 a 2015, portanto bem antes da pandemia do novo 
coronavírus Covid-19, 11 mil pessoas tiraram a própria vida por ano e os 
indígenas são os que mais cometeram suicídio (15,2 óbitos/100 mil 
habitantes), quando comparados com brancos (5,9/100 mil habitantes) e 
negros (4,7/100 mil habitantes). Observa-se, ainda, que indígenas do sexo 
masculino, sobretudo jovens, tem maior percentual de auto-extermínio, 
quando comparados com o sexo feminino e que o enforcamento com 
corda, seguido por autointoxicação e disparo de arma de fogos tem sido os 
meios utilizados para o ato suicida (BRASIL, 2017). 

 Informações mais recentes da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde dão conta de que a população indígena continua a 
apresentar o maior risco de morte por suicídio em comparação às 
populações branca e negra, tendo-se constatado aumento das taxas de 
óbito entre 2010 e 2018, variando de 12,2 para 18,4/100 mil habitantes, 
ou seja, numa assustadora proporção de 50,9%. (BRASIL, 2020). A partir 
do mapa de distribuição por DSEI das taxas de mortalidade por suicídio 
entre 2010 e 2017, organizado pelo Ministério da Saúde, observou-se 
ainda que as maiores taxas de suicídio na população indígena ocorrem nas 
áreas de abrangência dos DSEI Araguaia, Mato Grosso do Sul e em DSEIs 
localizados na fronteira oeste do país, como Alto Rio Solimões, Vale do 
Javari, Yanomami e Médio Rio Solimões. Porém, desses DSEI, o Araguaia 
apresenta índices ainda mais elevados, chegando a 110,38 óbitos a cada 
100 mil habitantes (BRASIL, 2019a). É neste território em que atua o 
DSEI Araguaia que, em 2019, conhecemos, mesmo que brevemente, a 
história e a incidência de suicídios em algumas aldeias da etnia Karajá, 
localizadas próximas à Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo, no 
Estado do Tocantins.  

Segundo o censo do IBGE de 2010, a população total de pessoas 
indígenas correspondentes ao grupo maior Karajá é de 6.123 pessoas. 
Dentre essas, 4.326 são do subgrupo Karajá, 1.442 do subgrupo Javaé e 
255 do subgrupo Xambioá (BRASIL, 2010). Ambos os subgrupos são 
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falantes da língua Inỹrybè, pertencente ao tronco linguístico Macro-Jê.  Inỹ 
é como se autodenominam e significa “nós” ou “nosso povo” na língua 
nativa inỹrybè. Os Inỹ do Norte ou Xambioá estão localizados na região do 
baixo curso do Araguaia, os Javaés encontram-se ao longo do rio Javaé e os 
Inỹ Karajás estão no meio e alto curso do rio Araguaia. Em geral, os grupos 
são mistos, formados por Karajás e Javaés, Karajás e outros grupos 
indígenas como os Tapirapés. A população alvo do estudo apresentado 
neste artigo é de matriz Karajá, vivendo na região do médio e alto curso 
do rio Araguaia. 

O estudo teve início num encontro de psicólogas, estudantes, indígenas 
e pesquisadores engajados com o bem viver dos povos do cerrado e 
indígenas Karajás/Tapirapés, viventes nas margens do meio do Rio 
Araguaia, do lado oposto à Ilha do Bananal. Foi motivado a partir de uma 
visita institucional de três integrantes da Comissão de Psicologia e Povos 
do Cerrado do Conselho Regional de Psicologia do Tocantins - 23ª Região 
(CRP-23), a uma aldeia em que vivem indígenas dessas duas etnias. A visita 
foi realizada a partir de convite dos próprios indígenas, que levaram 
denúncias ao referido CRP, relativas à falta de assistência em saúde. Teve 
como objetivo principal o conhecimento in loco da realidade psicossocial 
da aldeia. As denúncias recebidas foram notificadas à SESAI e apontavam 
a falta de acompanhamento e tratamento de doenças crônicas, inclusive 
de exames laboratoriais. Ao longo da visita para apurar as referidas 
denúncias, identificou-se também diversas narrativas indígenas 
relacionadas a casos de suicídio em aldeias vizinhas, com explicações 
calcadas em suas cosmologias e tradições de feitiçaria. Considerando-se a 
importância de se qualificar a fala dos próprios indígenas, em suas 
percepções e representações, desenvolveu-se então o presente estudo, que 
toma tais narrativas como base para uma reflexão etnopsicológica, no 
intuito de compreender em maior profundidade esse grave problema de 
saúde pública, o suicídio e sua manifestação, de forma epidêmica, entre os 
Karajás.  
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METODOLOGIA  

Este estudo resulta da experiência de uma visita de caráter institucional 
a uma aldeia Tapirapé/Karajá em julho de 2019. O objetivo da referida 
visita foi averiguar in loco denúncias de indígenas Karajás sobre falhas na 
assistência em saúde na região, para subsidiar o trabalho da comissão de 
Psicologia e Povos do Cerrado do CRP-23 e demais encaminhamentos 
institucionais possíveis.  A atividade teve como participantes, três 
integrantes desta comissão e o tempo de permanência na aldeia foi de uma 
noite e um dia.   

As informações aqui apresentadas foram elaboradas a partir da 
experiência das participantes durante os momentos de estadia na aldeia, 
como em caminhadas ao rio Araguaia juntos aos moradores e moradoras, 
em visitas às casas da aldeia e durante o jantar e o almoço na casa da família 
anfitriã da equipe.  

Apesar do caráter institucional da atividade as informações colhidas e a 
percepção das autoras sobre a experiência, mostraram-se potentes para 
estudo exploratório sobre o suicídio. Desta forma, mesmo sem finalidade 
acadêmico-científica ponderou-se a necessidade de uma produção técnica 
sobre o assunto.  

Para tanto realizou-se estudo exploratório sobre o que tem sido 
publicado sobre o suicídio entre os Karajás, as relações com cosmologias e 
feitiçaria, colocando-os em diálogo com os relatos de experiência das três 
primeiras autoras deste estudo, que trazem a identificação de casos de 
suicídio na região e as percepções e representações acerca do suicídio na 
região da Ilha do Bananal trazidas pelos moradores.  

Buscou-se considerar o relato das experiências como diários na 
perpectiva que trazem Medrado; Spink e Méllo (2014) que os consideram 
como aliados que se movimentam em forma de texto e auxiliaram na 
produção da análise para embasar os estudos. 

 
CONSIDERAÇÕES PSICOSSOCIAIS E COSMOLÓGICAS ACERCA 
DO SUICÍDIO NA ETNIA KARAJÁ: O QUE DIZ A LITERATURA 

Conforme Junior e Soares (2016), dos problemas existentes entre os Iny, 
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o consumo de álcool e o comportamento suicida têm ganhado maior 
atenção por parte da grande mídia, da academia e das autoridades 
sanitárias e indigenistas. Os autores apontam que os conflitos entre os 
jovens casais têm sido frequentes e, juntamente com os feitiços, são 
geralmente indicados como um dos principais motivos das mortes nas 
aldeias Karajá. Ainda segundo os autores, com as mudanças bruscas nas 
atividades culturais, o enfraquecimento das crenças religiosas e da 
autoridade do cacique, a organização social tende a subverter-se. (JUNIOR 
& SOARES, 2016).  

De fato, a alarmante realidade do suicídio suscita questionamentos 
acerca das motivações apontadas pelos próprios indígenas para o ato 
suicida. Ainda que se reconheça a complexidade do fenómeno, o 
reconhecimento das percepções dos indígenas possibilita o 
desenvolvimento de estratégias e modos de enfrentamento da situação, no 
âmbito de uma atenção psicossocial a estes povos. Entretanto, mesmo 
entre os próprios indígenas, existe uma multiplicidade de pontos de vista 
e de situação que eles mesmos consideram como fatores determinantes, 
variando desde questões relacionais, passado por questões socioculturais, 
mas predominando aquelas ligadas às suas próprias cosmologias como: 
feitiço, memória do morto, espíritos da floresta (BRASIL, 2019b).  

Assim, entre os Karajás, há os que identificam os suicídios como 
desencadeados por feitiçaria (SCARTEZINI, 2019). Nesse caso, o suicídio 
ganha a conotação de um homicídio cometido por uma entidade 
espiritual. Embora não haja consenso sobre as causas das mortes 
autoprovocadas, é notório que o “feitiço” aparece com grande frequência 
indicado pelos indígenas como um motivo das mortes (JUNIOR & 
SOARES, 2016). E é interessante a explicação sobre a origem do feitiço, 
pois a partir de pesquisa etnográfica, entre os Karajás, Nunes (2013) 
apresenta relatos de que um homem da etnia Javaé que tinha reputação de 
feiticeiro, introduziu o feitiço nos Javaés após ter aprendido o feitiço de 
enforcamento com um rapaz refugiado. 

Scartezini (2019) diz que o primeiro caso de mortes por enforcamento 
ocorrido na região aconteceu entre 2010 e 2011, foi na aldeia Santa Izabel 
e parece ter sido motivada pelo casamento precoce do jovem. Nunes 
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(2017) traz um relato fornecido pelo tio Xamã deste mesmo jovem, em que 
ele afirma que a mulher não cuidava bem de seu esposo que era seu 
sobrinho. E após a morte do rapaz, que não se adaptou ao regime do 
casamento, um outro pajé, feiticeiro, apoderou-se da corda utilizada pelo 
jovem e desenvolveu um feitiço que atacaria muitas outras vítimas e as 
levariam ao mesmo destino do rapaz, a morte por enforcamento. O feitiço 
assim alcançou uma potência assustadora em diversas aldeias Karajá. 
Nunes (2017) diz que o feitiço é transmitido à vítima através do wyhy, um 
tipo de flecha que introduz no padecente o pó, o feitiço. Este é feito da 
mistura das substâncias Kuni, que podem ser plantas de uso xamânico ou 
partes de animais, objetos, utilizadas para efeitos simpáticos. 

Como fica evidenciado nas pesquisas realizadas com indígenas Karajá, 
a morte por homicídio é “explicada” em consonância com suas 
cosmologias que trazem explicações sobre o destino do morto, quem ele 
se tornará e sua influência sobre os vivos. O huré, o mais perigoso dos 
espectros dos mortos, é resultado de uma morte “perigosa”, que envolve 
uma situação de adversidade, seja um ataque a si mesmo, no caso do 
suicídio ou uma situação de violência resultante de algum conflito, ou até 
mesmo uma fatalidade inesperada que é a pessoa afogar-se acidentalmente 
ou até mesmo com propósito desconhecido, ou seja, uma situação de 
descontrole (SCARTEZINI, 2019). Percebe-se a potencialidade desses 
seres quando estes se apresentam na figura do “pajé feiticeiro”, que se 
utiliza de seus conhecimentos para fazer o mal. Seu feitiço age em situações 
de conflito e desgastes de relações, exigindo dos parentes um cuidado e 
uma vigília redobrada para assegurar o bem-estar da vítima (NUNES, 
2013). 

A partir do espectro huré encomenda-se a morte da vítima. A 
complexidade dessa situação aumenta, pois, esta ação pode ser feita por 
um hàri (pajé) ou não. Caso a pessoa esteja movida por raiva, vingança ou 
qualquer sentimento que leve a querer cessar a vida de outrem, não sendo 
hàri ou não completando adequadamente sua iniciação enquanto tal, ao 
entrar em contato com o feitiço bàtòtàka, contribui em deixá-lo ainda mais 
caótico (SCARTEZINI, 2019). 
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A literatura aponta portanto para a intrínseca relação do homicídio com 
as práticas de enfeitiçamento com flecha, assim como com as cosmologias 
do mito da criação da etnia Karajá (LIPKIND, 1940; TORAL, 1992; 
LIMA FILHO, 1994; ANDRADE, 2016). As cosmologias também 
possibilitam compreender as mortes por suicídio entre os karajás, como 
uma forma de punição dos anciãos ancestrais pelo rompimento com as 
tradições, como se verá nos relatos adiante.  

O mito nos apresenta três níveis do cosmos, o subaquático, o terrestre 
e o celeste, em que transitam os iny vivos e os mortos. O mundo 
subaquático é o primeiro nível do cosmos de onde os Karajás se originaram 
e é um lugar de referência que abriga diversos entes, como os ijasó aruanã, 
“ancestrais mágicos da humanidade atual” (RODRIGUES, 2008). Eles 
costumam entrar em contato com habitantes do plano terrestre, o plano 
dos viventes, em diversas ocasiões, especialmente durante rituais 
importantes. A partir do mito, há uma perspectiva do feitiço que não 
considera, portanto, a morte como sendo auto-provocada. Por outro lado, 
poder-se-ia dizer que há o suicídio quando se considera a maldição dos 
anciãos pela violação das tradições étnicas e outros processos psíquicos e 
sociais, como o uso abusivo de álcool ou as mudanças sociais decorrentes 
do contato interético.  

Considerando-se as implicações disso para os cuidados em saúde 
epidemiológica, Souza (2014) aponta para as dificuldades de se transpor 
categorias biomédicas ao contexto das sociedades indígenas, tendo em 
vista que estes se valem de referenciais simbólicos particulares para 
compreender o processo saúde-doença e a morte. O autor evidencia a 
amplificação das dificuldades de se falar de intencionalidade no contexto 
indígena; as diferentes concepções indígenas sobre morte e morrer e a 
complexa correlação entre suicídio e homicídio nos sistemas etiológicos 
nativos. Deste modo, uma das formas de buscar vencer essas dificuldades, 
no caso específico da prevenção ao suicídio junto aos Karajás, será 
conhecer suas cosmologias e abrir-se à compreensão das percepções e 
representações dos indígenas desta etnia acerca das mortes. Essa 
compreensão poderá resultar em ações de saúde que contemplem as 
manifestações da religiosidade e espiritualidade dos indígenas e as 
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considerem nas suas respectivas propostas de intervenção, integrando 
práticas etnopsicológicas. Para um aprofundamento desta compreensão, 
busca-se a seguir, apresentar ao leitor considerações acerca do imaginário 
do encanto, do feitiço e da magia a partir da literatura. 

 
O IMAGINÁRIO DO ENCANTO, DO FEITIÇO E DA MAGIA 

Chevalier (2020) afirma que a imaginação já não é mais desprezada 
como a louca da casa, hodiernamente encontra-se reabilitada pelo 
interesse de diversas disciplinas científicas (História das Civilizações e das 
Religiões, Linguística, Antropologia Cultural, Sociologia, Psicologia, 
Psicanálise, Medicina, dentre outras) nas quais vêm sendo produzidos 
diversos trabalhos que se propõem a esclarecer as estruturas do imaginário 
e a função simbolizante da imaginação. Considerada “gêmea da razão”, a 
imaginação figura como inspiradora das descobertas e do progresso, se 
caracterizando os símbolos como cerne da vida imaginativa dado que eles 
revelam segredos do inconsciente, abrem o espírito para o desconhecido e 
o infinito e conduzem às mais recônditas molas da ação. 

Para esse escritor francês não se pode deixar de reconhecer realidades 
tão atuantes, ele observa que os símbolos estão presentes em todas as 
ciências e artes da humanidade, assim como nas técnicas que delas 
precedem e que se devem conjugar esforços para decifrar os enigmas que 
esses símbolos propõem, para mobilizar a energia condensada que neles se 
encerra, mais do que vivermos em um mundo de símbolos, um mundo de 
símbolos vive em nós, assevera o autor. 

Chevalier (2020) adverte que um símbolo escapa a toda e qualquer 
definição, “assemelha-se à flecha que voa e que não voa, imóvel e fugitiva, 
evidente e inatingível.” (CHEVALIER, 2020, p. 12), nas palavras de 
Georges Gurvitch, citado pelo autor (idem), os símbolos “revelam velando 
e velam revelando”. É a partir dessas considerações que se propõe como 
relevantes o imaginário do encanto, do feitiço e da magia para o 
entendimento do problema ora apresentado neste estudo. 

Este relaciona-se a intrínseca relação entre crenças tradicionais dos 
grupos indígenas, cosmologias e, em particular, às práticas de 
enfeitiçamento como causa provável de certos episódios de suicídio. O 
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encanto, o feitiço ou a magia são identificados entre os indígenas como 
um meio de provocar o suicídio, o que remete também à questão do 
homicídio, pois se trata de práticas que, ainda que “mágicas”, alguém se 
utiliza com a intenção de provocar a perturbação e a consequente morte 
de determinada pessoa. Nesta seção se pretende assinalar a dimensão do 
imaginário social em relação a esta temática. 

Augras (2009) nos informa que falar de imaginário social não indica 
que se esteja falando de fenômenos ilusórios ou falaciosos, mas sim da 
obra de um determinado grupo cultural, de uma construção coletiva que 
fornece um rico repertório de representações e que evidenciam aspectos 
próprios daquela sociedade, tais como ideologias, tensões, aspectos 
paradoxais etc. O imaginário social faz parte da realidade social, que 
também é uma construção. O estudo dessas produções imaginárias, 
portanto, não se configura em fuga da realidade, mas, pelo contrário, 
propicia o acesso a aspectos mais profundos dessa realidade que se mostra 
disfarçada pelo fantástico; é sobre a percepção que determinado grupo 
social tem de seu mundo.  

Como nos assinala Augras (2009), com o advento da Modernidade a 
magia foi jogada para escanteio, aquilo que Max Weber havia apontado 
como um processo sistemático de “desencantamento do mundo”. 
Segundo a autora, as primeiras dificuldades com as quais se defronta quem 
quiser estudar o campo da magia dizem respeito ao predomínio de um 
discurso cientificista que extermina o seu objeto no mesmo instante em 
que dele trata, isto é, o estudo desses fenômenos, principalmente entre os 
autores evolucionistas do século XIX, parte da premissa de que a magia 
não existe, mas somente há pessoas que nela acreditam. De tal modo, com 
esse deslocamento, o fato antropológico é quase esvaziado e abre o 
caminho à psicologização que Freud levará adiante. Trata-se de um 
processo de substituição do social pelo psicológico, do questionamento 
etnológico pela interpretação clínica. 

Augras (2009) nos recorda que Freud coloca no mesmo nível o 
primitivismo do pensamento e o arcaísmo do desejo, de tal modo, projeta 
a dinâmica dos conflitos psíquicos sobre a história da humanidade. A 
autora salienta que na ótica da psicanálise freudiana, desejo e angústia de 
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castração são os motores da divinização do Grande Antepassado e, sendo 
assim, os sintomas neuróticos se referem a antigos exorcismos. Aquilo que 
no passado foi vivido como realidade externa está agora situado dentro do 
psiquismo, aquilo que as antigas religiões acolhiam só pode se expressar 
agora no modo de neurose individual. Com isto, a autora conclui que em 
Freud neurose e magia nascem da mesma raiz.  

Augras (2009) aponta que a postura que Freud assume é claramente 
evolucionista e, destarte, a magia passa a ser encerrada no nível dos 
conflitos internos e das crenças, pertencente ao reino da ilusão. Ela 
também adverte que, desse ponto de observação, Freud sequer poderia 
considerar a hipótese que a magia pertence ao campo das técnicas 
materiais. A esse respeito, a autora indaga se antropólogos 
contemporâneos de Freud – a despeito das críticas severas às suas análises 
–, a exemplo de Levi-Strauss, não se utilizaram dessa psicologização para 
deslocar a magia do campo das práticas concretas para o campo do 
pensamento, quer seja “pré-lógico” ou “selvagem”. Segundo Augras 
(2009), o antropólogo francês na busca pela demonstração da natureza 
lógica do pensamento “selvagem” vai consagrar o que ela denomina de 
“processo de intelectualização da magia”. A autora ainda refere que foi 
também Levi-Strauss quem deu o devido troco à ousadia de Freud, 
propondo uma explicação antropológica para a prática psicanalítica, 
assim, por meio de sua ideia sobre a eficácia do símbolo, nivela o xamã e 
o psicanalista. Ela também comenta que essa reversão operada por Levi-
Strauss que por algum tempo foi considerada como uma desforra ou um 
afronte à psicanálise, no pensamento de Devereux, antropólogo e 
psicanalista, é tomada como uma “notável compreensão do processo 
terapêutico”. 

Frayze-Pereira (2005) nos recorda que através do estudo de outras 
culturas se pode tomar consciência de aspectos de nossa própria sociedade, 
no entanto, indo além da avaliação dessas possíveis similaridades, a 
Etnologia propõe considerar essas outras culturas e a nossa como partes 
de uma diversidade infinita de compreensões e soluções de problemas 
semelhantes. De modo geral, observa o autor, em culturas primitivas, uma 
doença, seja orgânica ou mental, é apenas parte de uma totalidade que a 
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transcende e engloba. Sendo assim, as manifestações visíveis da 
enfermidade remetem a um significado sobrenatural invisível. Dessa 
perspectiva se pode incluir que a enfermidade, simbolicamente, se trata da 
ação de bruxos devoradores de almas ou de enfeitiçamento pela magia? O 
diagnóstico, tarefa do xamã, consiste em identificar quem ou que se 
manifesta através dos sintomas e o que estaria querendo dizer. Portanto, 
as categorias normal e patológico, ao se tomar como referência as 
sociedades primitivas, não são suficientes para dar conta das enfermidades, 
e no particular de nosso estudo, do suicídio, sem se levar em conta uma 
terceira categoria: o sobrenatural. 

Laraia (2012) nos esclarece que o modelo de religiões totêmicas na 
Austrália adotado por Durkheim em seu estudo sobre as formas 
elementares da vida religiosa encontra equivalência no Brasil nas religiões 
xamanísticas. O autor explica que o termo genérico xamã, que indica o 
homem-médico, feiticeiro ou mago, entre os Tupi-Guarani é designado 
como pai’é, grafada em português como pajé (observa-se que entre os 
grupos Karajá e outros encontra-se a mesma designação na literatura). O 
pajé é o especialista religioso de cada sociedade indígena que é capaz de 
entrar em contato com seres sobrenaturais e a maior parte de seu trabalho 
consiste em efetuar curas por meio do controle dos espíritos que provocam 
doenças e até mesmo a morte. 

Sobre o exposto nesta sessão, se observa que a dimensão ora apresentada 
que situa o imaginário e as crenças dos indígenas no encanto, no feitiço e 
na magia, a problemática das enfermidades e do suicídio remete a uma 
dimensão que transcende o humano, que diz da existência de poderes ou 
espíritos que podem interferir positiva ou negativamente na vida da 
sociedade e de seus participantes, sobre a qual a realidade ou irrealidade 
ontológica não deve ser objeto de estudo da psicologia, como ensinado 
por Vergote (2001). No entanto, cabe olhar como tais crenças são relatadas 
e vividas pelos sujeitos, de modo que se acolha o modo de existir e 
expressar essas disposições em seus mundos e experiências concretas. A 
seguir, apresenta-se a experiência de escuta das três primeiras autoras deste 
estudo, em escuta a indígenas de uma aldeia Karajá/Tapirapé, acerca desta 
temática do suicídio na etnia Karajá. 
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A OBSERVAÇÃO  IN LOCO DURANTE AS VISITAS AOS KARAJÁS                 
Foram identificados, através de conversas informais com moradores de 

uma aldeia Karajá/Tapirapé, falhas na assistência em saúde e alto índice 
de suicídio em aldeias de indígenas karajás da região baixa do Araguaia, 
tendo sido informados alguns casos, inclusive com jovens e crianças. 
Também há uma mobilização e preocupação dos indígenas em torno da 
situação, que eles relacionam ao aumento do consumo de álcool em 
algumas aldeias vizinhas e ao contato com os tori. Outra preocupação 
latente identificada é a relação do feitiço com o suicídio. Tal como se vê 
na literatura, o feitiço para estes indígenas é realizado por pajés que agem 
para fazer o mal. Eles relacionam o suicídio com cosmologias punitivas, 
ou seja, pela quebra de tradições, os Karajás estariam sendo castigados 
pelos anciãos ancestrais que vivem nas águas. 

Há ainda uma percepção de que o suicídio seja devido às muitas 
mudanças que vem ocorrendo na cultura, com a introdução do comercio, 
do dinheiro, da tecnologia digital. Dizem que a cultura iny não estava 
preparada, pois as mudanças ocorreram de forma rápida e radical. 
Consideram que com as mudanças nos meios de trabalho, na alimentação, 
foi gerado um conflito cultural entre o não indígena e o indígena, e estas 
mudanças alteraram a cultura e o modo de pensar do indígena. Há uma 
fala significativa de que o suicídio é o pagamento exigido pelos espíritos, 
pois o povo iny não tem respeitado as festas tradicionais.  

Mencionam cinco casos de suicídio e uma tentativa de suicídio 
ocorridos na região, sendo três homens, uma mulher e uma criança. 
Apesar de considerarem os diversos fatores psicossociais apontados, os 
indígenas que trazem estas informações trazem como pano de fundo, uma 
relação das mortes com o feitiço de corda vindo dos Javaés, tal como 
mostrou a literatura. O caso que ficou conhecido por eles como o primeiro 
da região foi de um menino. Nesta caso, o menino havia ido estudar em 
Goiânia e a tia havia descoberto que ele era homossexual e mandou ele 
voltar pra aldeia. Ele veio e a família fez com que ele se casasse. Mas 
quando ele chegou disse que tinha um projeto e nesse projeto iria muita 
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gente com ele e ninguém sentiria dor. Após um tempo ele se casou. Pouco 
tempo depois se separou e quis voltar para a casa de sua família, porém ela 
não o aceitou. Ao sair da casa do avô, efetivou o suicídio.  

O caso mencionado acima parece ser o mesmo mencionado por Nunes 
(2017) e Scartezini (2019), mas há nas falas destes indígenas, uma 
percepção de que não foi a precocidade no casamento que desencadeou o 
suicídio, tal como mostraram esses autores, pois dizem que entre o povo 
iny, todos se casam cedo e são criados desde criança no aprendizado do 
cuidado do cônjuge, seja através de animais que ficam sob à sua 
responsabilidade ou da própria observação das regras dos pais e da casa, 
no convívio familiar.  

Um outro caso informado foi de um homem encontrado morto, o que 
deixou dúvidas entre os parentes se o que ocorreu foi suicídio ou 
assassinato. Segundo relatos, o homem estava bêbado antes de se suicidar. 
Depois houve o suicídio de um menino. Os indígenas dizem que ele estava 
bêbado na ocasião e após discussão com a esposa, cometeu o suicídio. 
Falaram ainda que este jovem sempre ameaçava que iria se suicidar. 
Depois, mencionaram o caso de uma mulher, que tentou o suicídio duas 
vezes, foi salva pelos parentes, mas numa saída para a cidade, ela acabou 
cometendo o suicídio. Foi lembrado ainda o caso de uma criança de 10 
anos, que se suicidou após a mãe comer seu peixe. Trazem ainda o caso de 
uma menina que tentou suicidar-se pulando do morro, mas não morreu, 
ficando com sequelas na perna. 

Interessante é perceber que tanto nas pesquisas consultadas, quanto nas 
falas de indígenas Tapirapés/karajás, a epidemia de mortes autoprovocadas 
na etnia pode estar relacionada a ação dos mortos sobre os vivos, seja 
através do huré ou dos próprios anciãos que morreram e vivem no mundo 
subaquático.  

 
ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Através da escuta aos indígenas karajá/tapirapé, percebeu-se que dentre 
as suas diversas percepções e representações do suicídio, há aquelas que 
estão fundadas em práticas de enfeitiçamento e punição dos anciões pela 
quebra das tradições. Estas tornam-se relevantes para a compreensão do 
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suicídio entre indígenas Karajás, na medida em que são transmitidos 
pensamentos, permeados por crenças, cosmologias, significados, 
simbolismos que sustentam o ethos tribal deste povo.  

Esta experiência de escuta suscita reflexões acerca do suicídio Karajá. 
Percebe-se uma questão de sentido moral envolvido, em atitudes de 
violação e corrupção cultural que vão contra a tradição histórica étnica e 
cultural dos karajás. Entretanto, não parece tratar-se propriamente de uma 
perda cultural decorrente do contato com a sociedade envolvente, que 
estaria diretamente provocando as mortes; mas de um encobrimento da 
história, das tradições, neste contato, onde se busca reproduzir uma 
cultura hegemônica, em detrimento da cultura nativa. Assim, quando se 
diz de “pagamento” exigido pelos espíritos, pode-se vislumbrar seus efeitos 
em alterações psíquicas e sociais, como o uso abusivo de álcool ou as 
mudanças sociais decorrentes do contato com a sociedade envolvente. 
Nota-se que este contato tende a um processo de aculturação, em que 
existe uma sobreposição de um modo de vida sobre outro, e não um 
interculturalismo em que haveria trocas mútuas entre culturas.  

Amatuzzi (2020) tem chamado a atenção acerca desse aspecto do 
encobrimento da história, como sendo uma forma de distanciamento da 
espiritualidade. O autor diz da necessidade do homem em descobrir o 
sentido do sentido do mundo, que não é encontrado, mas descoberto, 
com a história de cada um e suas tradições. Neste sentido, a descoberta 
das cosmologias Karajá torna-se importante, não para tentar conservar 
uma suposta integridade do indígena Karajá, mas pelo sentido étnico 
moral, de respeito e valorização dos modos de pensar e viver no mundo 
Karajá em processo, com seus rituais, festas, costumes, saberes e práticas. 
Suas representações são de suma importância para iniciar qualquer 
trabalho de valorização da vida com os Karajás. Ao legitimar as crenças de 
um povo, promove-se a possibilidade de um encontro com a fé desse povo, 
aquela que nasce da confiança no que se crê. A confiança, aquela que se 
conhece nas primeiras relações após o nascimento, é básica e fundamental 
ao homem, já dizia Erik Erikson em sua teoria do desenvolvimento 
psicossocial (1998). A necessidade deste reencontro, torna-se assim a 
própria necessidade de sentido. Mas não se trata de qualquer sentido, mas 
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do sentido do mundo (AMATUZZI, 2020). No caso dos Karajás, esses 
acontecimentos trágicos estão sendo relacionados com a moral desse povo, 
internalizada tal como o mundo é apresentado nos primeiros anos de vida.  

A literatura em Psicologia da Religião tem mostrado que as 
manifestações da religiosidade/espiritualidade, têm sido consideradas 
relevantes como suporte social, orientadoras de sentido e motivadoras de 
fé e esperança (MARQUES et al, 2016; FREITAS, 2014; KOENIG, 2015; 
LEMOS, 2019). Vitale e Grubits (2009) mostram que há uma década atrás 
a literatura sobre o papel da religiosidade e da espiritualidade no contexto 
da saúde indígena era inexistente no campo da Psicologia da Religião, mas 
vemos nos últimos anos um esforço nesta direção, sobretudo do sistema 
conselhos de Psicologia (CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 
SP, 2016a; 2016b; CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2019). 

Assim, qualifica-se as percepções e representações apresentadas neste 
estudo, para que pesquisas possam ser desenvolvidas e as reflexões aqui 
iniciadas possam ser aprofundadas, a fim de que haja a mobilização do 
Estado para ações de saúde pública que reconheçam aspectos não só 
biológicos, psíquicos, sociais, mas também espirituais e étnicos na 
prevenção ao suicídio. A psicologia tem importante papel nessa proposta 
ampliada de atenção e cuidado em saúde, na medida em que ela não se 
volta somente para a doença enquanto objeto (disíase), tal como 
conhecemos a doença com suas disfunções orgânicas, mas muito mais para 
a doença sujeito (ilness), que é a doença tal como vivida pela pessoa, e a 
doença sociedade (skiness), que refere-se a um mal estar menos grave. 
Laplantine (2004) propõe a integração entre essas três noções de doença, 
assim como a articulação de condições sociais, históricas e culturais de 
elaboração das representações do doente e das representações do médico, 
em qualquer sociedade.  

Isto implica reconhecer que, nas relações entre saberes tradicionais, tal 
como o que aqui se apresentou, que relaciona o suicídio com cosmologias 
indígenas; e os saberes científicos, que relaciona o suicídio com relações 
interétnicas, há que se reconhecer que ambos podem operar sobre o 
fenômeno do suicídio, mas com recursos diferentes existentes no mundo. 
Cunha (2007) traz esta perspectiva ao dizer que  os saberes da medicina 
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científica e da medicina indígena repousam sobre as mesmas operações 
lógicas. A diferença é que a ciência moderna hegemônica usa conceitos, a 
“ciência” tradicional usa percepções.  

Laplantine (2004) também reforça a perspectiva de que não existem 
práticas puramente médicas ou puramente mágico religiosas, mas, no 
máximo, recursos distintos, de resto raramente antagônicos. Ele diz que 
todo fenômeno, quer se apresente religioso ou médico, é sempre um 
fenômeno social total que demanda o esclarecimento de vários 
procedimentos sucessivos. O autor diz que apesar da história da medicina 
no ocidente mostrar um obscurantismo pré-hipocrático e o surgimento de 
uma ciência fundada na objetivação de desarranjos do corpo, vale ressaltar 
que o fundamento do conhecimento médico consistiu em uma concepção 
sacra ou filosófica do homem, e da doença. Entretanto, o autor considera 
que a concepção naturalista da doença tem progredido para uma 
emancipação com relação às crenças metafísicas, assim como as etiologias 
sociais que atribuem a causa presumível da doença ao religioso.  

Há uma necessidade urgente de rever e mudar esses paradigmas, tanto 
das ciências da saúde quanto da sua práxis, afinal, ao negligenciar ou 
excluir saberes e práticas tradicionais na assistência em saúde pode-se 
provocar o etnocídio desses povos, tal qual no período colonial, na medida 
em que há uma destruição de traços próprios de suas culturas em prol da 
valorização das culturas dos povos dominantes. Há que se ressaltar que 
existem aspectos ligados às experiências do paciente que não são 
necessariamente tratados de um ponto de vista ôntico, mas muito mais do 
ponto de vista de seus sentidos e significados.  

A etnopsicologia enquanto campo de investigação e práxis tem 
influenciado essa mudança de paradigma no modo de compreender a 
doença, na medida em que promove a abertura e expressão cultural e 
simbólica da pessoa, qualificando suas especificidades étnicas no 
tratamento e recuperação de sua saúde. Esse é um dos desafios que os 
psicólogos têm sido chamados a superar na práxis cotidiana, especialmente 
junto à população indígena. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Pela literatura consultada e a partir da escuta da fala de indígenas 
Karajá/Tapirapé, identificou-se que o feitiço com corda, tem sido uma das 
explicações para os suicídios/homicídios em aldeias Karajá da região baixa 
do Rio Araguaia. Há uma explicação fundada nas ações de certos espíritos, 
que agem através de pajés feiticeiros e pessoas enraivecidas que utilizam 
um feitiço para atingir a vítima. E uma outra explicação de que o ato 
suicida é uma forma de pagamento exigido pelos anciãos ancestrais, pois 
os karajás têm desrespeitado a cultura Iny. Não se espera, contudo, trazer 
uma explicação para os casos de suicídio entre os karajás, quando 
considera-se como um fator determinante as práticas de enfeitiçamento e 
o castigo dos anciãos.  

Ao legitimar as percepções e representações de indígenas 
Karajá/Tapirapé acerca da compreensão do suicídio entre os Karajás, pode-
se vislumbrar uma forma de enfrentamento e combate ao suicídio. A 
abertura para suas cosmologias torna-se um fator protetivo importante, na 
medida em que elas parecem despertar nos karajás, a possibilidade de 
intervir, seja através de crenças, rituais, manifestações da 
religiosidade/espiritualidade, saberes e práticas tradicionais, nessa 
epidemia que tem afetado gravemente a etnia.  
 
REFERÊNCIAS 

AUGRAS, Monique. Imaginário da Magia: Magia do Imaginário. Petrópolis/RJ: 
Vozes; Editora PUC-Rio, 2009. 

AMATUZZI, Mauro M. Conferência: A espiritualidade como conceito para a 
psicologia. In: I Congresso Mineiro Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião 
e Outros Saberes Tradicionais. Online, 2020. 

ANDRADE, Rafael. S. G. Os huumari, o obi e o hyri: a circulação dos entes no 
cosmo Karajá. Dissertação de mestrado, UFG, 2016. 

BRASIL. Suicídio. Saber, agir e prevenir. Boletim epidemiológico, v.48, n.30. 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, [2017]. 
Disponível em:     
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-
025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-
atencao-a-saude.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Departamento 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf


 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO TOCANTINS 

30 
 

de Atenção à Saúde Indígena. Estratégias de Prevenção do Suicídio em Povos 
Indígenas. Brasília: Ministério da Saúde, [2019 a]. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Saúde Indígena. Departamento 
de Atenção à Saúde Indígena. Atenção psicossocial aos povos indígenas: tecendo 
redes para promoção do bem viver. Brasília, Ministério da Saúde, [2019 b]. 

BRASIL. Mortalidade por suicídio na população indígena no Brasil, 2015 a 
2018. Boletim epidemiológico, v.51, n.37. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, [2020]. Disponível em:  
https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/16/Boletim-
epidemiologico-SVS-37.pdf 

BRASIL. Censo Demográfico 2010. Características gerais dos indígenas. 
Resultados do universo. Brasília: Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, [2010]. 

CABRAL, Roque. Suicídio. In: LOGOS, Enciclopédia Luso Brasileira de 
filosofia.1992. pp. 1334-1337. 

CHEVALIER, J. Introdução. Em Chevalier, J. e Gheerbrant, A. Dicionário de 
símbolos. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2020. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Psicologia, Ciência e Profissão, n. 
39, Brasília: CFP, 2019. Disponível em 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1414-
989320190005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 Nov. 2020. 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO. Na Fronteira 
da Psicologia com os Saberes Tradicionais: Prãticas e Tẽcnicas. São Paulo: CRP São 
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EIXO 2 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

O Conselho Regional de Psicologia da 23ª região (CRP-23) tem sua sede 
localizada na cidade de Palmas, estado do Tocantins, e integra o Sistema 
Conselhos de Psicologia juntamente com o Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), tendo como principal função, orientar, fiscalizar e 
disciplinar o exercício da profissão de psicólogo em obediência ao que 
dispõe a Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971. Orientar a categoria, 
implica fazer com que os movimentos concretos da realidade social 
ganhem um lugar de destaque para a formulação prática sobre 
possibilidades de campos profissionais emergentes, como também sobre o 
posicionamento ético-político da ciência e da profissão psicológicas acerca 
de diversas questões sociais. 

A Psicologia Social, um destes campos de saber e fazer em psicologia, 
tem por excelência a preocupação com os determinantes sociais e 
históricos dos comportamentos humanos e suas relações, e de um ponto 

Violação de direitos nas aldeias indígenas do Tocantins no contexto da 
pandemia 
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de vista crítico, compreende que as violações de direitos e processos de 
desumanização em diferentes contextos podem corroborar decisivamente 
com o sofrimento de indivíduos e grupos. Neste sentido, em consonância 
com os princípios que norteiam o sistema conselhos e atentos às demandas 
psicossociais que surgem nos diversos espaços de atuação da psicologia, 
este conselho, através de grupos de trabalho e comissões especiais, têm 
discutido pautas importantes, tanto a nível regional, quanto, nacional, que 
dizem respeito aos agravantes sociais e suas consequências psíquicas. 

Com efeito, identificar, tomar posicionamento, e contribuir com o 
encaminhamento adequado de situações desta natureza, faz parte da 
atividade das comissões que atuam no bojo do sistema conselhos, e a partir 
disso, é possível garantir que certo acúmulo do órgão sobre determinadas 
pautas e assuntos transforme-se em resoluções, notas técnicas, debates, 
materiais bibliográficos, entre outros produtos sociais. 

Os direcionamentos que visam minimizar o sofrimento humano, 
sobretudo de pessoas vulneráveis, que vivem situações de extrema 
desigualdade social, consequência muitas vezes, de uma construção 
histórica de racismo, assim como do sistema capitalista da sociedade 
envolvente, naturalmente exigem a participação e mobilização não apenas 
da categoria, mas das diversas instâncias representativas que compõem o 
estado brasileiro. Pensando assim e mobilizados pelos relatos de indígenas 
que revelam as falhas no funcionamento e estrutura do sistema de saúde 
indígena no contexto da pandemia, a Comissão Especial de Psicologia e 
Povos do Cerrado organizou este relatório, em caráter de notificação, 
tanto ao sistema conselhos, como a coordenação da Secretaria de Saúde 
Indígena - SESAI e DSEI Araguaia e Tocantins. 

Apesar das transformações históricas ocorridas na saúde indígena 
visando a melhoria da assistência, nota-se grande dissonância no que está 
previsto nas políticas públicas e no que é vivenciado pelos indígenas no 
contato com os serviços de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Ressalta-se as constantes violações de direitos, a negligência na 
prestação de serviços ambulatoriais, exames diversos, a falta de preparo de 
profissionais de saúde no modo de prestar assistência a população 
indígena, a falta de sintonia dos serviços de saúde para um trabalho em 
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rede, descentralizado e humanizado, aspectos que também estão atrelados 
ao processo de desmonte que a política de saúde vem sofrendo.  

 
Em vasta literatura (OMS, 1978, 2002; ONU, 2008, BRASIL, 1988, 

2000, 2009,2013 etc.) constata-se a necessidade do reconhecimento e 
abertura dos sistemas simbólicos e tradicionais no tratamento e 
recuperação de saúde, assim como ambiência adequada, a necessidade de 
tradutor e profissionais capacitados. Mas no contato com indígenas e com 
profissionais que atuam na saúde indígena no Tocantins, identifica-se 
ausência marcante deste reconhecimento e abertura. (VILELA;  SILVA, 
2019). 

Segundo a OPAS (2020) em 30 de janeiro de 2020, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto do novo coronavírus 
constitui uma emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPII). Em 11 de março de 2020, a Covid- 19 foi caracterizada pela OMS 
como uma pandemia. Desde então, nota-se os esforços da OMS na 
cooperação e solidariedade global para interromper a propagação do vírus. 
Foram confirmados no mundo 16.558.289 casos de Covid-19 (215.127 
novos em relação ao dia anterior) e 656.093 mortes (5.274 novas em 
relação ao dia anterior) até 29 de julho de 2020. Nos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas localizados no território tocantinense foram 
notificados 1443 casos e 26 óbitos (BRASIL, 2020). 

As organizações de saúde orientam a prática do distanciamento social, 
higiene frequente das mãos com água e sabão/álcool 70% e o uso de 
máscaras para conter a disseminação do vírus (BRASIL, 2020). Além disso, 
recomendam a testagem em massa para a identificação dos casos, porém a 
desigualdade social no país não permite que essas medidas sejam adotadas 
por toda a população. 

Apesar do apoio técnico da OMS e da OPAS para evitar a propagação 
do vírus no Brasil, no que concerne às comunidades indígenas, não temos 
visto o êxito neste controle da entrada do vírus, por faltar um plano de 
contingência coerente com a realidade de cada contexto étnico e local, 
além disso não apresenta estratégias que assegure a sobrevivência dos 
povos indígenas frente o contexto pandêmico. Percebe-se que este plano 
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não tem sido eficaz na assistência social básica de alimentos e insumos de 
proteção, assim como o recebimento do auxílio emergencial e as 
orientações necessárias para evitar a propagação do vírus nas aldeias. 

O presente relatório foi elaborado a partir de informações e dados da 
realidade que chegaram ao CRP-23 por meio de fontes primárias, a partir 
das quais foi possível problematizar e optar por caminhos metodológicos 
estratégicos acerca do encaminhamento do mesmo. O texto traz a 
contextualização do território analisado; aspectos de denúncia de violações 
de direitos registradas; e proposições aos atores responsáveis pela 
possibilidade direta de intervenção no campo das políticas públicas.  

As autoras agradecem aos representantes indígenas que nos confiaram 
seus relatos de situações difíceis e de sofrimento que tem enfrentado e aos 
colaboradores que trabalharam para a confecção da capa deste material 
com elementos próprios de cada povo abarcado neste trabalho, entre frases 
e imagens: Kamutaja Silva Ãwa, do povo Avá- Canoeiro do Araguaia; 
Narubia Wahuri, do povo Karajá; Nodjaki Tapirapé, do povo Tapirapé; 
Dinalyce Sekwari Xerente, do povo Akwe Xerente, e Vitor Iaié, do povo 
Krahô. A imagem representativa dos Ãwa é parte da logo de sua associação, 
e foi originalmente elaborada para os indígenas pela designer Sophia 
Pinheiro.  

 
DESCRIÇÃO DO CONTEXTO PSICOSSOCIAL CULTURAL E 
POLÍTICO 

O território tocantinense possui uma população indígena de 13.131 mil 
pessoas que se autodeclaram indígenas, de acordo com o IBGE (2010). 
Elas estão distribuídas em 13 etnias indígenas: Apinajé, Avá-Canoeiro do 
Araguaia, Atikum, Fulni-ô, Guarani, Javaé, Karajá, Karajá de Xambioá, 
Kanela do Tocantins, Krahô, Krahô-Kanela, Pankararu e Xerente. Além 
disso, possui também diversos territórios quilombolas e tradicionais, a 
exemplo das comunidades vazanteiras, cujo bem viver está vinculado à vida 
com os rios. Esta característica demográfica e sociocultural é um dos 
motivos principais deste regional do CRP possuir a Comissão Especial de 
Psicologia e Povos do Cerrado, que visa o fortalecimento da relação entre 
a psicologia - ciência e profissão - e os povos do Cerrado e Amazônia Legal, 
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atuando em defesa dos direitos dos povos aqui existentes.  
Esta comissão surgiu como um grupo de trabalho da Comissão Especial 

de Direitos Humanos, em 2017, tornando-se comissão especial em 2018, 
sendo composta atualmente por psicólogas, estudantes de psicologia, 
indígenas e quilombolas. No contexto da pandemia da Covid-19, a 
comissão tem recebido diversas informações a respeito das violações de 
direitos que os povos indígenas têm sofrido, na condição aldeada e não-
aldeada. Nota-se que parte destas situações ocorrem devido ao desmonte 
das políticas públicas no atual momento de crise econômica, social e 
política em nosso país, agravada ainda por relações internacionais de 
interesses sobre e contra os campos, cerrados, florestas e rios. Estamos 
falando dos Grandes Projetos, do avanço do agronegócio - e dos 
agrotóxicos - em regiões de fronteira, das invasões ilegais de madeireiros, 
grileiros e caçadores nos territórios indígenas; como também da ausência 
ou ineficiência de políticas de atenção diferenciada na saúde, assistência 
social e educação. Na atual conjuntura de pandemia, as denúncias têm 
sido principalmente no campo da saúde e da assistência social, 
especialmente, sobre a dificuldade de acesso aos serviços essenciais. 

Pensamos que a transmissão do Covid 19 tem se assemelhado ao surto 
da varíola, no século XVI, que operou como uma fonte de extermínio 
contra os povos indígenas, atuando como um etnocídio e genocídio das 
diferentes nações. As guerras biológicas, com efeito, são marcas na 
memória histórica dos povos, integrando nas investidas de contatos 
forçados desde o começo da invasão européia no atual “Brasil”. Nos 
últimos anos, as organizações indígenas têm alertado sobre este ser um 
novo ápice de ameaça à vida indígena; de genocídio, etnocídio e ecocídio. 
Uma pandemia em meio a uma crise do capitalismo; quer dizer, uma 
trama social de extremos de desigualdade, que engendra processos de 
morte física, social e subjetiva. 

Diante disto, a comissão avaliou a necessidade de mobilizar com 
urgência o sistema conselhos e o sistema de saúde, para que seja possível 
atuar na articulação estratégica em defesa das políticas públicas 
diferenciadas para os povos indígenas. Neste sentido, o material está 
organizado em tópicos, sendo o próximo uma breve análise de conjuntura, 
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seguida de uma síntese acerca dos direitos dos povos indígenas nas 
políticas públicas. Apresentamos, por fim, relatos provenientes das 
realidades de algumas etnias do território tocantinense e mato-grossense - 
as últimas com estreita relação com território do Tocantins por motivações 
geográficas – culminando nas recomendações às autoridades. 

 
BREVE ANÁLISE DA CONJUNTURA 

Nos últimos anos o país atravessa uma grave crise política, com ascensão 
de governos conservadores, que reproduzem discursos de ódio e que tem 
provocado inúmeros retrocessos nas políticas públicas, principalmente na 
educação e saúde, com a aprovação da PEC 95 que congelou por 20 anos 
os investimentos nessas áreas. Além disso, retira direitos arduamente 
conquistados e que atua para dificultar a demarcação dos territórios 
indígenas, flexibilizando as leis de proteção ambiental e favorecendo 
atividades prejudiciais tanto às comunidades como ao meio ambiente. 

Vale ressaltar que em 2016, a democracia foi fragilizada com um golpe, 
marcando um Estado de exceção (HUR; LACERDA JR, 2017); desde 
Michel Temer, e agora com o governo Bolsonaro, o plano anti-indígena 
tornou-se cada vez mais fortalecido junto à bancada ruralista, vinculada ao 
agronegócio e ao latifúndio. A expansão das fronteiras agrícolas, segundo 
Adsuara; Araújo e Oliveira (2019) significa também o choque entre modos 
de existir e, ainda, o constrangimento ao Bem Viver dos povos indígenas, 
trazendo consigo sérios problemas de saúde coletiva. Em 2020, agravando 
a conjuntura, a pandemia do novo coronavírus ganha corpo a partir da 
potencialização das desigualdades sociais e da necropolítica1 (MBEMBE, 
2018). 

Desde o lema “fique em casa”, como medida de prevenção cabível 
apenas a uma pequena parcela da população nacional, até a falta de leitos, 
testes e equipamentos de proteção, as orientações da Organização Mundial 
da Saúde/OMS, do Ministério da Saúde/MS e da própria Secretaria 

                                                   
1 Quer dizer; o poder e a capacidade que o Estado possui de determinar 

quem pode viver e quem deve morrer. 
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Especial de Saúde Indígena/SESAI, não têm correspondido às demandas 
das diferentes realidades dos povos indígenas, seja no contexto das aldeias, 
e/ou, na cidade. 

Tal situação ocorre em decorrência da ausência de ações do governo 
que garantam o cuidado e proteção à vida dos povos indígenas, que sofrem 
hoje não apenas com a violência em seus territórios, mas com o iminente 
risco de infecção e morte pelo novo coronavírus. Segundo a Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil -APIB, em nota no dia 8 de Julho de 20202, 
“a atenção aos indígenas no contexto urbano, não pode ser oferecida 
apenas por razões humanitárias, mas por convencimento anti-fascita, anti- 
racial, antietnocida e antigenocida”. 

O documento ainda rechaça os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao 
Projeto de Lei n. 1142/2020, relativo a um plano emergencial de apoio 
aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais diante da pandemia do 
Covid-19, que consiste no plano de fornecimento de água potável, higiene, 
leitos hospitalares e acesso facilitado ao auxílio emergencial. A organização 
considera que mais que negação de direitos, trata-se de um compromisso 
público com a consumação do projeto genocida que está em curso. 

Desde o início oficial da pandemia, no início do ano, o movimento 
indígena, as lideranças dos diferentes povos existentes no país, manifestam 
grande preocupação com o significado histórico da pandemia e, 
principalmente, do modo como a Saúde está sendo gerida neste contexto. 
O Brasil é o único país a enfrentar uma pandemia sem o ministro da saúde 
capacitado tecnicamente para tal função, fato que não exclui a urgência de 
planejamento de ações em saúde levando em consideração a integralidade 
dos sujeitos. É fato que, mais do que nunca a Saúde precisa ser 
diferenciada. Diante do cenário de contágio, são diversos os desafios para 
a implementação de estratégias de prevenção, mas também de cuidado e 
cura embasados em um encontro profundo entre os saberes tradicionais e 
o saber científico. 

                                                   
2 Disponĩvel em http://apib.info/2020/07/08/contra-as-decisoes-anti-

indigenas-do-governo- bolsonaro/ Acesso em 02 jul. 2020  
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Para a liderança do movimento indígena, Ailton Krenak (s/d), do povo 
Krenak, este é um momento crucial para a sociedade não indígena 
reaprender a viver na Terra. O capitalismo, sistema que engendra o 
racismo estrutural e o patriarcado, possui uma entropia que sobrevive à 
base de profundas crises, cuja superação caminha por meio da destruição 
dos povos e da natureza. Portanto, a transformação desse fenômeno 
apenas será possível a partir da transformação de todo esse modelo de 
relações humanas. 

Na Live organizada pela Comissão Psicologia e Povos do Cerrado do 
Conselho Regional de Psicologia da 23ª Região - Tocantins (BARRETO, 
R., WAURI, N.; KAMUTAJA S. Ãwa; SOUZA, T. S. S., 2020) durante a 
pandemia, representantes dos povos Akwe Xerente, Ãwa (Avá-Canoeiro do 
Araguaia) e Karajá expuseram os desafios presentes em suas realidades e 
de seus povos na atual conjuntura, evidenciando na prática as denúncias 
registradas na nota pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil- APIB, 
entre outras; como a morosidade ou paralisação de processos de 
demarcação de terras indígenas diante da estagnação das instituições do 
Estado brasileiro no atual momento. 

É fato também que as mudanças na dinâmica interna nos territórios e 
as alterações na relação com a cidade, têm impactado a sobrevivência de 
muitos povos que trabalham com o roçado, artesanatos e turismo 
comunitário, nesse sentido, o auxílio emergencial, da mesma forma, tem 
sido de extrema importância nesses contextos. 

Por fim, sobre esses e outros relatos e constatações acerca de violações 
de direitos de povos tradicionais no Tocantins, acumulados pela comissão 
ao longo desse período, segue abaixo uma sistematização, a partir da qual 
finaliza-se o presente documento com as devidas recomendações e 
conclusões. 

 
DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Os direitos dos povos indígenas têm sido restituídos na legislação 
brasileira desde 1910, com a criação do serviço de proteção aos índios. A 
partir do Serviço de Proteção ao Índio- SPI, os indígenas passaram a ter o 
direito de viver segundo suas tradições, sem ter de abandoná-las. A 
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proteção aos indígenas passou a ser dada em seu próprio território, ficando 
proibido o desmembramento da família indígena. Assim foi garantida a 
posse coletiva pelos indígenas das terras que ocupavam e em caráter 
inalienável. Os indígenas passam a ter os direitos dos não-indígenas e os 
deveres segundo o estágio social em que se encontrasse. Mas com a 
diminuição das etnias por doenças, as invasões de terras indígenas, a 
exploração do trabalho dos indígenas, e sem recursos financeiros, pessoal 
capacitado e apoio judicial suficiente para as deter, a SPI foi extinta, tendo 
sido criada, para substituí-lo, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 
Especialmente a saúde esteve sob responsabilidade da Fundação Nacional 
de Saúde (FUNASA), que buscou controlar o perfil epidemiológico nas 
aldeias com práticas de prevenção e promoção da saúde através de 
atendimentos emergenciais, sanitaristas e atendimentos conveniados 
mantidos pela FUNAI, destinados somente ao controle epidêmico. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a criação do Sistema Único 
de Saúde – SUS a partir da constituição e a aprovação da Lei Orgânica da 
Saúde -Lei n. 8.080/90 (BRASIL, 1990b), foram a sustentação para a 
formulação desta política de saúde voltada para as populações indígenas. 
Com o Decreto n. 3.153/1999 (BRASIL, 1999), houve a 
institucionalização da política de saúde indígena no Sistema Único de 
Saúde. Foi levada em consideração a especificidade cultural desses povos, 
tendo sido criados 34 distritos sanitários indígenas, postos de saúde em 
comunidades indígenas e pólos-bases em territórios indígenas 
(CARDOSO, 2015). 

Três anos após este decreto, em 19 de outubro de 2010, foi promulgada 
a Lei n.12.314 (BRASIL, 2010), que transferiu a estrutura do Subsistema 
de Saúde Indígena da FUNASA para a recém-criada Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde (CARDOSO, 2015). A 
SESAI é responsável por coordenar a Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) (BRASIL, 2017). 

Interessante é perceber, conforme apontam Garnelo e Maquiné (2015), 
que tais características tornaram a SESAI a única Secretaria do Ministério 
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da Saúde que acumula funções de gestão e execução de serviços de saúde. 
Esta sobrecarga de funções parece estar se refletindo na assistência ao 
indígena. Quando o indígena sai do distrito de sua abrangência e entra no 
SUS, percebemos a falta de sintonia na organização e funcionamento da 
rede de saúde, assim como a falta de capacitação dos profissionais de 
média e alta complexidade no acolhimento a estes povos distintos. 

Para atingir as prerrogativas instituídas nas políticas públicas do SUS 
em prol dos povos indígenas, é fundamental começarmos a acolher e 
compreender códigos e sistemas diferentes dos nossos. Pensamos que são 
nos momentos de encontro entre as comunidades indígenas, 
trabalhadores e gestores da área de saúde indígena do SUS, que torna-se 
possível pensar em ações condizentes com a realidade étnica de cada 
grupamento indígena, garantindo-se seu direito constitucional, as 
integralidades das ações e dos serviços, com respeito às práticas de saúde e 
medicinas tradicionais indígenas. 

Ressalta-se a necessidade da aplicabilidade do IAE-PI - Incentivo para a 
Atenção Especializada aos povos indígenas, que estabelece a viabilização 
do direito do paciente indígena ao intérprete, a garantia de dieta especial, 
ajustada aos hábitos e restrições alimentares de cada etnia, a promoção da 
ambiência no estabelecimento de acordo com as especificidades étnicas, a 
facilitação da assistência dos cuidadores tradicionais, a adaptação de 
protocolos clínicos, o acesso diferenciado aos indígenas de recente 
contato, a inclusão de profissionais de saúde dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas - DSEI/SESAI/MS no hospital, para construção do 
plano de cuidado dos pacientes indígenas, o compartilhamento de 
diagnósticos e condutas de saúde de forma compreensível aos pacientes 
indígenas, a promoção de educação permanente sobre interculturalidade, 
valorização e respeito às práticas tradicionais de saúde. 

Percebemos que estes modos de assistência vêm se efetivando 
rapidamente nas políticas implementadas pelo Ministério da Saúde, mas 
infelizmente, tem avançado a passos lentos no dia a dia dos povos 
indígenas e dos serviços de saúde. Pensamos que esta situação esteja 
relacionada àquilo que Manuela Carneiro da Cunha (1992) vem 
discutindo em suas pesquisas, que diz respeito a história vivenciada pelos 



 

 
 

CADERNO TEMÁTICO CRP-23: PSICOLOGIA E POVOS DO CERRADO 

43 
 

povos indígenas, que durante muito tempo foram pensados como vítimas 
de uma política e de práticas que lhes eram externas e que os destruíram 
fisicamente e como sujeitos históricos. Segundo a autora, durante quase 
cinco séculos, os indígenas foram pensados como seres efêmeros, em 
transição: para a cristandade, a civilização, a assimilação e o 
desaparecimento. Mas hoje sabemos que as sociedades indígenas são parte 
de nosso futuro e não só de nosso passado e que as políticas assistenciais 
precisam ser coerentes nas propostas de empoderamento dos povos através 
do protagonismo nas ações de saúde. 
 
RELATOS DE INDÍGENAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA E 
OUTRAS CONSIDERAÇÕES  
POVO AKWE XERENTE 

O povo indígena Akwe Xerente localiza-se no município de Tocantínia, 
cerca de 75 km de distância da capital Palmas. O relato que se segue foi 
transcrito a partir de mensagens escritas e áudios compartilhados de 
indígena Akwe Xerente para integrante da comissão de Psicologia e Povos 
do Cerrado (Comissão Especial de Psicologia e Povos do Cerrado-
CRP/23, 2020). A indígena que traz o relato, representa também o 
movimento de mulheres Akwe Xerente, que se iniciou após situações que 
ferem os direitos destes povos. A indígena relata o tratamento 
desrespeitoso da coordenadora do pólo base de Tocantínia a um familiar 
de uma das primeiras vítimas em recuperação da Covid- 19 por meio de 
áudios enviados via aplicativo whatsapp. Em virtude disso, no dia 27 de 
Junho de 2020, as lideranças Indígenas, formada por grupos de mulheres 
com formação acadêmica e Anciãs de diversas aldeias representativas Akwẽ 
Xerente (aldeias Rio Preto, Sangradoura, Ktëpo, Rio Sono, Sucupira, Brejo 
Comprido, Traira, Boa esperança, Porteira) se mobilizaram em forma de 
protesto. Este ato foi noticiado em jornais da região, tal como registros de 
fotos e vídeos e relatos escritos. 

A partir deste episódio, este grupo de mulheres denunciou ao 
Ministério Público Federal: a falta de assistência social e psicológica, a 
precariedade dos serviços e atendimentos, a falta de capacitação dos 
profissionais não indígenas no que tange ao respeito da cultura do povo 
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indígena Akwẽ Xerente (manutenção das línguas e costumes das famílias). 
Segundo relato da indígena aqui representando as mulheres Akwe Xerente, 
os profissionais que compõem a equipe do Pólo Base de saúde Indígena 
no contexto da pandemia têm desrespeitado abertamente as leis e os 
direitos do povo Akwẽ Xerente na participação e construção da melhor 
forma de cuidado e preservação das vidas indígenas, e que atendam a sua 
própria realidade. 

A representante relata que dois pacientes infectados, internados e 
recuperados no Hospital Geral de Miracema, ao retornarem para 
Tocantínia, passaram cerca de 2 horas dentro da ambulância, em espera 
para serem acomodados no local preparado pela comissão de 
enfrentamento da Covid-19, sem que os profissionais da saúde do 
município viessem recebê-los e acolhê-los. Dentre as vítimas, ressalta-se que 
havia uma mulher grávida de 9 meses já estando nos seus dias de espera 
para o parto. 

Após uma longa espera, os pacientes foram deslocados para a Escola 
Municipal Professor Constantino Pedro de Castro em Tocantínia, para 
que pudessem cumprir o isolamento da quarentena, imposto pelo plano 
de contenção da Covid-19 construído pelo município. Mas ocorreu que 
por falhas na estrutura, manutenção dos serviços e atendimento público 
de qualidade, houve segundo relato, a necessidade do paciente sair de seu 
local de isolamento para comprar produtos de higiene pessoal, por não ter 
a quem recorrer devido a necessidade do isolamento com os familiares. A 
situação trouxe preocupações a população de Tocantínia cobrando uma 
resposta e posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde de 
Tocantínia. 

A representante compreende que esta situação expôs o paciente a 
comportamentos de preconceito e constrangimento, ao ser proferido 
verbalmente por um morador nos vídeos compartilhados em grupos de 
whatsapp que declarou: “Olha o Índio que está com Covid-19 passeando 
aqui” e divulgou as imagens do paciente aos moradores do município, 
violando seus direitos de sigilo e imagem. 

O relato ressalta que a gestão municipal, sem a consulta e a participação 
coletiva de grupos sociais, especialmente o grupo de Mulheres em 
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referência e lideranças indígenas, transferiu os pacientes indígenas para 
outra Escola, localizada no centro do território indígena, distante das 
aldeias onde residem os familiares. A falta desse diálogo do poder público 
com a comunidade AkwẽXerente, foi vista como uma forma de opressão e 
violência aos anseios e direitos do povo AkwẽXerente. 

Deste modo, a indígena, aqui representada pela mobilização do grupo 
de mulheres juntamente com os familiares dos dois pacientes denunciam 
o descaso do serviço de saúde, que ao tentar solucionar o problema do 
isolamento dos pacientes com a mudança de local, trouxe outros 
problemas que dificultaram e agravaram ainda mais a condição de acesso 
de toda uma assistência em saúde de qualidade e diferenciada, tanto ao 
paciente quanto ao familiar. 

O relato ainda ressalta que o local designado pelas autoridades, o 
Centro de Ensino Médio Indígena - CEMIX - não recebeu nenhuma 
adaptação que demonstrasse uma estrutura de atendimento de qualidade 
aos pacientes em isolamento e recuperação. Assim descreve que as 
acomodações eram escassas, com apenas uma cama simples, sem 
travesseiros, faltando lençóis para as trocas nos períodos de tempo de 
recuperação que são de 14 dias, falta de ventilação e com muitos insetos, 
podendo agravar o quadro da doença ou colocar os pacientes expostos a 
outras doenças possíveis. 

Além da situação vivenciada pelos pacientes e seus familiares e a falta 
de estrutura oferecida pelo serviço de saúde, o relato traz ainda a 
reivindicação da exoneração da chefe do pólo, que agiu com desrespeito a 
familiar de paciente indígena infectado. Ainda reivindica a contratação de 
duas enfermeiras Indígenas Akwẽ Xerente, que se encontram na 
comunidade, com o preparo para atuar na saúde indígena de seu povo. 
Traz o desabafo que o esforço na profissionalização é para contribuir com 
seu povo, para cuidar com amor, sobretudo nos momentos de crise 
sanitária de sua comunidade, além de terem a comunicação na mesma 
língua/cultura, o que pode facilitar e contribuir qualitativa e eticamente 
no diálogo, no diagnóstico, na prevenção e tratamento de agravos, e todo 
o cuidado em saúde. 

Há um consenso, inclusive em reuniões dos conselhos distritais de 
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saúde indígena - CONDISI - da importância de se ter na equipe de saúde 
pessoas indígenas que têm uma compreensão mais próxima das 
necessidades de seu povo, o que não está ocorrendo em Tocantínia. 

O MP se pronunciou em despacho n. Proc. MPF/PR-TO no PR-TO- 
00010267/2020, informando que a situação da estrutura de isolamento 
para os recuperados já havia sido resolvida e que a situação de 
constrangimento e discriminação sofrida pelo indígena infectado não se 
caracterizou como conduta criminosa e sim na indignação dos moradores 
com a possibilidade do isolamento de pacientes com Covid- 19 na sua 
vizinhança, não sendo dirigido ao povo xerente mas sim ao receio em 
relação a possível propagação do coronavírus, finalizando assim qualquer 
procedimento do ministério. 

Compreendemos que a posição aqui apresentada não retrata a situação 
que nos foi relatada, sobretudo quando se considera a experiência de 
discriminação vivida pelo paciente indígena, decorrente de uma situação 
que denuncia as falhas da assistência em saúde indígena do local. E ainda 
pelo relato em questão ser representativo de uma vivência afetiva coletiva 
sobre a situação. 

Além das questões aqui explicitadas, a indígena relata que desde o início 
da pandemia tem havido a insatisfação dos indígenas Akwe Xerente, 
decorrente da longa espera para a chegada de insumos de proteção e cestas 
básicas, também pelas dificuldades para acesso a internet no 
cadastramento para o auxílio emergencial. Algumas aldeias fazem essa 
notificação: Buriti, Bom Jardim, região de Brupré (há 16 aldeias), Sucupira, 
Brejo Comprido. 

 
POVOS JAVAÉ E ÃWA (AVÁ-CANOEIRO DO ARAGUAIA) 

Segundo relato de indígena Ãwa Avá-canoeiro, integrante da Comissão 
de Psicologia e Povos do Cerrado, as aldeias da Ilha do Bananal próximas 
ao município de Formoso do Araguaia-TO, têm vivenciado momentos 
intensificados de racismo e preconceito pela secretaria da saúde do 
município e pelos moradores da cidade. A barreira sanitária, feita para 
impedir a circulação de indígenas na cidade, está dificultando que os 
indígenas façam suas compras mensais, além de estarem tirando o direito 
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que todos têm de ir e vir. A indígena ressalta que a barreira foi montada 
desde o dia 1º de Julho, com o intuito de impedir a circulação do vírus na 
cidade, pois já existem casos de infectados nas comunidades indígenas 
Javaés. Considera que a barreira sanitária tem sido uma forma de resolução 
que acentua a exclusão racial e o preconceito e não oferece estrutura 
suficiente para suprir as necessidades das comunidades no combate a 
Covid-19. 
 
POVOS INDÍGENAS KARAJÁ/TAPIRAPÉ (REGIÃO DE 
FRONTEIRA TOCANTINS E MATO GROSSO) 

Em aldeia no entorno do Município de Santa Terezinha, no Mato 
Grosso, às margens do rio Araguaia, vivem indígenas Karajá e Tapirapé que 
denunciaram para a comissão Psicologia e Povos do Cerrado do CRP-23 
(CRP/23, 2019), no curso do ano de 2019, a negligência da saúde local 
na realização de exames, procedimentos cirúrgicos e tratamento 
ambulatorial para doenças crônicas de cardiopatia, sobretudo em crianças, 
reumatismo em pessoa idosa e pessoa com HIV. A comissão entrou em 
contato com o pólo base local, assim como com a Fundação Nacional do 
Índio-Funai, mas até hoje não tivemos uma resolução do problema. Nota-
se ainda grave situação de ocorrência de suicídios entre os Karajás, desde 
2002 (NUNES, 2013; JUNIOR R.B.S. & SOARES, T.O., 2016), e a falta 
da necessária atenção à saúde indígena, no sentido de realizar um trabalho 
continuado em saúde, que promova a preservação das vidas na perspectiva 
do Bem Viver dos povos indígenas. (VILELA, P.R.; NAWURI, N.; 
PEREIRA S.H.N.P. & FREITAS, M.H., 2019). 

Soma-se a este fato, as situações recentes relatadas por integrante Karajá 
da comissão Psicologia e Povos do Cerrado, de falta de assistência de cestas 
básicas e insumos de proteção a população para o plano de contingência 
decorrente do novo coronavírus. As cestas chegaram na aldeia Majitiri, 
Itxalá e Hawalora pela Funai somente em 23 de Junho, desde o início da 
pandemia. Os insumos de proteção só chegaram após a confirmação de 
pessoas infectadas nas aldeias. 

No que diz respeito ao auxílio emergencial, nota-se a dificuldade de 
indígenas no saque do dinheiro devido a retenção de seus cartões pelos 
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comerciantes, o que fere gravemente seus direitos de cidadão. Apesar de 
ser uma situação complexa na resolução, e não ser um problema 
relacionado diretamente a Sesai, assim como a entrega das cestas e 
insumos, notificamos esta situação a partir de um contexto maior que 
refere- se ao modo de funcionamento do plano de contingência para 
populações indígenas que vivem no campo. A indígena Karajá relata ainda 
episódio referente à circulação de médicos na aldeia neste contexto de 
pandemia, tendo organizado acampamento à margem do rio para fins de 
assistir a população, mas estavam transitando entre a aldeia e a cidade; 
assim como profissionais da saúde que testaram positivo para Covid-19 e 
que continuaram a trabalhar na área indígena. 

Diante da necessidade do isolamento, este não é o protocolo que deve 
ser seguido pelos profissionais de saúde. Em 20 de Julho, já existiam dois 
casos de morte por coronavírus em aldeias Karajá, uma na aldeia Urubu 
Branco e uma ocorrida no dia 21 de julho, na aldeia Itxalá e pessoas 
infectadas na aldeia Macaúba e Majtiri. 

 
POVO KRAHÔ 

Indígenas Krahô habitantes na região de Goiatins e Itacajá, no Estado 
do Tocantins, têm encontrado dificuldade no cadastramento para o 
auxílio emergencial devido a falta de internet nas aldeias e por problemas 
técnicos do aplicativo. Representantes da aldeia Pedra Branca - Goiatins - e 
aldeia Maravilha - Itacajá - expressam preocupação quanto à falta de 
orientação de muitos parentes sobre o uso de insumos de proteção e a 
necessidade do isolamento social a partir da realidade étnica e social das 
aldeias. Também expressam preocupação para o número crescente de 
casos de pessoas infectadas por coronavírus em Goiatins e a circulação de 
indígenas entre aldeias. 

 
RECOMENDAÇÕES 

Considerando que o Conselho Federal de Psicologia e o sistema 
conselhos  atuam em consonância com o compromisso social da psicologia 
e com os direitos humanos, assim como são sensíveis à grave situação de 
vulnerabilidade em que se encontram os povos indígenas do Brasil diante 
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da pandemia do novo coronavírus e em solidariedade a estes povos, a 
Comissão Especial Psicologia e Povos do Cerrado do CRP- 23 vem por 
meio deste notificar a coordenação da SESAI e Dsei Araguaia e 
Tocantins, e solicitar que sejam tomadas atitudes sanitárias urgentes para 
evitar a propagação do vírus nas aldeias, melhorias na estrutura e 
funcionamento dos serviços de saúde ofertados às populações indígenas 
para tratamento e recuperação de pacientes infectados e profissionais 
capacitados tanto no manejo da atenção em saúde indígena, quanto no 
plano de contingência neste contexto. 

Também vem recomendar ao sistema conselhos - demais regionais e 
Conselho Federal - realizar a articulação com a Secretaria Especial da 
Saúde Indígena, bem como, com as representações dos Conselhos 
Nacionais de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos e das Crianças 
e dos Adolescentes, para que coletivamente, sejam construídas políticas 
públicas que possibilitem: 
1. Fortalecimento de lideranças indígenas na participação de associações 

e conselhos indigenistas com a intenção de que os povos possam ser 
escutados e participem na construção das políticas públicas 
formuladas; 

2. Fortalecimento do protocolo de comunicação entre o SUS e o SasiSUS 
com a finalidade das pessoas poderem ser atendidas com maior 
eficiência e eficácia; 

3. Formulação de um protocolo psicossocial de referência e contra 
referência dos serviços de baixa, média e alta complexidade, que 
garantam a integralidade e resolutividade da assistência às populações 
indígenas; 

4. Aporte de recursos humanos qualificados; 
5. Formulação de política que amplie a grade curricular de cursos na área 

da saúde para disciplinas que contemplem a importância do respeito 
as práticas e saberes tradicionais e do trabalho em conjunto com 
indígenas que desempenham estas práticas; 

6. Política de capacitação aos profissionais da assistência social, saúde e 
educação, para o aperfeiçoamento do sistema de notificação com as 
informações decorrentes da Covid-19 e as demais comorbidades. 
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Solicitamos ainda a celeridade na publicação da Referência Técnica 

para Atuação com Povos Indígenas pelo Conselho Federal de Psicologia 
com a intenção de visibilizar os direitos destes povos. Sugere-se que nesta 
referência se apresente orientações do trabalho a ser desenvolvido a esta 
população no que tange a assistência social garantida pelo poder público. 
Ressalta-se ainda a necessidade da articulação e realização de campanha de 
combate ao racismo contra os povos indígenas (mas também quilombolas 
e tradicionais) nas políticas públicas e sociedade civil. 
 
CONCLUSÃO 

O presente relatório apresenta-se em caráter de notificação e alerta 
endereçado a Secretaria de Saúde Indígena e ao Sistema Conselhos acerca 
do risco que estão expostas as populações indígenas e da urgente 
necessidade de medidas sanitárias assertivas no contexto da pandemia, 
bem como estratégias de campanha no combate ao racismo nas políticas 
públicas e na sociedade civil. Foram apresentadas queixas dos indígenas 
enviadas por meio de mensagens do aplicativo whatsapp a integrantes da 
Comissão Especial de Psicologia e Povos do Cerrado, no que se refere a 
irregularidade na entrega de cestas básicas, insumos de proteção, 
dificuldades de acesso a internet nas aldeias para o cadastramento e 
recebimento do auxílio emergencial, queixas quanto a retenção de cartão 
cidadão por comerciantes, queixa quanto a falta de estrutura adequada, 
pessoal capacitado para atender e tratar pacientes infectados, falta de 
orientação aos indígenas com planos de contingência coerentes com a 
realidade das aldeias, queixas quanto a comportamentos de racismo, 
preconceito e discriminação das populações não indígenas de cidades 
próximas às aldeias. 

Consideramos a importância de se garantir o isolamento social como 
medida preventiva no combate à disseminação do vírus. Mas dentro das 
aldeias, sabemos da proximidade física que existe entre os parentes e que 
as acomodações costumam estar num mesmo espaço, dentre outras 
circunstâncias, costumes, rituais e modos tradicionais de resolução de 
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problemas coletivos, necessários ao Bem Viver, historicamente realizados 
coletivamente. Neste sentido, é preciso encontrar medidas estratégicas de 
proteção, que garantam a expressão dos modos e costumes dessa 
população. Ao mesmo tempo, é preciso garantir os insumos de proteção, 
a regularidade na entrega das cestas de alimentos e facilidade no acesso a 
auxílio emergencial para se evitar neste momento o deslocamento e 
circulação de indígenas que vivem nas aldeias aos grandes centros urbanos. 

Esperamos que sejam realizadas ações assertivas, consonantes aos 
direitos dos povos indígenas. Compreendemos o grande desafio do 
Sistema de Saúde para um trabalho descentralizado, em que todos os 
pólos-base, DSEIs e hospitais funcionem em sintonia na eficácia e 
resolutividade para os problemas de saúde das populações indígenas, 
sobretudo no enfrentamento da Covid-19. Mas chamamos a atenção para 
a emergente e necessária aplicabilidade das leis que garantem a saúde 
destes povos, já legitimados na Constituição de 1988 e na história das 
políticas de saúde dos povos indígenas no país. 

 
*** 

O Distrito Especial de Saúde Indígena Tocantins e os Pólos-base que 
assistem estas populações responderam este relatório apresentando 
relatórios extensos com inúmeras ações que tem sido feitas no contexto da 
pandemia e da saúde indígena.  
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EIXO 3 

 
 

 
 

 

Figura 1. Registros de imersão de integrantes da Comissão na Ilha São Vicente/TO. 
Fonte: Arquivo da Comissão Especial de Psicologia e Povos do Cerrado (CRP-23, 2018). 
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Fátima voltar-se para um passado significativo que compartilhamos no seu 
cerne. O que está olhando Fátima? Um passado de violência que ainda se 
faz presente? Reproduzimos trechos de narrativas decorrentes de uma 
entrevista, que buscam contextualizar a categoria de psicólogas (os) e a 
sociedade civil acerca da situação de violação de direitos que os povos 
quilombolas da Ilha São Vicente, no estado do Tocantins tem enfrentado 
na atual conjuntura necropolítica do país.  Contextualizam ainda a 
ausência de políticas públicas aos povos quilombolas no país, a falta de 
atenção diferenciada na saúde, na educação, as dificuldades na regulação 
das terras quilombolas, os grandes projetos de usinas hidrelétricas, que 
tem ameaçado a existência não só física destes povos e seu bem viver.  

Consideramos relevante esta contextualização, sobretudo no campo da 
psicologia, que segundo Fátima, tem estado ausente na vida das 
comunidades. Vemos a necessidade emergente da psicologia se 
responsabilizar com um paradigma epistemológico de ciência e profissão 
que esteja próximo às realidades concretas das pessoas, em sua pluralidade 
e multiplicidade.  

Buscamos uma psicologia que assuma um compromisso ético-político 
com a profissão e com as sociedades, fundamentada no princípio da 
dignidade da pessoa humana em suas diversas formas de existir e viver em 
um mundo. Com este princípio afirmamos nossa luta contra as diversas 
formas de opressão e violência, tão presentes na sociedade civil brasileira, 
conforme assegurado pelo Código de Ética Profissional. 

Enfatizamos sobretudo que a psicologia precisa estar à disposição para 
a luta com os quilombolas, contra as opressões e violências, seja na forma 
de invisibilidade destes povos, no preconceito, no racismo, na exclusão, 
na exploração ou até mesmo na morte física ou subjetiva. 

Neste combate, ẽ imprescindĩvel lembrar da histõria das relações de 
poder que estruturam as relações sociais. Desde o Brasil Impẽrio atẽ o 
Estado de Direitos algo perdura: os processos de desumanização contra as 
populações negras e indĩgenas, por meio de diferentes estratẽgias racistas 
e colonizadoras.  

Na atualidade, temos assistido a ataques contra a Constituição, 
fragilizando o direito à terra e ao territõrio. Esse problema social ẽ legado 
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da escravidão no paĩs que se arrasta atẽ os dias de hoje devido ã sua 
condição estrutural. Por esse motivo, não ẽ possĩvel compreender o 
sofrimento, como tambẽm o bem viver quilombola, sem considerar a 
centralidade de seus territõrios. Como Fãtima dizia: o corpo quilombola 
ẽ extensão do quilombo.  

Nesse sentido, convidamos o leitor para uma leitura atenta da história 
de vida, de lutas e militâncias de Fátima Barros, uma das maiores líderes 
quilombolas do país, uma das fundadoras da Comissão de Psicologia e 
Povos do Cerrado, juntamente com Carmen Hannud Adsuara. Estes 
registros foram realizados em 14 de novembro de 2020. A condução, 
gravação da entrevista, assim como a transcrição da narrativa foi feita pela 
psicóloga Paula Rey Vilela. A revisão e elaboração deste material foi feita 
por Paula Rey Vilela, Carmen Hannud Adsuara e Junior Barros. No 
encontro estavam presentes Fátima Barros, Paula Rey Vilela, Carmen 
Hannud Adsuara, Kamutaja Ãwa, Larissa Tebas Araújo dos Santos. Esta 
transcrição foi enviada para Fátima para que a mesma fizesse a revisão. 
Mas antes que devolvesse o documento, Fátima faleceu, em 6 de Abril de 
2021 em decorrência de Covid-19. Diante da profundidade do que foi 
expresso neste encontro e do compromisso feito com Fátima em publicizar 
sua fala, a Comissão procurou seu irmão Júnior Barros, solicitando 
autorização para a publicação, que foi concedida prontamente. 

Esperamos que a partir desta leitura, seja possível suscitar reflexões e 
atitudes de combate ao racismo a partir de uma psicologia compromissada 
com as pautas quilombolas. E que haja mobilização da categoria de 
psicólogos, da sociedade civil e dos novos líderes quilombolas da Ilha São 
Vicente, que continuarão lutando e trilhando os caminhos iniciados por 
Fátima Barros. Colocamo-nos à disposição para darmos seguimento aos 
trabalhos. Nosso sincero agradecimento a Júnior Barros, pela 
disponibilidade em contribuir com esta publicação.  
 
TRECHOS DE NARRATIVAS DE FÁTIMA BARROS 
 Quero dizer que é importante esse momento hoje de escuta, realmente 

estávamos precisando deste momento. Porque a gente no grupo nunca 
tem uma centralidade desse debate. O momento é tenso para as 
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comunidades. A gente está tendo que lidar com uma série de ações, 
sobretudo em precarizações também. Eu às vezes fico um pouco 
preocupada, porque sempre que a gente se põe pra conversar, a 
impressão que a gente tem é que a gente está falando a mesma coisa, 
que a gente volta a repetir a mesma situação. Não tivemos avanços 
nenhum nos processos de luta, e isso traz uma preocupação muito 
grande, sobretudo para as lideranças e a preocupação com a 
continuidade dessa luta.  
 

 A pandemia escancara uma série de mazelas que a gente já tinha na 
história. Só que agora elas estão mais escancaradas. É um momento 
que a gente se depara mesmo com a ação das famílias, com a situação 
socioeconômica dessas famílias, que praticamente não dão conta de se 
manterem, à mercê de políticas que na maioria das vezes não chegam. 

 
 Não existe uma política de saúde quilombola, não existe uma 

especificidade de programas para atender, somos tolhidos, até daquilo 
que está previsto na lei, que no caso que é o mínimo de atenção básica, 
o direito a ter um agente de saúde no território. Assim quando eu falo 
isso de São Vicente, eu vejo que isso não é só em São Vicente. Para 
além da pauta de ausência de saúde, da ausência da psicologia, isso 
nunca teve mesmo né, tipo assim se você chega na ponta, nos CRAS 
nos CREAS, eles não sabem nada, sabem que tem uma comunidade 
próxima a cidade, mas não tem um mapeamento, nenhum tipo de 
identificação dessas famílias, contato nenhum com essas famílias. 
Raramente talvez alguns deles me conheçam, talvez de algum lugar, mas 
não de conhecer a comunidade, não de saber da necessidade da 
comunidade. A minha compreensão é de que não é porque não sabe, 
porque o tempo todo a gente tá falando da ausência de políticas 
públicas de saúde dentro dos territórios. O tempo todo nós estamos 
falando disso. Não é de agora. Por exemplo, só nessa gestão atual, nós 
estamos há quatro anos sem um agente de saúde. Já foi denunciado 
isso publicamente, no Ministério Público, já fizemos denúncia disso 
em live, já fizemos denúncia disso em encontros, em vários espaços né, 
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e isso continua, se perpetuou, né. Então assim, é muito difícil você 
continuar acreditando né. Então assim, a gente também fica refletindo 
muito. O meu papel de liderança e até de quem faz essa defesa do 
território ne. Eu sou apenas mão de obra né. Tem a Fátima, e o que ela 
faz. Mas e aí os territórios e os problemas que nós enfrentamos no 
cotidiano né. Enfrentar a gente enfrenta sozinhos do nosso jeito né. A 
gente teve uma criança com câncer raríssimo, a gente teve que enfrentar 
do nosso jeito, expondo até a foto da criança pra poder fazer uma 
campanha pra levar pra São Paulo, depois pra trazer o corpo né, coisas 
que mexem com todo mundo né, mexe com a família, com as 
lideranças, e mexe com esses processos, mas mexe pra dentro do 
território. Problemas que nós vivenciamos no território, eles não 
mexem pra fora do território. É que essas questões não são levadas 
apenas como lamento pelos quilombolas. Não quero que ninguém 
fique com pena de mim e da minha família. Eu quero o que nossas 
famílias têm direito. É direito. Então assim, se a gente não ta 
conseguindo avançar nesse critério. 
 

 O que tem é uma continuidade do processo de colonização, do 
processo de destruição das famílias.  

 
 A gente diz assim, há pelo menos a violência diminuiu, as pessoas não 

estão sendo assassinadas por isso, isso, isso, não a violência continua 
né. Quando nós temos um parente, mesmo que seja acometido por 
uma doença e morreu sem a possibilidade de ter uma assistência 
médica descente, isso é violência, isso é assassinato né. Quando a gente 
tem um jovem que suicida, e morre de qualquer jeito, por situações n, 
isso pra nós é violência. Então assim, o Estado é extremamente violento 
conosco, violento nos territórios, é muito violento nas comunidades, é 
muito violento com a gente. Mas todas as vezes que a gente levanta a 
voz e a gente diz que estamos sendo violentados, aí parece que os 
violentos somos nós porque estamos reivindicando nosso direito. Isso 
não é só em São Vicente. Se você pegar de Arraias até Esperantina e 
você avaliar essas comunidades, todas elas possuem lesões de direitos.  
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 Uma constituição que é respeitada, a OET 169 não é respeitada, a 

gente não tem o respeito de nenhuma das leis desse país. Elas existem 
só pra ficar no papel mesmo. Nas nossas famílias elas não chegam. No 
meio de uma pandemia, nossas famílias estão abandonadas. Eu estou 
aqui hoje porque estou mesmo, mas tipo assim, meu irmão já teve um 
quadro depressivo, retornou, mas está tentando resolver dentro de 
casa, porque a gente não tem nem a quem recorrer. É grave, é muito 
sério.  

 
 A gente vem assim de muitas batatadas, cansados né, tem cansado as 

lideranças, a gente tem perdido muitos idosos, não só na nossa 
comunidade, mas em outras também. O São Vicente é um processo de 
10 anos de regularização fundiária, e assim, a gente tem aguentado, mas 
isso é muito difícil. É muito precarizado a vida nos territórios. Ela está 
precarizada no país inteiro né, só que pra gente é pior ainda porque a 
gente tem um fator que é de isolamento ne. E de invisibilidade. 

 
 A gente é invisível, é como se a gente não existisse. A gente vota nesses 

territórios, nós somos eleitores, a agenda é cheia. Hoje mesmo eu disse, 
gente eu não tenho condições de cumprir todas as agendas, mas toda 
escola chama, a gente vai, faz a atividade, no ano seguinte a escola 
chama de novo, aí dizem ‘ah, mas os professores não sabem como é 
que trabalha’. Esse ano uma escola chegou a mandar uma mensagem, 
pedindo pra gente fazer uma formação de professores. Não vou fazer 
formação de professores, eu to a 10 anos na luta, pra poder ainda sentar 
com professores de história e geografia, convencê-los de que é 
necessário trabalhar identidade? Trabalhar questões étnico raciais 
dentro das escolas? Isso é um absurdo, porque tipo parece que as 
pessoas abstraem o que escutaram de um ano pro outro.  

 
 É muito difícil na saúde, na educação, é difícil na questão de 

regularização fundiária, e a gente ta com o processo paralisado, não 
existem recursos pra regularizar os territórios, pro Incra visitar as 
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comunidades. A gente conseguiu derrotar a OET 169, no STF, mas, 
no entanto, isso não valeu de nada, porque o ato temporal 
praticamente não foi estabelecido. 

 
 A gente tem uma situação assim gravíssima de abandono do Estado 

brasileiro. É necessário a psicologia e a saúde terem essa preocupação. 
Isso que atinge a gente é uma violência tão profunda na alma da gente, 
a gente vai ter uma vida toda pra não ver resultado nenhum da luta? 
Pra nossas famílias continuarem morrendo como estão morrendo? Para 
a gente também morrer dessa forma? Então assim gente, é muito 
complicado.  

 
 O quadro é pior do que o que parece. Porque com essa pandemia 

também existe uma universalização dos processos né, as pessoas olham 
o problema e -ah, vocês têm problemas, mas todo mundo tem 
problemas- então você acha que isso é universal, que é tudo igual. As 
questões não são todas iguais, elas não são iguais, nós somos diferentes. 
O problema que nós temos em São Vicente é diferente do problema 
da periferia de Palmas, é diferente dos problemas das cidades satélite 
de Brasília. A gente tem problemas diferenciados. Agora dentro do 
território quilombola nós temos problemas muito semelhantes. Que é 
a não regularização fundiária, é um dos problemas que atravessa a 
gente, a ausência da saúde, a ausência da psicologia, a ausência até de 
educação mesmo né e é a ausência da possibilidade de uma vida digna 
para essas famílias.  

 
 Os processos são necessários serem de alguma forma refletidos, senão 

sanados, porque a gente compreende também que a comissão não daria 
conta de sanar essa problemática, mas jogar luz sobre a estas 
problemáticas, debater essas problemáticas do ponto de vista da 
psicologia também é jogar luz sobre essas problemáticas de dignidade 
né, a gente não debater essas situações que estão aí e não é diferente da 
pedagogia não. É a mesma coisa. A gente tem uma ausência de 
educação nos territórios. Existe há mais de 58 anos no município e 
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depois de 10 anos que sabe, não tem uma escola, não tem um agente 
de saúde, então o que a gente pode dizer disso? É abandono. Isso é 
abandono. Isso é ausência do poder público nesses espaços.  

 
 Aqui em São Vicente a gente vive por nossa conta e risco, assim como 

nos outros quilombos é assim também. Não é dizer que nós estamos 
sofrendo mais do que nos outros territórios, mas eu posso dizer pra 
vocês, temos sofrido muito neste momento dessa pandemia. Tem sido 
muito difícil. A gente tá sendo açoitado, literalmente.  

 
 Essa semana mesmo nós estávamos debatendo isso a nível nacional. 

Em Macacos, na Bahia, que não tem acesso a água, e não pode pescar, 
pegar água no rio, não pode sair, não pode reformar a casa, não pode 
fazer nada. No quilombo Vidal, o procurador acabou de dar o ganho 
de causa pro parque ser instalado em cima das terras do quilombo né, 
sobrepondo uma área que é quilombola, lesando o direito da 
comunidade da regularização fundiária, a gente tem uma série de 
invasão de terra e entulho sendo jogado no Maranhão, naquela região 
do Cocalinho né. São lives e mais lives de denúncia. Todos esses casos 
são denunciados pelas lideranças. As lideranças falam das 
problemáticas. Então se nós estamos falando dessas problemáticas e 
não está surtindo efeito nenhum, se abstrai que isso é problema, a 
gente tem dois problemas né. Violência e abandono e a gente tem 
também o problema de não se importarem. Então é tipo assim, uma 
coisa que a gente fala muito na pandemia. Gente tentem não sair. 
Porque nós quilombolas estamos pela nossa própria sorte. Por conta 
da gente mesmo. A gente não tem com quem contar. A gente tem com 
quem contar, alguns amigos, organizações parceiras, que nos da voz, 
escuta e tudo mais, mas do ponto de vista do poder público, do ponto 
de vista do Estado, a maioria das esferas estaduais e governamentais, a 
gente não tem a quem recorrer. A gente fica numa situação 
extremamente delicada. O problema da D. Jucelina, que é um 
problema de terra da comunidade, mas que é um problema, não deixa 
de ser problema, quando uma jovem liderança presidente da associação 
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destrói o patrimônio da própria comunidade, destrói símbolos de 
resistência do território, vai contra os mais velhos da comunidade e faz 
como se eles não fossem nada, isso é um problema serio identitário, de 
extrema violência dentro dos territórios. Então assim, o momento é 
delicado, bem caótico. Bem caótico mesmo.  A gente fica se 
perguntando como que a gente aguenta.  

 Na realidade neste novembro eu não tinha a pretensão de participar de 
atividades. Pela questão do mestrado mesmo, eu estou muito 
sobrecarregada. Mas a gente termina aceitando justamente pelo 
problema da invisibilidade, justamente porque a gente precisa trazer 
essas problemáticas que a gente tá vivendo nos territórios. Ta muito 
grave, ta muito sério, e a gente não tem avanço, esse é o problema.  
 

 Quando eu vejo a comissão, quando a gente discutia um primeiro 
momento de constituir um grupo de trabalho. A gente vem junto, 
insistindo nisso, e naquela queda de braço, dentro do próprio 
conselho, que tinha um grupo que tinha afinidade, mas tinha outro 
que não tinha afinidade nenhuma com essa pauta de povos. E a gente 
insistiu ali, o GT foi um sucesso, a gente caminhou bem. Mas aí a gente 
chega na comissão e ao invés da gente dar um novo passo, a gente 
paralisou ne, paralisamos, a comissão não conseguiu avançar, não 
conseguiu desenvolver uma pauta voltada para essa questão 
quilombola. Entraram novos membros, tem o momento, a gente super 
entende isso, mas é muito difícil. Porque algo tem que ter de mudança 
nos processos ne. A gente pensa, não a gente tá fazendo a mesma coisa 
e tendo resultados iguais ne. Eu tenho me perguntado muito se vale a 
pena continuar. De que forma que a gente continua. A pergunta é essa, 
de que forma a gente continua. Eu sei que tem luta. Eu entendo que a 
luta é muita pelo que estamos vivendo né, mas por outro lado, eu vejo 
um faz de conta sabe, só fazer de conta não avança nos processos das 
comunidades, dos territórios né. É preciso publicação, denúncias 
internacionais, a gente precisa de muito mais e assim, contar só com 
um apoio de dizer que a gente vai entrar em contato com a saúde do 
município não surte muito efeito porque o tratamento é muito ruim, 
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é muito precarizado. O ano passado, aliás, foi esse ano, já era na 
pandemia, recorreram no próprio cad., para poder regularizar seus 
cads, para ter seus cads atualizados, o setor se recusou de atualizar os 
cads das famílias, sendo que o cadastro único é um direito das famílias, 
é um direito do cidadão. Isso é pra vocês verem o mínimo do que 
ocorre assim de coisas absurdas. A raiva que eu fiquei quando fiquei 
sabendo que as famílias não conseguiram regularizar seus cadastros 
únicos e que por isso as pessoas não conseguiram nem receber auxílio 
emergencial, porque não tiveram os cadastros atualizados como 
quilombola, isso é um absurdo, isso carece não só de denúncia, mas 
carece de processo. Precisa a pessoa ser processada por violar direito de 
um cidadão dessa forma. Então o que tem acontecido é que as coisas 
estão acontecendo à revelia e a gente é visto na hora que começa a 
campanha política, quando precisam dos nossos votos né e esse ano a 
gente bateu o pé, nós dissemos: não vamos trazer ninguém, candidato 
nenhum, não vamos fazer isso, porque não vale a pena, porque não 
tem mudança nenhuma, se for pra ficar só por conta da gente, então 
vamos ficar só por conta da gente mesmo. Não vamos continuar sendo 
massa de manobra dessas pessoas não. Porque não tem valido a pena. 
Então assim, todos os setores, ta muito precarizado a situação. Aí assim- 
a gente não tá avançando nada- sim, mas não tem avanço 100% não. 
A gente tem alguns, mas todos os que a gente conseguiu foi porque a 
gente se desdobrou sobre isso para fazer nós mesmos, porque do 
contrário, a gente não teria avançado em nada.  
 

 Esse momento da pandemia tem um ponto positivo nisso ne. De tudo 
por tudo a gente tem que tirar um ponto. O ponto positivo é que 
algumas famílias, sobretudo com pessoas mais idosas, retornaram para 
ilha. Tinha gente que ia só final de semana que agora está morando 
100% do tempo na ilha ne. Então aumentaram muito as famílias no 
território ne. Isso pra gente foi bem importante. Um dado que a gente 
coloca como um ponto positivo né. Um outro ponto positivo que nós 
tivemos no território é que a gente tá com um projeto que está sendo 
financiado com um recurso do ministério do trabalho. Que era um 
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recurso das multas, que outrora ele ia todo pra aquele programa de 
combate a escravidão, e esse ano o ministério adotou o projeto pra 
poder implantar nos territórios quilombolas e esse projeto ta 
desenvolvendo ações de geração de emprego e renda ne. Na verdade, 
os territórios decidiram que queriam trabalhar, no nosso território 
estamos fazendo criação de galinha caipira e hortas orgânicas. Então 
estamos trabalhando com produtos orgânicos e estamos trabalhando 
com a criação de galinha caipira, e o projeto está sendo desenvolvido e 
financiado com recurso do ministério do trabalho. Então assim, foi 
algo que foi importante pra comunidade, pra comunidade ter um 
envolvimento, pras famílias terem uma renda também. Todo o recurso 
adquirido fizemos as granjas e também tem o recurso para caixa d’água. 
No apagar das luzes da eleição alguém foi lá e fez um poço artesiano 
também né. Obviamente, com interesse de voto. Teve uma pessoa que 
de última hora entrou em contato com meu primo, que é uma das 
lideranças e falou sobre a questão de fazer um poço artesiano. Eu falei, 
olha eu não sou contra porque nós precisamos desse poço artesiano. 
Você só diga pra ele que ele pode fazer o poço, mas nós não vamos 
levantar a bandeira para candidato nenhum, senão gera uma obrigação 
de voto em relação a essa pessoa. Ele faça porque ele quer fazer e nós 
recebemos porque estamos precisando. Mas assim, as coisas têm 
caminhado muito lentamente e a situação é extremamente delicada. 
Além da gente ter sofrido muito com a morte dessa criança, a gente 
vinha ne, no começo de ano, foi um começo de ano muito difícil ne. 
Foi o ano que minha mãe faleceu ne, ela faleceu em janeiro, no início 
do ano, então mexeu com nossa vida do avesso, colocou nossa vida no 
chão, e na sequência a gente teve aí essa pandemia. Agora a gente viu 
essa morte dessa criança também, que mexeu com a comunidade 
inteira. Agora meu irmão está entrando num quadro depressivo. Então 
não está sendo fácil.  
 

 A gente tá caminhando, mas assim, a gente tá de pé porque realmente 
é necessário a gente continuar.  E essas questões todas servem pra gente 
ter um momento de superação, a gente aprende também com isso ne. 
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Mas eu particularmente, tô bem cansada, porque a gente também 
enfrenta o trabalho com as jovens lideranças e cansa muito. O tempo 
todo a gente tá dialogando com eles, tentando construir alguns 
produtos. A gente tem que fazer algumas lives. Uma coisa positiva que 
nós fizemos é que nós conseguimos aplicar um questionário pra ver 
quantas famílias e quantas pessoas tinham sido acometidas pelo Covid. 
Nós conseguimos aplicar em quase 100% das famílias da ilha. A gente 
foi mandando por celular, aqueles que não tinham celular a gente 
mandava pro parente, depois dizia, vá lá e responda, no final a gente 
conseguiu mapear quase que toda a comunidade. Então deu pra ter 
uma dimensão de como o Covid atacou essas famílias. De que forma 
que elas se sentiram também. Também a gente tinha alguns 
questionamentos a onde a gente perguntava como ele se sentia, o que 
tinha pensado, se tinha sofrido, se tinha sido angustiante e como tinha 
lidado com isso. Então esse questionário foi importante pra gente não 
só mapear, mas pra gente entender o sentimento dessas pessoas 
também. Agora além da gente fazer esse questionário, a nossa meta é 
fazer as lives, falando desses assuntos ne. A primeira live que a gente 
quer fazer é justamente sobre Covid. Mas aí nós tivemos um problema 
porque minhas aulas voltaram e eu fiquei sobrecarregada e a outra 
liderança, que é uma jovem liderança, que faz o material e é aluna de 
computação, ela tinha paralisado o curso, mas ela retornou o curso 
também. Então meio que sobrecarregou e a gente não conseguiu 
avançar muito. ...os meninos são assim muito produtivos, tem uma 
galera que é bem pro ativa, mas essa coisa da gente não se encontrar 
pessoalmente causa alguns problemas também ne, porque inviabiliza 
os debates, fazendo de forma remota, nem sempre todos estão 
presentes. Mas de qualquer modo a gente ta nessa perspectiva de 
produzir esses materiais. Agora a gente pensou em fazer em forma de 
pod cast, porque de repente facilita um pouco, porque a gente pode 
pegar e fazer a gravação separada e depois só jogar. Então nós estamos 
pensando em fazer outros formatos pra poder ser possível realizar essas 
atividades e dentro do possível a gente tenta dialogar com as lideranças 
de outros territórios ne. Então assim, a gente tem tentado aproximar 
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mesmo ne nesse momento, nesse contexto de lives e tudo mais a gente 
tem tentado dialogar um pouco entre nós quilombolas ne. Pra buscar 
também saídas, verificar o que os outros estão fazendo, de que forma 
estão lidando com esse momento nos territórios. A articulação 
nacional de quilombo que eu faço parte, nós também estamos com 
alguns trabalhos. A gente aplicou um questionário, pra fazer o 
levantamento das demandas de violência nos territórios, de lesão de 
direitos, a gente encaminhou os questionários, já recebemos de 
algumas pessoas, já fizemos um primeiro encontro onde a gente 
debateu alguns temas, e agora no segundo encontro a gente vai ver esses 
questionários que nós aplicamos, as demandas, e vamos construir um 
documento, a gente quer fazer um manifesto, que nós queremos 
encaminhar algumas denúncias internacionais. Que a gente já 
percebeu que as denúncias a nível nacional não têm caminhado. 
Considerando o contexto do atual governo do Brasil, que é totalmente 
contrária as políticas públicas pra os remanescentes quilombolas, para 
os povos indígenas, que ele considera minoria, que ele considera como 
se nós não fôssemos nem humanos. Então não tem como a gente tratar 
dessa questão de lesão de direitos no próprio Estado brasileiro, se o 
Estado brasileiro é quem nos violenta. A gente precisa achar os locais 
pra levar essas denúncias ne, que nossa voz tenha algum alcance né. 
Uma coisa que a gente tem dito pras lideranças, não pode deixar 
calarem nossa voz, assim, eu as vezes me desanimo muito. Até porque 
estou há dez anos na militância e isso cansa muito. Mas ao mesmo 
tempo eu sempre digo, oh não deixem calar minha voz não. Não deixe 
calar nossa voz. Porque nossa voz ainda ta sendo o único elemento que 
nós temos. É o instrumento que a gente tem pra continuar esse 
processo de luta.  
 

 Então assim, fazer o levantamento em nível nacional das lesões de 
direitos nos territórios e encaminhar pra corte internacional é uma 
meta que nós temos de vida agora nesse momento. Também pra 
sobrevivência mesmo, no nível de buscar a sobrevivência pros 
territórios e pras famílias né. Cada vez que precariza a vida num 
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território, as famílias se desanimam de continuar com essa identidade. 
Cada vez que as famílias se desanimam e se afastam do território a gente 
da um passo atrás na luta quilombola. Porque inclusive nós somos o 
nosso próprio território. O território só é quilombola até o momento 
que as famílias tiverem se auto identificando com os quilombolas. 
Então nós somos a necessidade da existência do território. Se a gente 
começar a não se importar mais com essa identidade, a gente perde 
inclusive o território. Então assim, a nossa existência, a necessidade da 
nossa voz, a necessidade da gente fazer valer a nossa existência ela é 
fundamental. Sem essa identidade a gente perde tudo mesmo, a gente 
retrocede. Então a gente tem caminhado, caminhado a passos lentos, 
mas a gente tem caminhado aos poucos. E assim, poder contar com a 
psicologia, poder pelo menos refletir isso com vocês,  claramente o que 
eu penso, sem precisar fazer nenhuma mediação de dizer, não eu vou 
falar isso pra agradar e tal, falar claramente as coisas que estão 
acontecendo. Porque as vezes a gente tem as palavras, mas as vezes as 
pessoas não compreendem o que a gente ta falando. E o que nós 
estamos falando é de lesões graves de direitos. É de violência constante. 
É da gente continuar enterrando os nossos em terras presas. Cada vez 
que um dos nossos parte, sem ter tido a terra, é como se ele continuasse 
preso né. Plantados e semeados em terras presas. É profunda violência. 
A gente sempre se indigna muito. Eu fico indignada. A não 
regularização dos territórios é algo que nos indigna profundamente, 
nos fere de morte. Porque são muitos anos de luta. São muitos anos de 
embate. E eu não estou falando do embate da Fátima Barros, eu estou 
falando do embate quilombola.  
 

 A gente tem aí mais de 500 anos de processo de exploração, de 
colonização, de violência contra a gente, muito grave, isso é secular. E 
assim, toda vez que nós tratamos isso, do ponto de vista de mulher 
negra e mulher quilombola, parece que nós estamos falando sempre da 
gente mesmo, mas nós estamos falando de um lugar social, o que eu 
estou falando, eu não estou falando de mim enquanto Fátima Barros, 
eu estou falando das lesões de direitos do meu povo, eu estou falando 
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de um lugar social. Muito interessante a gente refletir né. Essas 
violências são tratadas de várias formas né. Por essa questão étnico 
racial, pela questão de gênero, por ser mulher, por n situações né. Nós 
mulheres quilombolas negras, a gente é açoitado, mais talvez que todos 
os outros. A gente é transpassado por uma série de opressões. E as 
opressões estão aí presentes ne. Eu não tenho o que falar, os 
indicadores desse país mostram o que é a realidade da violência contra 
a mulher negra, o genocídio, o infanticídio dos nossos bebes. Então 
assim, a gente está falando de coisas que tem dados. Esses dados eles 
possuem corpo. Olhem os dados de morte, olhem os dados de 
violência, de ausência de políticas públicas.  
 

 Então assim, perpassa tudo isso por nós, tanto pela classe quanto pela 
raça. Também pela questão de gênero. Então assim, é muito complexo 
o que estamos vivenciando e a forma que estamos vivenciando. E isso 
nos afeta mais enquanto mulher justamente por essa série de opressões 
que nós passamos. Nós mulheres, nós mulheres negras, nós mulheres 
quilombolas, nós mulheres indígenas, nós passamos por tantas 
opressões, que tudo isso tem se deslocado. E assim, legislação 
quilombola, sim, nós temos legislação quilombola, a gente tem o artigo 
4887, que traz o rito da regularização fundiária.  

 
 A gente tem a constituição federal, o artigo 68, que dá o direito aos 

territórios, que reconhece o direito dos territórios quilombolas 
existirem e se intitularem. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, 
mas nenhuma dessas leis são suficientemente fortes para gente 
combater o racismo estrutural que a gente tem no país. É um caso 
fortíssimo de raça e falar de questões quilombolas, é sobretudo falar do 
racismo, que está introjetado em nosso país. Racista por excelência. E 
a gente fica impressionado como isso se perpetua. No racismo 
ambiental, no racismo das instituições, estrutural, que a gente sofre no 
cotidiano, da violência policial que nosso povo é acometido, tudo isso 
é força do racismo que está na gema da sociedade brasileira.  
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 E assim, eu acho que acima de tudo, um dos papéis da comissão, é 
justamente trazer mesmo a tona esse debate, fazer documentos com 
essas denúncias. Fazer documento que dê pra visibilizar essas 
denúncias. Porque a gente pode resolver o problema fundiário, a gente 
pode resolver o problema do agrotóxico que está sendo derramado, 
mas a gente precisa ter algo completo pra fazer esse embate, essa disputa 
de narrativas, que a gente está vivenciando, precisa ser enfrentada e a 
concorrer com o que é de fato e de direito. E eu sei que a existência da 
comissão já prova que tem um embate dentro da categoria, porque 
quando nós realizamos o encontro que aconteceu na Florestal 
Fernandes, ficou bem claro, e ali, a maioria daqueles psicólogos que 
estavam ali participando, a maioria eram os mais engajados nessa 
psicologia social. Eram os que atendiam a isso. Mas mesmo assim a 
gente ainda percebia os embates que estavam acontecendo dentro da 
categoria, na questão mesmo inclusive, de terminologia, debates de 
egos ne. Enquanto a gente debate os egos das nossas categorias, a gente 
tem pessoas morrendo nos nossos territórios. E aí? Então, tipo assim, 
fica sendo um luxo a gente ficar debatendo as terminologias quando as 
pessoas estão morrendo. Quando não tem saúde pública, quando não 
tem atendimento, quando a maioria dos territórios estão abandonados. 
Aí a gente fica se perguntando qual o sentido real mesmo da gente fazer 
esses embates. Mas por um outro lado, é o sentido de levar um pouco 
dessa realidade para a sociedade. A sociedade precisa ouvir essas coisas.  
 

 Parece que quando a gente fala de quilombo a gente ta falando de São 
Vicente ou da Dona Jucelina, não a gente ta falando é de muitas 
pessoas. Nós estamos falando é de 5000 quilombos no Brasil. Nós 
estamos falando de uma sociedade inteira, de homens, de mulheres, 
jovens, crianças, idosos, pessoas em pleno desenvolvimento, a gente ta 
falando de um povo. E sobretudo a gente ta falando de lesões de 
direito, desde que a gente foi sequestrado na África.  

 
 Então assim, a gente traz isso a tona, a gente coloca essas questões assim 

de forma tão direta pra vocês pra não parecer que, - Ah, vamos fazer 
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uma atividade em novembro, que pauta que vai ser, precisa fazer uma 
pauta, porque precisa fazer uma pauta pra quilombo em novembro. 
Não, a gente necessariamente não precisa de uma pauta em novembro, 
mas a gente precisa que a comissão seja efetiva em ações de demandas 
das comunidades quilombolas. Isso não necessariamente precisa 
aparecer em novembro. A gente precisa que esse acompanhamento, 
essa pauta seja visibilizada durante o ano inteiro, porque não tem 
nenhum momento que pare. Se os problemas nossos fossem só em 
novembro, quem dera. Nós estamos com problemas a vida toda, desde 
que nós nascemos. Eu tenho 48 anos e tem 48 anos que eu faço luta. 
A gente faz esse adendo justamente pra que a gente possa refletir sobre 
isso. Sobre a forma como é urgente essa pauta quilombola. É 
urgentíssima. Porque as lesões de direitos são violentas.  

 
 A gente no nosso cotidiano, ta difícil. É muita precarização, violação 

de direito, tomada de direito, é muito escondimento da gente ne, a 
gente tá sendo simplesmente apagados. Nossa, a gente vai passando na 
vida e é como se alguém passasse uma borracha e fosse apagando a 
história do nosso povo, os rastros do nosso povo. A gente não pode 
aceitar isso. A gente tem que dar um basta nestas coisas ne.  E assim, 
eu me preocupo muito, porque eu não sei até quando eu vou ter 
energia ne, essa energia que eu tenho hoje. To cansada, to exausta, to 
bem sobrecarregada, se eu pudesse eu desligava tudo e não olhava nada, 
mas eu não consigo. Eu não consigo ainda me desligar. Já pensei, vou 
me desligar e ficar só na pesquisa, já acabei de ver que eu não dou conta 
de ficar só nessa coisa de pesquisa. Esse negócio de pesquisa nem é pra 
mim. Porque eu sou uma pessoa da luta, eu não sou intelectual. Eu sou 
uma guerreira, então isso faz muita diferença ne. E assim, a academia 
tem dificuldade de lidar comigo também, assim como eu tenho 
dificuldade de lidar com ela. Mas a gente sabe que é necessário entrar 
pra academia justamente por essa questão das nossas histórias não 
estarem como se fosse escrita a lápis. Jogar tinta sobre as nossas 
histórias pra que elas apareçam, não só pra nós agora, mas para as 
futuras gerações também. A gente precisa construir essas memórias de 
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forma sólida, para não serem apagadas pelo tempo, pelos ventos que 
vem no tempo.  
 

 E assim, preocupações são muitas, n provações. Então assim a gente 
conta com poucos nesse processo da luta quilombola, nós contamos 
com poucos. Mesmo dentro dos próprios movimentos. A gente tem 
muitas disputas, a gente tem muitos problemas internos também. Os 
territórios são lugares de conflitos também. De amor, é um lugar de 
carinho, de afeto, mas ao mesmo tempo os territórios são os lugares 
dos conflitos né. Cotidianos que carecem de serem avaliados, cuidados. 
E as vezes ate a gente também precisa desse cuidado, que a vida toda a 
gente acostumou com esse lugar de resistência. Mas nós estamos num 
momento que a gente ta passando por uma série de situações que fazem 
com que a gente necessite mesmo, que tem os limites né. A gente tá 
sendo levados ao limite né. E se manter nessa luta, se manter nesse 
lugar, fazendo valer tudo o que a gente tem direito, isso tira demais da 
gente, tira demais.  

 
 Hoje eu conversava com as jovens lideranças e falava pra eles: vocês 

precisam assumir também a luta, vocês precisam fazer isso porque 
senão eu vou morrer. Minha mãe morreu com 84 anos ne. Se eu 
continuar desse jeito eu vou chegar a 60. Porque tipo assim, é 
esgotamento mesmo né. Porque a gente se joga totalmente nisso. A 
gente nunca em nenhum momento a gente se protegeu num lugar 
escondido. A gente sempre se jogou fortemente e as lideranças que tem 
feito isso. Elas estão todas cansadas, abatidas, e muito exaltas. Então 
assim, um trabalho que de repente poderia ser apontado é com essas 
lideranças né.  

 
 A gente tem uma série de lideranças no Tocantins, por exemplo, 

Claudia, a Celenita, a Cida, a Aparecida do Brotão, a Raquel lá dos 
Carruchés, a Lidiane lá dos Ciriados. Então assim, a gente tem um 
número grande de lideranças e boa parte dos que eu lembro assim de 
cabeça, dessas mulheres, a gente pode fazer uma pauta da psicologia de 
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cuidado mesmo pra essas lideranças que estão constantemente a frente 
da luta. E a gente vem de um esgotamento muito grande. A luta exige 
muito da gente. E quem nasceu pra fazer a luta não se poupa da luta 
né, não se farta da luta, a gente quer a luta também. Não pensem vocês 
que eu reclamo do cansaço, da exaustão, de ta sobrecarregada, mas não 
pensem vocês que eu queria estar diferente não. Eu vou deixar toda 
minha energia pra luta. Eu quero fazer isso. E eu sei que as outras 
lideranças querem e fazem isso. Mas isso causa um processo de 
adoecimento pra muitas. Isso causa um cansaço muito grande ne. E de 
repente a gente começa a pensar em algo mesmo, numa atividade de 
dentro da Comissão Povos do Cerrado, que viesse com esse cunho, de 
escuta das lideranças que estão num momento de luta. São muitas 
lideranças, mas a gente podia fazer esse mapeamento, a Debora, a 
Paloma, a Elizana, que são a galera mais jovem, que também precisam 
desse olhar e desse cuidado e acolhimento. A perspectiva ne de poder 
organizar alguma coisa que seja relevante pras lideranças que estão 
nesse ritmo de fazer luta direta, constantemente. E assim, uma oficina, 
vocês teriam que pensar, e a gente poderia fazer o contato com essas 
lideranças, fazer essa mobilização, fazer os convites, pra que a gente 
pudesse ter essas lideranças conosco. Acho que seria bacana, pode 
surtir algum efeito, pode ser importante porque estão todos 
sobrecarregados nesse momento. E pra gente construir um documento 
de referência dessas lesões de direitos aqui no Tocantins. A gente tem 
como mapear isso e transformar em documento pra ser publicado em 
nome da Comissão, pra trazer mesmo uma referência desses processos 
que a gente vem vivenciando.  
 

 ...Sou uma mulher quilombola, há 10 anos na luta quilombola. O 
Tocantins tem 405 quilombos. Mas a gente tem mais de 30 
comunidades em processo de reconhecimento. Que ainda não tem o 
reconhecimento da fundação cultural palmares.  

 
 Como o Tocantins se iniciou com a Constituição de 88, o Estado foi 

criado na Constituição de 88, mas antes quando nós éramos Goiás, a 
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gente tinha um processo que era de desenvolvimento do Estado e o 
norte, que é o Tocantins sempre ficou muito esquecido, que é a região 
onde nós estamos. Foi criada Palmas, que é a capital que foi construída 
pra esse estado, ela ficou acima do centro norte né, sendo que é no 
centro, mas o Tocantins é muito comprido ne e termina que nós aqui 
em Araguatins na Ilha de São Vicente, nós estamos há mais de 600 
quilômetros de Palmas. Só pra você conseguir compreender essa 
logística de distâncias né. Então é muito longe. A gente tá a 600 km. A 
nossa região é conhecida como Bico do Papagaio. Ela vem 
historicamente de conflitos agrários, na década de 70 e 80 a gente teve 
a guerrilha do Araguaia, que foi aqui mais ou menos na nossa região. 
Os guerrilheiros, o exército, eles tinham muita movimentação aqui em 
Araguatins. Araguatins é uma cidade centenária. Ela tem 158 anos né. 
A minha família ta aqui desde que ela surgiu como cidade ne. Antes 
era só um Vilarejo ne, chamava São Vicente do Araguaia. A minha 
família foi comprada e veio trazida num navio negreiro e foi escravizada 
pelo capitão que criou essa cidade aqui, esse município. E aí só em 
1888, com a assinatura da lei Áurea, recebemos as terras da Ilha de São 
Vicente. Em 2010, meu tio Salvador que era uma das bases da família, 
era o patriarca da comunidade, respondeu uma ação jurídica de um 
fazendeiro contra a nossa família, processou meu tio e expulsou meu 
tio do território. Então em 2010 é o marco do nosso despejo e foi o 
ano que nós conseguimos nos reconhecer como quilombola. A gente 
conseguiu fazer o resgate da memória do território e com isso nós 
conseguimos a certidão, a auto-definição da fundação Palmares. Em 
2012 um juiz fez uma nova tentativa de retirada do nosso território. Eu 
fui pra Brasília estudar a minha identidade. Eu não tinha com quem 
dialogar sobre o quilombo. Então eu decidi ir pra Brasília pra entender 
a legislação quilombola. E lá em Brasília eu conheci o movimento 
quilombola e comecei a militar. Então eu comecei a militar fora do 
território. E aí tem muito a ver com isso que a Paula coloca, - como é 
sua relação com o território -, eu sou uma pessoa que me considero sem 
território, sou desterritorializada, eu não me considero, inclusive eu 
tenho muita dificuldade de saber aonde começa e termina a Fatima 
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Barros na Ilha de São Vicente. É como se nós fôssemos a mesma coisa 
ne. É muito entrelaçado ne, eu tenho uma aproximação muito grande 
com meus ancestrais, com meus antepassados e com o território da Ilha 
de São Vicente. Então eu tenho uma casa em Araguatins, era a casa da 
minha mãe. Uma casa que eu fiz pra ela na época que eu morava em 
Goiás, eu retornei, em 2004 eu construí essa casa junto com meu pai. 
Meu pai faleceu em 2007, mas a gente ainda conseguiu construir a casa 
juntos. E aí eu fiquei muitos anos em Brasília, quase 5 anos. Porque 
também começou a interessar o movimento quilombola, fui fazendo 
articulação com o movimento em Brasília, e fiquei até 2016, que estava 
num processo de golpe e tudo. E aí o movimento quilombola entendeu 
que nós deveríamos deixar Brasília e voltar pros nossos territórios. E é 
dessa forma que eu retornei pro Bico do Papagaio, vim pra Araguatins. 
E aí eu tenho essa casa aqui, mas a minha família tem um sítio que é 
da família do meu pai centenário também, chamado centro de Jacó, 
aonde nós temos uma casa e onde minha mãe vivia. Aí agora que 
minha mãe faleceu, ela vivia lá e na casa da cidade, mas agora que ela 
faleceu, meu irmão ta cuidando lá do sítio, tem as plantações que 
precisa de cuidado, e eu estou aqui nessa casa e fico uma semana em 
Marabá, agora que eu tô estudando. Quando as aulas estavam 
presenciais eu tinha que ir pra Araguaína. Meu mestrado é no Instituto 
de Geografia, em parceria com a UFT, é interdisciplinar, só que eu 
tinha aulas presenciais. Então toda semana eu ia pra Marabá, depois ia 
pra Araguaína e depois vinha pra cá. Porque minha residência é aqui 
em Araguatins. E a Ilha de São Vicente fica entre 40 minutos há 1 hora 
daqui. De barco, saindo de Araguatins até chegar na ilha. A ilha é 
fluvial, do rio Araguaia. É a segunda maior ilha no Brasil, fluvial de rio. 
Só é menor que a Ilha do Bananal. Ela tem 2500 hectares de terra. 
Então mais de 500 alqueires de terra. Pra você circular a ilha com 
barcos pequenos, igual são nossos barcos, a gente leva cerca de 3 horas. 
Então ela é muito grande em espaço territorial pra uma ilha, todo um 
processo de construção do território. Então quando a Paula pergunta 
dessa distância a gente tem cerca de uma hora de viagem saindo de 
Araguatins pra chegar na ilha, a gente vai de barco, os barcos são 
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pequenos, são a motores, hoje são de motores, antes era barco a remo. 
Eu particularmente não tenho barco. Quando eu vou, eu vou com meu 
sobrinho ou então eu loco um barco, pego um barco de passagem. 
Dentro do território, geralmente, é, antes da pandemia, eu ia toda 
semana se eu tivesse aqui. Ou sábado ou domingo eu ia pra ilha né. 
Pra ver meus tios, que estão lá. Com a pandemia a gente mudou essa 
logística. Porque nossos mais velhos estão lá. E a gente recebe muitas 
escolas, universidades, a gente sempre faz o possível. Então nós temos 
20 pesquisadores na Ilha de São Vicente, é um número grande, 
significativo que pesquisa na ilha e a gente começou a acompanhar 
cada uma dessas pesquisas. E isso trouxe uma movimentação grande 
para o território. Então a gente fez algumas placas, que a gente não 
podia receber, então tem sido bem menos né. Mas a minha mãe, ela 
tinha uma casa na ilha. Minha mãe faleceu em janeiro e quando foi em 
março houve um incêndio e a gente perdeu a casa da minha mãe. 
Inclusive perdemos a casa toda, inclusive a madeira da casa, que é a 
parte mais cara. Isso foi um problema pra gente. A minha mãe sempre 
reclamava muito que queria melhorar a casa, deixar arrumadinha e a 
gente não tava conseguindo fazer isso, por uma série de situações que 
a minha mãe estava doente, tinha que levá-la em Goiânia e trazer. E aí 
a gente foi deixando, deixando, quando minha mãe faleceu, chegou 
março a casa queimou. Quando a casa queimou a gente ficou muito 
preocupado. Preocupado com as memórias da minha mãe. Que a 
minha mãe queria tanto preservar isso. E aí a gente decidiu que tem 
que construir a casa. Comecei a mexer nisso, mexendo aos poucos e 
sempre que possível eu to na ilha. Mas o meu irmão Miguel, que é o 
presidente da associação, ele tem uma casa, já bem estruturada e ele vai 
todos os dias pra ilha, trabalha na ilha, tem as galinhas dele, tem horta, 
muitas plantas, e aí sempre eu termino ficando com meu irmão. Então 
devido eu já ter sofrido algumas ameaças no território, eu não vou 
sozinha pro território. Sempre que eu estou na ilha eu vou estar com 
um dos meus irmãos, um dos meus primos ou tios. Eu nunca entro 
sozinha no território né. Por achar que é perigoso pra mim. Por uma 
questão de segurança. Porque eu já recebi algumas ameaças de morte e 
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preciso ter alguns cuidados. Mas dentro do possível eu to sempre indo 
a São Vicente. Também pra me energizar. O território me energiza. As 
vezes eu vou no território e dou aquela corada. É certo que agora 
trabalhando em Marabá tem ficado bem difícil, estou desde 2018 
trabalhando em Marabá. Isso tem me consumido também, essas 
viagens. Marabá fica no Pará a 150 quilômetros de Araguatins. Então 
eu trabalho uma semana sim e uma semana não. Quando estou em 
Araguatins, vou no sítio pra ajudar meu irmão no sitio e na Ilha de São 
Vicente, porque lá estão todas as outras famílias. E eu preciso de 
alguma forma acompanhar, orientar. Como estou fazendo pesquisa 
com as mulheres, a gente ta com um grupo de mulheres iniciado. Mas 
o mais sólido é o de jovens lideranças, que são quilombolas 
acadêmicos.  
 

 Sobre a regularização da terra, tem um processo fundiário, ele é um 
processo bem longo, bem complexo, tal qual os processos indígenas. 
Primeiro se reconhece na Fundação Palmares, depois você abre o 
processo no INCRA, depois o INCRA te coloca numa lista pra você 
entrar numa pesquisa antropológica, depois a pesquisa antropológica é 
realizada no território, depois a pesquisa é consolidada, depois que foi 
consolidada vai pro INCRA. O INCRA pega essa pesquisa, avalia essa 
pesquisa, depois de toda a análise documental da pesquisa o INCRA 
faz o RDDT. E ela passa a ser chamada relatório de demarcação e 
delimitação territorial. Esse documento vai pro diário oficial. Aí o 
INCRA publicou e dá o prazo, estabelece o prazo de 90 dias pra que as 
pessoas que não estão remanescentes daquele território façam suas 
contestações. Quando entra as contestações o INCRA tem o prazo de 
mais 120 dias pra essas notificações. Com essas notificações é aberto 
novo processo que é pra poder fazer um registro pra disponibilizar a 
terra pra regularização fundiária. Depois que disponibiliza pra 
regularização fundiária, isso porque São Vicente é uma terra da União. 
Aqui no Tocantins só tem dois quilombos que são terra da União. A 
Ilha de São Vicente é da família Calunga. Porque o Jalapão é terra do 
Estado. E a legislação é diferente. O Instituto de terra do Tocantins e 
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no caso da nossa, é através de uma publicação da regularização 
fundiária. Através de uma portaria chamada 210 da SPU, que é a 
superintendência da União que trabalha com os imóveis da União. 
Então a gente tem que abrir um novo processo lá, e a SPU publica uma 
portaria disponibilizando a terra pra regularização fundiária. Então 
todo esse caminho nós já caminhamos aqui em São Vicente. A terra 
foi disponibilizada. Depois de disponibilizada, a SPU já encaminha pro 
cartório da cidade uma minuta na qual o cartório precisa registrar a 
terra no nome da associação. Depois que faz isso, o INCRA tem que 
publicar uma portaria de reconhecimento do território. Essa portaria, 
aí a gente tem um outro prazo estabelecido pra poder intitular 
permanentemente o território, que é o documento final. Então assim, 
nós já chegamos até a portaria de reconhecimento. A nossa portaria 
tinha ficado travada porque o cartório de Araguatins ele se recusou a 
registrar a nossa terra. Alegando que não sabe do território. E o 
argumento do cartório é sobre o tamanho de São Vicente. Se são 2.500 
alqueires de terra, são 2.500 alqueires de terra que é do nosso território, 
100% da ilha. Só que no cartório se fizeram de desentendidos e 
devolveram a documentação pro INCRA. E aí o INCRA ficou na 
morosidade. Então quando foi em Fevereiro, minha mãe já tinha 
falecido, eu fui em Araguaína com o Ministério Público que cuida 
dessa região aqui. Eu decidi fazer uma visita ao Dr. Tales, que é o 
procurador da região aqui, pois eu não conhecia ele. Conhecia a Dra. 
Juliana que já tinha vindo no território, mas eu não conhecia o Dr. 
Tales. Aí até convidei a Carmen, o Gabriel, que são meus compadres 
né, são as relações familiares que tenho aqui. Sou madrinha de Poema 
né, então convidei Carmen e Gabriel. Carmen tinha aula nesse dia. 
Mas Gabriel e Poema me acompanharam. Aí fomos conversar com o 
procurador. Aí na conversa expliquei pro procurador nossa situação, 
que a gente não tava conseguindo avançar no processo, que essa 
portaria de reconhecimento não tinha sido publicada. Aí ele me 
alertou e disse: olha Fátima, a instância é a jurídica. Se você perde na 
instância jurídica vocês perderam tudo. Então a gente tem que ter 
muito cuidado. Mas eu vou abrir o processo, a ação contra o INCRA. 
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Nessa nossa visita, que foi em nome da comissão, a gente conversou 
com ele, ele explicou tudo e moveu a ação. Já na pandemia, ele entrou 
em contato informando que a gente ia ganhar a ação contra o INCRA. 
Só que o INCRA recorreu, obviamente ele tinha como recorrer. Eles 
recorreram, mas quando foi em Junho saiu o resultado final de que o 
INCRA teria que publicar nossa Portaria no prazo de 30 dias. E se não 
publicassem eles pagariam uma multa de 500 mil reais por dia. A cada 
dia que eles atrasassem após os 30 dias da não publicação. Aí o INCRA 
dentro desse prazo de 30 dias, eles publicaram a portaria. E nessa 
publicação da Portaria tinha a cláusula de que a comunidade já estava 
regularizada. Ela não estava regularizada. Ela estava recebendo a 
Portaria de reconhecimento do INCRA, que é um dos passos pra 
consolidar a titulação final do território. Agora dentro dessa ação que 
o Ministério Público moveu, o Dr. Tales ele deu uma definição do 
período que seria da Portaria e ele deu um prazo de 350 dias pra que o 
INCRA publicasse e finalizasse a nossa regularização. Então em Junho 
do próximo ano. Se ele não titular ele volta pra recorrer aquela multa 
dos 500 mil reais por dia. E também ele paga uma indenização de um 
milhão de reais pra comunidade, pela morosidade, os danos morais 
que nós tivemos, num processo de 10 anos pra regularizar o território. 
Então a gente ta com isso que nós comemoramos enquanto vitória. A 
publicação definitiva do nosso território. É um processo burocrático, 
demorado, 10 anos não é que a gente ta lutando pelo território não. A 
gente tá lutando pra não ser despejado. Pelo meu avô, pela memória 
dele, que já é falecido. Quando ele faleceu, um fazendeiro da ilha tinha 
movido uma ação contra meu tio. E esse processo apesar dele ter 
perdido o objeto, o juiz da comarca não quis dar continuidade no 
processo. Mas na época a gente tinha aberto outra ação contra o 
fazendeiro no ministério público. O juiz alegou em 2016 e expediu 
uma ordem de despejo contra nós, contra o meu tio, na época meu tio 
era vivo. Aí nós tivemos que esconder meu tio, pra ganhar tempo. Eu 
tava em Brasília, foi uma confusão. Pra gente ganhar tempo e não ser 
despejado. A gente conseguiu suspender a liminar de despejo de último 
minuto. O Ministério Público conseguiu. Só que esse processo 
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continua em aberto. Aí nós pedimos que fosse feita anuidade em 2017, 
quando meu tio faleceu. Porque era a decisão do Ministério Público 
contra o fazendeiro. E nós ganhamos também essa decisão. Só que 
mesmo assim o juiz nunca finalizou o processo contra meu tio. Então 
a gente tem meio que uma faca na jugular num processo contra uma 
pessoa que já morreu e eles nem deveriam ter mais esse processo. Mas 
isso pode culminar num possível despejo né. Obviamente sempre que 
eles tentaram nos despejar, a gente foi despejado em 2010, depois 
tentaram despejar a gente mais quatro vezes. Se a gente conseguir 
suspender a liminar de despejo, essa última foi em 2016. A gente tem 
uma preocupação com as famílias e a gente tem uma preocupação 
também de acelerar esse processo.  
 

 A ilha tá numa linha de impacto ambiental. E é o impacto da hidrovia 
de Marabá, que é um grande empreendimento, as ações já estão sendo 
implementadas, o projeto já ta aprovado, só não começou ainda 
porque com essa questão da pandemia deu uma paralisada. E também 
porque é uma hidrovia, que é a hidrovia Araguaia Tocantins. Depois 
dessa hidrovia é provável que a gente perca 100% o território né. Então 
assim a gente tem umas preocupações. Precisamos de regularizar, 
intitular, antes que esses empreendimentos sejam implementados. 
Então a gente se garante de que eles são obrigados, se tiver uma retirada 
eles são obrigados a dar um território com um tamanho igual pra gente 
e que tenha as mesmas características da Ilha de São Vicente. E aí eles 
teriam dificuldade de achar esse território porque não tem outra ilha 
com essas dimensões aqui no Tocantins. Então eles teriam que 
suspender o projeto dessa hidrelétrica. A comunidade é a única 
possibilidade da não execução desses empreendimentos né. No 
documento que nós produzimos a gente já fazia a denúncia dessa 
hidrelétrica e dessa hidrovia, que são dois grandes empreendimentos 
que podem passar pela Ilha de São Vicente e é uma preocupação 
importante. Esses empreendimentos e esses processos de titulação da 
terra, isso me cansa muito porque a maioria da minha família não tem 
interesse sobre a gravidade dessa problemática.  
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 Sobre a burocracia desses processos na procuradoria da República, no 

INCRA, dentro de Fórum, dentro de Ministério Público. Quem faz 
todas essas questões, eu faço desde que eu to em Brasília. Precisa ir no 
INCRA, precisa ir no procurador, precisa ir no Ministério Público, eu 
que vou. Por ter mais mobilidade e também por estar diretamente 
ligada à escola. Isso me traz um conhecimento teórico e metodológico 
também nesses processos.  

 
 Então a gente tem desenvolvido isso, é tanto que a minha tese de 

mestrado trata das memórias e as narrativas das ancestrais e das 
mulheres da Ilha de São Vicente em luta na regularização fundiária. 
Porque a gente quer justamente trazer voz das mulheres quilombolas 
nesse processo de enfrentamento na regularização dos territórios. 
Olha, faz parecer que nós mulheres negras, mulheres quilombolas nós 
não temos espaço de voz e nem de debate na regularização fundiária. 
Quando somos a maioria de nós que assume essa burocracia de dentro 
desses processos.  

 
 Aí as vezes as pessoas perguntam, ah você tá plantando arroz e feijão 

na Ilha de São Vicente? Mas eu oportunizo que quem possa plantar 
plante arroz e feijão. Eu to lutando pelo direito de regularização do 
território. Quem ta lá plantando, colhendo e bebendo no território 
não busca a titulação do território. Então por isso que eu falo que eu 
sou orgânica deste território. Sou uma liderança quilombola atuante 
na luta quilombola, pela regularização de São Vicente, pela 
regularização dos outros territórios do Brasil. Porque a gente não faz a 
luta só aqui na região do Bico do Papagaio, ou em São Vicente. A gente 
faz a nível Nacional e até internacional né, afinal de contas, a gente tem 
que debater pra coisa andar. Somos povos da América Latina, povos 
do Brasil, na questão de luta por território. Eu sou uma militante por 
território. A gente tem uma logística muito grande pra fazer tudo isso. 
E uma preocupação de trazer as novas lideranças.  
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Abaixo seguem alguns registros da atividade de imersão realizada pela 
comissão  na ilha de São Vicente e em seguida o registro da uma mesa 
redonda em alusão ao dia da(o) Psicóloga(o) que teve como tema “Os 
desafios da Psicologia junto aos povos indígenas, quilombolas e 
tradicionais no Tocantins”, ambos aconteceram  em 2018: 

 
 

Figura 2. Registros de imersão de  integrantes da Comissão na Ilha São Vicente/TO. 
Fonte: Arquivo da Comissão Especial de Psicologia e Povos do Cerrado (CRP-23, 2018). 

 
 

 

Figura 3. Registros de  imersão de integrantes da Comissão na Ilha de São Vicente/TO. 
Fonte: Arquivo da Comissão Especial de Psicologia e Povos do Cerrado (CRP-23, 2018). 

 



 

 
 

CADERNO TEMÁTICO CRP-23: PSICOLOGIA E POVOS DO CERRADO 

83 
 

 
 

 

Figura 4. Registro de evento da Comissão em alusão ao Dia da(o) Psicóloga(o) em 27.08.2018, Palmas/TO. 
Fonte: Arquivo da Comissão Especial de Psicologia e Povos do Cerrado (CRP-23, 2018). 
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	INTRODUÇÃO
	Este artigo apresenta estudo exploratório sobre o suicídio entre os indígenas karajás e suas relações com as cosmologias e o feitiço, em diálogo com relatos de experiência de três autoras deste estudo, em uma aldeia karajá/tapirapé. Os relatos trazem ...
	Trata-se de um assunto desafiador para as ciências, dentre elas, a Psicologia e a Sociologia, que buscam compreender e explicar o fenômeno do suicídio a partir de influências psicológicas e sociais. No ato suicida, percebe-se implicado o livre arbítri...
	Na definição da Classificação Internacional das Doenças - CID 10 (OMS, 2009) o suicídio como um óbito derivado de “lesões auto provocadas intencionalmente” relaciona-se etiologicamente com uma gama de fatores, que vão desde os de natureza sociológica,...
	Do ponto de vista estatístico, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2014), o suicídio representa 1,4% de todas as mortes por ano em todo o mundo, um número de mais de 800 mil pessoas. Pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), verif...
	Informações mais recentes da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde dão conta de que a população indígena continua a apresentar o maior risco de morte por suicídio em comparação às populações branca e negra, tendo-se constatado aume...
	Segundo o censo do IBGE de 2010, a população total de pessoas indígenas correspondentes ao grupo maior Karajá é de 6.123 pessoas. Dentre essas, 4.326 são do subgrupo Karajá, 1.442 do subgrupo Javaé e 255 do subgrupo Xambioá (BRASIL, 2010). Ambos os su...
	O estudo teve início num encontro de psicólogas, estudantes, indígenas e pesquisadores engajados com o bem viver dos povos do cerrado e indígenas Karajás/Tapirapés, viventes nas margens do meio do Rio Araguaia, do lado oposto à Ilha do Bananal. Foi mo...
	METODOLOGIA
	Este estudo resulta da experiência de uma visita de caráter institucional a uma aldeia Tapirapé/Karajá em julho de 2019. O objetivo da referida visita foi averiguar in loco denúncias de indígenas Karajás sobre falhas na assistência em saúde na região,...
	As informações aqui apresentadas foram elaboradas a partir da experiência das participantes durante os momentos de estadia na aldeia, como em caminhadas ao rio Araguaia juntos aos moradores e moradoras, em visitas às casas da aldeia e durante o jantar...
	Apesar do caráter institucional da atividade as informações colhidas e a percepção das autoras sobre a experiência, mostraram-se potentes para estudo exploratório sobre o suicídio. Desta forma, mesmo sem finalidade acadêmico-científica ponderou-se a n...
	Para tanto realizou-se estudo exploratório sobre o que tem sido publicado sobre o suicídio entre os Karajás, as relações com cosmologias e feitiçaria, colocando-os em diálogo com os relatos de experiência das três primeiras autoras deste estudo, que t...
	Buscou-se considerar o relato das experiências como diários na perpectiva que trazem Medrado; Spink e Méllo (2014) que os consideram como aliados que se movimentam em forma de texto e auxiliaram na produção da análise para embasar os estudos.
	CONSIDERAÇÕES PSICOSSOCIAIS E COSMOLÓGICAS ACERCA DO SUICÍDIO NA ETNIA KARAJÁ: O QUE DIZ A LITERATURA
	Conforme Junior e Soares (2016), dos problemas existentes entre os Iny, o consumo de álcool e o comportamento suicida têm ganhado maior atenção por parte da grande mídia, da academia e das autoridades sanitárias e indigenistas. Os autores apontam que ...
	De fato, a alarmante realidade do suicídio suscita questionamentos acerca das motivações apontadas pelos próprios indígenas para o ato suicida. Ainda que se reconheça a complexidade do fenómeno, o reconhecimento das percepções dos indígenas possibilit...
	Assim, entre os Karajás, há os que identificam os suicídios como desencadeados por feitiçaria (SCARTEZINI, 2019). Nesse caso, o suicídio ganha a conotação de um homicídio cometido por uma entidade espiritual. Embora não haja consenso sobre as causas d...
	Scartezini (2019) diz que o primeiro caso de mortes por enforcamento ocorrido na região aconteceu entre 2010 e 2011, foi na aldeia Santa Izabel e parece ter sido motivada pelo casamento precoce do jovem. Nunes (2017) traz um relato fornecido pelo tio ...
	Como fica evidenciado nas pesquisas realizadas com indígenas Karajá, a morte por homicídio é “explicada” em consonância com suas cosmologias que trazem explicações sobre o destino do morto, quem ele se tornará e sua influência sobre os vivos. O huré, ...
	A partir do espectro huré encomenda-se a morte da vítima. A complexidade dessa situação aumenta, pois, esta ação pode ser feita por um hàri (pajé) ou não. Caso a pessoa esteja movida por raiva, vingança ou qualquer sentimento que leve a querer cessar ...
	A literatura aponta portanto para a intrínseca relação do homicídio com as práticas de enfeitiçamento com flecha, assim como com as cosmologias do mito da criação da etnia Karajá (LIPKIND, 1940; TORAL, 1992; LIMA FILHO, 1994; ANDRADE, 2016). As cosmol...
	O mito nos apresenta três níveis do cosmos, o subaquático, o terrestre e o celeste, em que transitam os iny vivos e os mortos. O mundo subaquático é o primeiro nível do cosmos de onde os Karajás se originaram e é um lugar de referência que abriga dive...
	Considerando-se as implicações disso para os cuidados em saúde epidemiológica, Souza (2014) aponta para as dificuldades de se transpor categorias biomédicas ao contexto das sociedades indígenas, tendo em vista que estes se valem de referenciais simból...
	O IMAGINÁRIO DO ENCANTO, DO FEITIÇO E DA MAGIA
	Chevalier (2020) afirma que a imaginação já não é mais desprezada como a louca da casa, hodiernamente encontra-se reabilitada pelo interesse de diversas disciplinas científicas (História das Civilizações e das Religiões, Linguística, Antropologia Cult...
	Para esse escritor francês não se pode deixar de reconhecer realidades tão atuantes, ele observa que os símbolos estão presentes em todas as ciências e artes da humanidade, assim como nas técnicas que delas precedem e que se devem conjugar esforços pa...
	Chevalier (2020) adverte que um símbolo escapa a toda e qualquer definição, “assemelha-se à flecha que voa e que não voa, imóvel e fugitiva, evidente e inatingível.” (CHEVALIER, 2020, p. 12), nas palavras de Georges Gurvitch, citado pelo autor (idem),...
	Este relaciona-se a intrínseca relação entre crenças tradicionais dos grupos indígenas, cosmologias e, em particular, às práticas de enfeitiçamento como causa provável de certos episódios de suicídio. O encanto, o feitiço ou a magia são identificados ...
	Augras (2009) nos informa que falar de imaginário social não indica que se esteja falando de fenômenos ilusórios ou falaciosos, mas sim da obra de um determinado grupo cultural, de uma construção coletiva que fornece um rico repertório de representaçõ...
	Como nos assinala Augras (2009), com o advento da Modernidade a magia foi jogada para escanteio, aquilo que Max Weber havia apontado como um processo sistemático de “desencantamento do mundo”. Segundo a autora, as primeiras dificuldades com as quais s...
	Augras (2009) nos recorda que Freud coloca no mesmo nível o primitivismo do pensamento e o arcaísmo do desejo, de tal modo, projeta a dinâmica dos conflitos psíquicos sobre a história da humanidade. A autora salienta que na ótica da psicanálise freudi...
	Augras (2009) aponta que a postura que Freud assume é claramente evolucionista e, destarte, a magia passa a ser encerrada no nível dos conflitos internos e das crenças, pertencente ao reino da ilusão. Ela também adverte que, desse ponto de observação,...
	Frayze-Pereira (2005) nos recorda que através do estudo de outras culturas se pode tomar consciência de aspectos de nossa própria sociedade, no entanto, indo além da avaliação dessas possíveis similaridades, a Etnologia propõe considerar essas outras ...
	Laraia (2012) nos esclarece que o modelo de religiões totêmicas na Austrália adotado por Durkheim em seu estudo sobre as formas elementares da vida religiosa encontra equivalência no Brasil nas religiões xamanísticas. O autor explica que o termo genér...
	Sobre o exposto nesta sessão, se observa que a dimensão ora apresentada que situa o imaginário e as crenças dos indígenas no encanto, no feitiço e na magia, a problemática das enfermidades e do suicídio remete a uma dimensão que transcende o humano, q...
	A OBSERVAÇÃO  IN LOCO DURANTE AS VISITAS AOS KARAJÁS
	Foram identificados, através de conversas informais com moradores de uma aldeia Karajá/Tapirapé, falhas na assistência em saúde e alto índice de suicídio em aldeias de indígenas karajás da região baixa do Araguaia, tendo sido informados alguns casos, ...
	Há ainda uma percepção de que o suicídio seja devido às muitas mudanças que vem ocorrendo na cultura, com a introdução do comercio, do dinheiro, da tecnologia digital. Dizem que a cultura iny não estava preparada, pois as mudanças ocorreram de forma r...
	Mencionam cinco casos de suicídio e uma tentativa de suicídio ocorridos na região, sendo três homens, uma mulher e uma criança. Apesar de considerarem os diversos fatores psicossociais apontados, os indígenas que trazem estas informações trazem como p...
	O caso mencionado acima parece ser o mesmo mencionado por Nunes (2017) e Scartezini (2019), mas há nas falas destes indígenas, uma percepção de que não foi a precocidade no casamento que desencadeou o suicídio, tal como mostraram esses autores, pois d...
	Um outro caso informado foi de um homem encontrado morto, o que deixou dúvidas entre os parentes se o que ocorreu foi suicídio ou assassinato. Segundo relatos, o homem estava bêbado antes de se suicidar. Depois houve o suicídio de um menino. Os indíge...
	Interessante é perceber que tanto nas pesquisas consultadas, quanto nas falas de indígenas Tapirapés/karajás, a epidemia de mortes autoprovocadas na etnia pode estar relacionada a ação dos mortos sobre os vivos, seja através do huré ou dos próprios an...
	ANÁLISE E DISCUSSÃO
	Através da escuta aos indígenas karajá/tapirapé, percebeu-se que dentre as suas diversas percepções e representações do suicídio, há aquelas que estão fundadas em práticas de enfeitiçamento e punição dos anciões pela quebra das tradições. Estas tornam...
	Esta experiência de escuta suscita reflexões acerca do suicídio Karajá. Percebe-se uma questão de sentido moral envolvido, em atitudes de violação e corrupção cultural que vão contra a tradição histórica étnica e cultural dos karajás. Entretanto, não ...
	Amatuzzi (2020) tem chamado a atenção acerca desse aspecto do encobrimento da história, como sendo uma forma de distanciamento da espiritualidade. O autor diz da necessidade do homem em descobrir o sentido do sentido do mundo, que não é encontrado, ma...
	A literatura em Psicologia da Religião tem mostrado que as manifestações da religiosidade/espiritualidade, têm sido consideradas relevantes como suporte social, orientadoras de sentido e motivadoras de fé e esperança (MARQUES et al, 2016; FREITAS, 201...
	Assim, qualifica-se as percepções e representações apresentadas neste estudo, para que pesquisas possam ser desenvolvidas e as reflexões aqui iniciadas possam ser aprofundadas, a fim de que haja a mobilização do Estado para ações de saúde pública que ...
	Isto implica reconhecer que, nas relações entre saberes tradicionais, tal como o que aqui se apresentou, que relaciona o suicídio com cosmologias indígenas; e os saberes científicos, que relaciona o suicídio com relações interétnicas, há que se reconh...
	Laplantine (2004) também reforça a perspectiva de que não existem práticas puramente médicas ou puramente mágico religiosas, mas, no máximo, recursos distintos, de resto raramente antagônicos. Ele diz que todo fenômeno, quer se apresente religioso ou ...
	Há uma necessidade urgente de rever e mudar esses paradigmas, tanto das ciências da saúde quanto da sua práxis, afinal, ao negligenciar ou excluir saberes e práticas tradicionais na assistência em saúde pode-se provocar o etnocídio desses povos, tal q...
	A etnopsicologia enquanto campo de investigação e práxis tem influenciado essa mudança de paradigma no modo de compreender a doença, na medida em que promove a abertura e expressão cultural e simbólica da pessoa, qualificando suas especificidades étni...
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Pela literatura consultada e a partir da escuta da fala de indígenas Karajá/Tapirapé, identificou-se que o feitiço com corda, tem sido uma das explicações para os suicídios/homicídios em aldeias Karajá da região baixa do Rio Araguaia. Há uma explicaçã...
	Ao legitimar as percepções e representações de indígenas Karajá/Tapirapé acerca da compreensão do suicídio entre os Karajás, pode-se vislumbrar uma forma de enfrentamento e combate ao suicídio. A abertura para suas cosmologias torna-se um fator protet...
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	EIXO 2 (1)
	INTRODUÇÃO (1)
	O Conselho Regional de Psicologia da 23ª região (CRP-23) tem sua sede localizada na cidade de Palmas, estado do Tocantins, e integra o Sistema Conselhos de Psicologia juntamente com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), tendo como principal função, ...
	A Psicologia Social, um destes campos de saber e fazer em psicologia, tem por excelência a preocupação com os determinantes sociais e históricos dos comportamentos humanos e suas relações, e de um ponto de vista crítico, compreende que as violações de...
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	Com efeito, identificar, tomar posicionamento, e contribuir com o encaminhamento adequado de situações desta natureza, faz parte da atividade das comissões que atuam no bojo do sistema conselhos, e a partir disso, é possível garantir que certo acúmulo...
	Os direcionamentos que visam minimizar o sofrimento humano, sobretudo de pessoas vulneráveis, que vivem situações de extrema desigualdade social, consequência muitas vezes, de uma construção histórica de racismo, assim como do sistema capitalista da s...
	Apesar das transformações históricas ocorridas na saúde indígena visando a melhoria da assistência, nota-se grande dissonância no que está previsto nas políticas públicas e no que é vivenciado pelos indígenas no contato com os serviços de saúde oferta...
	Em vasta literatura (OMS, 1978, 2002; ONU, 2008, BRASIL, 1988, 2000, 2009,2013 etc.) constata-se a necessidade do reconhecimento e abertura dos sistemas simbólicos e tradicionais no tratamento e recuperação de saúde, assim como ambiência adequada, a n...
	Segundo a OPAS (2020) em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Em 11 de março de 2020, a Covid- 19 foi carac...
	As organizações de saúde orientam a prática do distanciamento social, higiene frequente das mãos com água e sabão/álcool 70% e o uso de máscaras para conter a disseminação do vírus (BRASIL, 2020). Além disso, recomendam a testagem em massa para a iden...
	Apesar do apoio técnico da OMS e da OPAS para evitar a propagação do vírus no Brasil, no que concerne às comunidades indígenas, não temos visto o êxito neste controle da entrada do vírus, por faltar um plano de contingência coerente com a realidade de...
	O presente relatório foi elaborado a partir de informações e dados da realidade que chegaram ao CRP-23 por meio de fontes primárias, a partir das quais foi possível problematizar e optar por caminhos metodológicos estratégicos acerca do encaminhamento...
	As autoras agradecem aos representantes indígenas que nos confiaram seus relatos de situações difíceis e de sofrimento que tem enfrentado e aos colaboradores que trabalharam para a confecção da capa deste material com elementos próprios de cada povo a...
	DESCRIÇÃO DO CONTEXTO PSICOSSOCIAL CULTURAL E POLÍTICO
	O território tocantinense possui uma população indígena de 13.131 mil pessoas que se autodeclaram indígenas, de acordo com o IBGE (2010). Elas estão distribuídas em 13 etnias indígenas: Apinajé, Avá-Canoeiro do Araguaia, Atikum, Fulni-ô, Guarani, Java...
	Esta comissão surgiu como um grupo de trabalho da Comissão Especial de Direitos Humanos, em 2017, tornando-se comissão especial em 2018, sendo composta atualmente por psicólogas, estudantes de psicologia, indígenas e quilombolas. No contexto da pandem...
	Pensamos que a transmissão do Covid 19 tem se assemelhado ao surto da varíola, no século XVI, que operou como uma fonte de extermínio contra os povos indígenas, atuando como um etnocídio e genocídio das diferentes nações. As guerras biológicas, com ef...
	Diante disto, a comissão avaliou a necessidade de mobilizar com urgência o sistema conselhos e o sistema de saúde, para que seja possível atuar na articulação estratégica em defesa das políticas públicas diferenciadas para os povos indígenas. Neste se...
	BREVE ANÁLISE DA CONJUNTURA
	Nos últimos anos o país atravessa uma grave crise política, com ascensão de governos conservadores, que reproduzem discursos de ódio e que tem provocado inúmeros retrocessos nas políticas públicas, principalmente na educação e saúde, com a aprovação d...
	Vale ressaltar que em 2016, a democracia foi fragilizada com um golpe, marcando um Estado de exceção (HUR; LACERDA JR, 2017); desde Michel Temer, e agora com o governo Bolsonaro, o plano anti-indígena tornou-se cada vez mais fortalecido junto à bancad...
	Desde o lema “fique em casa”, como medida de prevenção cabível apenas a uma pequena parcela da população nacional, até a falta de leitos, testes e equipamentos de proteção, as orientações da Organização Mundial da Saúde/OMS, do Ministério da Saúde/MS ...
	Tal situação ocorre em decorrência da ausência de ações do governo que garantam o cuidado e proteção à vida dos povos indígenas, que sofrem hoje não apenas com a violência em seus territórios, mas com o iminente risco de infecção e morte pelo novo cor...
	O documento ainda rechaça os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao Projeto de Lei n. 1142/2020, relativo a um plano emergencial de apoio aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais diante da pandemia do Covid-19, que consiste no plano de fornecime...
	Desde o início oficial da pandemia, no início do ano, o movimento indígena, as lideranças dos diferentes povos existentes no país, manifestam grande preocupação com o significado histórico da pandemia e, principalmente, do modo como a Saúde está sendo...
	Para a liderança do movimento indígena, Ailton Krenak (s/d), do povo Krenak, este é um momento crucial para a sociedade não indígena reaprender a viver na Terra. O capitalismo, sistema que engendra o racismo estrutural e o patriarcado, possui uma entr...
	Na Live organizada pela Comissão Psicologia e Povos do Cerrado do Conselho Regional de Psicologia da 23ª Região - Tocantins (BARRETO, R., WAURI, N.; KAMUTAJA S. Ãwa; SOUZA, T. S. S., 2020) durante a pandemia, representantes dos povos Akwe Xerente, Ãwa...
	É fato também que as mudanças na dinâmica interna nos territórios e as alterações na relação com a cidade, têm impactado a sobrevivência de muitos povos que trabalham com o roçado, artesanatos e turismo comunitário, nesse sentido, o auxílio emergencia...
	Por fim, sobre esses e outros relatos e constatações acerca de violações de direitos de povos tradicionais no Tocantins, acumulados pela comissão ao longo desse período, segue abaixo uma sistematização, a partir da qual finaliza-se o presente document...
	DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
	Os direitos dos povos indígenas têm sido restituídos na legislação brasileira desde 1910, com a criação do serviço de proteção aos índios. A partir do Serviço de Proteção ao Índio- SPI, os indígenas passaram a ter o direito de viver segundo suas tradi...
	A Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a criação do Sistema Único de Saúde – SUS a partir da constituição e a aprovação da Lei Orgânica da Saúde -Lei n. 8.080/90 (BRASIL, 1990b), foram a sustentação para a formulação desta política de saúde voltada p...
	Três anos após este decreto, em 19 de outubro de 2010, foi promulgada a Lei n.12.314 (BRASIL, 2010), que transferiu a estrutura do Subsistema de Saúde Indígena da FUNASA para a recém-criada Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério d...
	Interessante é perceber, conforme apontam Garnelo e Maquiné (2015), que tais características tornaram a SESAI a única Secretaria do Ministério da Saúde que acumula funções de gestão e execução de serviços de saúde. Esta sobrecarga de funções parece es...
	Para atingir as prerrogativas instituídas nas políticas públicas do SUS em prol dos povos indígenas, é fundamental começarmos a acolher e compreender códigos e sistemas diferentes dos nossos. Pensamos que são nos momentos de encontro entre as comunida...
	Ressalta-se a necessidade da aplicabilidade do IAE-PI - Incentivo para a Atenção Especializada aos povos indígenas, que estabelece a viabilização do direito do paciente indígena ao intérprete, a garantia de dieta especial, ajustada aos hábitos e restr...
	Percebemos que estes modos de assistência vêm se efetivando rapidamente nas políticas implementadas pelo Ministério da Saúde, mas infelizmente, tem avançado a passos lentos no dia a dia dos povos indígenas e dos serviços de saúde. Pensamos que esta si...
	RELATOS DE INDÍGENAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA E OUTRAS CONSIDERAÇÕES
	POVO AKWE XERENTE
	O povo indígena Akwe Xerente localiza-se no município de Tocantínia, cerca de 75 km de distância da capital Palmas. O relato que se segue foi transcrito a partir de mensagens escritas e áudios compartilhados de indígena Akwe Xerente para integrante da...
	A partir deste episódio, este grupo de mulheres denunciou ao Ministério Público Federal: a falta de assistência social e psicológica, a precariedade dos serviços e atendimentos, a falta de capacitação dos profissionais não indígenas no que tange ao re...
	A representante relata que dois pacientes infectados, internados e recuperados no Hospital Geral de Miracema, ao retornarem para Tocantínia, passaram cerca de 2 horas dentro da ambulância, em espera para serem acomodados no local preparado pela comiss...
	Após uma longa espera, os pacientes foram deslocados para a Escola Municipal Professor Constantino Pedro de Castro em Tocantínia, para que pudessem cumprir o isolamento da quarentena, imposto pelo plano de contenção da Covid-19 construído pelo municíp...
	A representante compreende que esta situação expôs o paciente a comportamentos de preconceito e constrangimento, ao ser proferido verbalmente por um morador nos vídeos compartilhados em grupos de whatsapp que declarou: “Olha o Índio que está com Covid...
	O relato ressalta que a gestão municipal, sem a consulta e a participação coletiva de grupos sociais, especialmente o grupo de Mulheres em referência e lideranças indígenas, transferiu os pacientes indígenas para outra Escola, localizada no centro do ...
	Deste modo, a indígena, aqui representada pela mobilização do grupo de mulheres juntamente com os familiares dos dois pacientes denunciam o descaso do serviço de saúde, que ao tentar solucionar o problema do isolamento dos pacientes com a mudança de l...
	O relato ainda ressalta que o local designado pelas autoridades, o Centro de Ensino Médio Indígena - CEMIX - não recebeu nenhuma adaptação que demonstrasse uma estrutura de atendimento de qualidade aos pacientes em isolamento e recuperação. Assim desc...
	Além da situação vivenciada pelos pacientes e seus familiares e a falta de estrutura oferecida pelo serviço de saúde, o relato traz ainda a reivindicação da exoneração da chefe do pólo, que agiu com desrespeito a familiar de paciente indígena infectad...
	Há um consenso, inclusive em reuniões dos conselhos distritais de saúde indígena - CONDISI - da importância de se ter na equipe de saúde pessoas indígenas que têm uma compreensão mais próxima das necessidades de seu povo, o que não está ocorrendo em T...
	O MP se pronunciou em despacho n. Proc. MPF/PR-TO no PR-TO- 00010267/2020, informando que a situação da estrutura de isolamento para os recuperados já havia sido resolvida e que a situação de constrangimento e discriminação sofrida pelo indígena infec...
	Compreendemos que a posição aqui apresentada não retrata a situação que nos foi relatada, sobretudo quando se considera a experiência de discriminação vivida pelo paciente indígena, decorrente de uma situação que denuncia as falhas da assistência em s...
	Além das questões aqui explicitadas, a indígena relata que desde o início da pandemia tem havido a insatisfação dos indígenas Akwe Xerente, decorrente da longa espera para a chegada de insumos de proteção e cestas básicas, também pelas dificuldades pa...
	POVOS JAVAÉ E ÃWA (AVÁ-CANOEIRO DO ARAGUAIA)
	Segundo relato de indígena Ãwa Avá-canoeiro, integrante da Comissão de Psicologia e Povos do Cerrado, as aldeias da Ilha do Bananal próximas ao município de Formoso do Araguaia-TO, têm vivenciado momentos intensificados de racismo e preconceito pela s...
	POVOS INDÍGENAS KARAJÁ/TAPIRAPÉ (REGIÃO DE FRONTEIRA TOCANTINS E MATO GROSSO)
	Em aldeia no entorno do Município de Santa Terezinha, no Mato Grosso, às margens do rio Araguaia, vivem indígenas Karajá e Tapirapé que denunciaram para a comissão Psicologia e Povos do Cerrado do CRP-23 (CRP/23, 2019), no curso do ano de 2019, a negl...
	Soma-se a este fato, as situações recentes relatadas por integrante Karajá da comissão Psicologia e Povos do Cerrado, de falta de assistência de cestas básicas e insumos de proteção a população para o plano de contingência decorrente do novo coronavír...
	No que diz respeito ao auxílio emergencial, nota-se a dificuldade de indígenas no saque do dinheiro devido a retenção de seus cartões pelos comerciantes, o que fere gravemente seus direitos de cidadão. Apesar de ser uma situação complexa na resolução,...
	Diante da necessidade do isolamento, este não é o protocolo que deve ser seguido pelos profissionais de saúde. Em 20 de Julho, já existiam dois casos de morte por coronavírus em aldeias Karajá, uma na aldeia Urubu Branco e uma ocorrida no dia 21 de ju...
	POVO KRAHÔ
	Indígenas Krahô habitantes na região de Goiatins e Itacajá, no Estado do Tocantins, têm encontrado dificuldade no cadastramento para o auxílio emergencial devido a falta de internet nas aldeias e por problemas técnicos do aplicativo. Representantes da...
	RECOMENDAÇÕES
	Considerando que o Conselho Federal de Psicologia e o sistema conselhos  atuam em consonância com o compromisso social da psicologia e com os direitos humanos, assim como são sensíveis à grave situação de vulnerabilidade em que se encontram os povos i...
	Também vem recomendar ao sistema conselhos - demais regionais e Conselho Federal - realizar a articulação com a Secretaria Especial da Saúde Indígena, bem como, com as representações dos Conselhos Nacionais de Saúde, Assistência Social, Direitos Human...
	1. Fortalecimento de lideranças indígenas na participação de associações e conselhos indigenistas com a intenção de que os povos possam ser escutados e participem na construção das políticas públicas formuladas;
	2. Fortalecimento do protocolo de comunicação entre o SUS e o SasiSUS com a finalidade das pessoas poderem ser atendidas com maior eficiência e eficácia;
	3. Formulação de um protocolo psicossocial de referência e contra referência dos serviços de baixa, média e alta complexidade, que garantam a integralidade e resolutividade da assistência às populações indígenas;
	4. Aporte de recursos humanos qualificados;
	5. Formulação de política que amplie a grade curricular de cursos na área da saúde para disciplinas que contemplem a importância do respeito as práticas e saberes tradicionais e do trabalho em conjunto com indígenas que desempenham estas práticas;
	6. Política de capacitação aos profissionais da assistência social, saúde e educação, para o aperfeiçoamento do sistema de notificação com as informações decorrentes da Covid-19 e as demais comorbidades.
	Solicitamos ainda a celeridade na publicação da Referência Técnica para Atuação com Povos Indígenas pelo Conselho Federal de Psicologia com a intenção de visibilizar os direitos destes povos. Sugere-se que nesta referência se apresente orientações do ...
	CONCLUSÃO
	O presente relatório apresenta-se em caráter de notificação e alerta endereçado a Secretaria de Saúde Indígena e ao Sistema Conselhos acerca do risco que estão expostas as populações indígenas e da urgente necessidade de medidas sanitárias assertivas ...
	Consideramos a importância de se garantir o isolamento social como medida preventiva no combate à disseminação do vírus. Mas dentro das aldeias, sabemos da proximidade física que existe entre os parentes e que as acomodações costumam estar num mesmo e...
	Esperamos que sejam realizadas ações assertivas, consonantes aos direitos dos povos indígenas. Compreendemos o grande desafio do Sistema de Saúde para um trabalho descentralizado, em que todos os pólos-base, DSEIs e hospitais funcionem em sintonia na ...
	***
	O Distrito Especial de Saúde Indígena Tocantins e os Pólos-base que assistem estas populações responderam este relatório apresentando relatórios extensos com inúmeras ações que tem sido feitas no contexto da pandemia e da saúde indígena.
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	EIXO 3 (1)
	Figura 1. Registros de imersão de integrantes da Comissão na Ilha São Vicente/TO.
	Fonte: Arquivo da Comissão Especial de Psicologia e Povos do Cerrado (CRP-23, 2018).
	INTRODUÇÃO (2)
	O olhar de Fátima Barros nos parece tudo dizer. Na presente foto vemos Fátima voltar-se para um passado significativo que compartilhamos no seu cerne. O que está olhando Fátima? Um passado de violência que ainda se faz presente? Reproduzimos trechos d...
	Titulação da terra Já:
	Narrativas transcritas a partir do encontro da psicologia com Fátima Barros
	Fátima Barros , Paula Rey Vilela2, Carmen Adsuara3, Junior Barros4
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	1 Pedagoga pela Universidade Federal de Goiás
	2 Doutoranda em Psicologia, Universidade Católica de Brasília
	3 Doutoranda em Psicologia, Universidade Federal do Pará, Professora do curso de Psicologia, Faculdade Católica Dom Orione
	4 Pós-Graduado em Gestão Estratégica Empresarial
	Consideramos relevante esta contextualização, sobretudo no campo da psicologia, que segundo Fátima, tem estado ausente na vida das comunidades. Vemos a necessidade emergente da psicologia se responsabilizar com um paradigma epistemológico de ciência e...
	Buscamos uma psicologia que assuma um compromisso ético-político com a profissão e com as sociedades, fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana em suas diversas formas de existir e viver em um mundo. Com este princípio afirmamos nossa lu...
	Enfatizamos sobretudo que a psicologia precisa estar à disposição para a luta com os quilombolas, contra as opressões e violências, seja na forma de invisibilidade destes povos, no preconceito, no racismo, na exclusão, na exploração ou até mesmo na mo...
	Neste combate, é imprescindível lembrar da história das relações de poder que estruturam as relações sociais. Desde o Brasil Império até o Estado de Direitos algo perdura: os processos de desumanização contra as populações negras e indíg...
	Na atualidade, temos assistido a ataques contra a Constituição, fragilizando o direito à terra e ao território. Esse problema social é legado da escravidão no país que se arrasta até os dias de hoje devido à sua condição estrutural. Por esse...
	Nesse sentido, convidamos o leitor para uma leitura atenta da história de vida, de lutas e militâncias de Fátima Barros, uma das maiores líderes quilombolas do país, uma das fundadoras da Comissão de Psicologia e Povos do Cerrado, juntamente com Carme...
	Esperamos que a partir desta leitura, seja possível suscitar reflexões e atitudes de combate ao racismo a partir de uma psicologia compromissada com as pautas quilombolas. E que haja mobilização da categoria de psicólogos, da sociedade civil e dos nov...
	TRECHOS DE NARRATIVAS DE FÁTIMA BARROS
	 Quero dizer que é importante esse momento hoje de escuta, realmente estávamos precisando deste momento. Porque a gente no grupo nunca tem uma centralidade desse debate. O momento é tenso para as comunidades. A gente está tendo que lidar com uma séri...
	 A pandemia escancara uma série de mazelas que a gente já tinha na história. Só que agora elas estão mais escancaradas. É um momento que a gente se depara mesmo com a ação das famílias, com a situação socioeconômica dessas famílias, que praticamente ...
	 Não existe uma política de saúde quilombola, não existe uma especificidade de programas para atender, somos tolhidos, até daquilo que está previsto na lei, que no caso que é o mínimo de atenção básica, o direito a ter um agente de saúde no territóri...
	 O que tem é uma continuidade do processo de colonização, do processo de destruição das famílias.
	 A gente diz assim, há pelo menos a violência diminuiu, as pessoas não estão sendo assassinadas por isso, isso, isso, não a violência continua né. Quando nós temos um parente, mesmo que seja acometido por uma doença e morreu sem a possibilidade de te...
	 Uma constituição que é respeitada, a OET 169 não é respeitada, a gente não tem o respeito de nenhuma das leis desse país. Elas existem só pra ficar no papel mesmo. Nas nossas famílias elas não chegam. No meio de uma pandemia, nossas famílias estão a...
	 A gente vem assim de muitas batatadas, cansados né, tem cansado as lideranças, a gente tem perdido muitos idosos, não só na nossa comunidade, mas em outras também. O São Vicente é um processo de 10 anos de regularização fundiária, e assim, a gente t...
	 A gente é invisível, é como se a gente não existisse. A gente vota nesses territórios, nós somos eleitores, a agenda é cheia. Hoje mesmo eu disse, gente eu não tenho condições de cumprir todas as agendas, mas toda escola chama, a gente vai, faz a at...
	 É muito difícil na saúde, na educação, é difícil na questão de regularização fundiária, e a gente ta com o processo paralisado, não existem recursos pra regularizar os territórios, pro Incra visitar as comunidades. A gente conseguiu derrotar a OET 1...
	 A gente tem uma situação assim gravíssima de abandono do Estado brasileiro. É necessário a psicologia e a saúde terem essa preocupação. Isso que atinge a gente é uma violência tão profunda na alma da gente, a gente vai ter uma vida toda pra não ver ...
	 O quadro é pior do que o que parece. Porque com essa pandemia também existe uma universalização dos processos né, as pessoas olham o problema e -ah, vocês têm problemas, mas todo mundo tem problemas- então você acha que isso é universal, que é tudo ...
	 Os processos são necessários serem de alguma forma refletidos, senão sanados, porque a gente compreende também que a comissão não daria conta de sanar essa problemática, mas jogar luz sobre a estas problemáticas, debater essas problemáticas do ponto...
	 Aqui em São Vicente a gente vive por nossa conta e risco, assim como nos outros quilombos é assim também. Não é dizer que nós estamos sofrendo mais do que nos outros territórios, mas eu posso dizer pra vocês, temos sofrido muito neste momento dessa ...
	 Essa semana mesmo nós estávamos debatendo isso a nível nacional. Em Macacos, na Bahia, que não tem acesso a água, e não pode pescar, pegar água no rio, não pode sair, não pode reformar a casa, não pode fazer nada. No quilombo Vidal, o procurador aca...
	 Na realidade neste novembro eu não tinha a pretensão de participar de atividades. Pela questão do mestrado mesmo, eu estou muito sobrecarregada. Mas a gente termina aceitando justamente pelo problema da invisibilidade, justamente porque a gente prec...
	 Quando eu vejo a comissão, quando a gente discutia um primeiro momento de constituir um grupo de trabalho. A gente vem junto, insistindo nisso, e naquela queda de braço, dentro do próprio conselho, que tinha um grupo que tinha afinidade, mas tinha o...
	 Esse momento da pandemia tem um ponto positivo nisso ne. De tudo por tudo a gente tem que tirar um ponto. O ponto positivo é que algumas famílias, sobretudo com pessoas mais idosas, retornaram para ilha. Tinha gente que ia só final de semana que ago...
	 A gente tá caminhando, mas assim, a gente tá de pé porque realmente é necessário a gente continuar.  E essas questões todas servem pra gente ter um momento de superação, a gente aprende também com isso ne. Mas eu particularmente, tô bem cansada, por...
	 Então assim, fazer o levantamento em nível nacional das lesões de direitos nos territórios e encaminhar pra corte internacional é uma meta que nós temos de vida agora nesse momento. Também pra sobrevivência mesmo, no nível de buscar a sobrevivência ...
	 A gente tem aí mais de 500 anos de processo de exploração, de colonização, de violência contra a gente, muito grave, isso é secular. E assim, toda vez que nós tratamos isso, do ponto de vista de mulher negra e mulher quilombola, parece que nós estam...
	 Então assim, perpassa tudo isso por nós, tanto pela classe quanto pela raça. Também pela questão de gênero. Então assim, é muito complexo o que estamos vivenciando e a forma que estamos vivenciando. E isso nos afeta mais enquanto mulher justamente p...
	 A gente tem a constituição federal, o artigo 68, que dá o direito aos territórios, que reconhece o direito dos territórios quilombolas existirem e se intitularem. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, mas nenhuma dessas leis são suficientement...
	 E assim, eu acho que acima de tudo, um dos papéis da comissão, é justamente trazer mesmo a tona esse debate, fazer documentos com essas denúncias. Fazer documento que dê pra visibilizar essas denúncias. Porque a gente pode resolver o problema fundiá...
	 Parece que quando a gente fala de quilombo a gente ta falando de São Vicente ou da Dona Jucelina, não a gente ta falando é de muitas pessoas. Nós estamos falando é de 5000 quilombos no Brasil. Nós estamos falando de uma sociedade inteira, de homens,...
	 Então assim, a gente traz isso a tona, a gente coloca essas questões assim de forma tão direta pra vocês pra não parecer que, - Ah, vamos fazer uma atividade em novembro, que pauta que vai ser, precisa fazer uma pauta, porque precisa fazer uma pauta...
	 A gente no nosso cotidiano, ta difícil. É muita precarização, violação de direito, tomada de direito, é muito escondimento da gente ne, a gente tá sendo simplesmente apagados. Nossa, a gente vai passando na vida e é como se alguém passasse uma borra...
	 E assim, preocupações são muitas, n provações. Então assim a gente conta com poucos nesse processo da luta quilombola, nós contamos com poucos. Mesmo dentro dos próprios movimentos. A gente tem muitas disputas, a gente tem muitos problemas internos ...
	 Hoje eu conversava com as jovens lideranças e falava pra eles: vocês precisam assumir também a luta, vocês precisam fazer isso porque senão eu vou morrer. Minha mãe morreu com 84 anos ne. Se eu continuar desse jeito eu vou chegar a 60. Porque tipo a...
	 A gente tem uma série de lideranças no Tocantins, por exemplo, Claudia, a Celenita, a Cida, a Aparecida do Brotão, a Raquel lá dos Carruchés, a Lidiane lá dos Ciriados. Então assim, a gente tem um número grande de lideranças e boa parte dos que eu l...
	 ...Sou uma mulher quilombola, há 10 anos na luta quilombola. O Tocantins tem 405 quilombos. Mas a gente tem mais de 30 comunidades em processo de reconhecimento. Que ainda não tem o reconhecimento da fundação cultural palmares.
	 Como o Tocantins se iniciou com a Constituição de 88, o Estado foi criado na Constituição de 88, mas antes quando nós éramos Goiás, a gente tinha um processo que era de desenvolvimento do Estado e o norte, que é o Tocantins sempre ficou muito esquec...
	 Sobre a regularização da terra, tem um processo fundiário, ele é um processo bem longo, bem complexo, tal qual os processos indígenas. Primeiro se reconhece na Fundação Palmares, depois você abre o processo no INCRA, depois o INCRA te coloca numa li...
	 A ilha tá numa linha de impacto ambiental. E é o impacto da hidrovia de Marabá, que é um grande empreendimento, as ações já estão sendo implementadas, o projeto já ta aprovado, só não começou ainda porque com essa questão da pandemia deu uma paralis...
	 Sobre a burocracia desses processos na procuradoria da República, no INCRA, dentro de Fórum, dentro de Ministério Público. Quem faz todas essas questões, eu faço desde que eu to em Brasília. Precisa ir no INCRA, precisa ir no procurador, precisa ir ...
	 Então a gente tem desenvolvido isso, é tanto que a minha tese de mestrado trata das memórias e as narrativas das ancestrais e das mulheres da Ilha de São Vicente em luta na regularização fundiária. Porque a gente quer justamente trazer voz das mulhe...
	 Aí as vezes as pessoas perguntam, ah você tá plantando arroz e feijão na Ilha de São Vicente? Mas eu oportunizo que quem possa plantar plante arroz e feijão. Eu to lutando pelo direito de regularização do território. Quem ta lá plantando, colhendo e...
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