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NÃO SOU ÍNDIO, SOU GUARANI 

Resumo 

O presente Trabalho de Pós- Graduação Ciências Sociais e Religião (TCC), aborda a Temática: 

“Não sou índio, Sou Guarani”, após entrevista com o Pajé/Cacique (acende fogo) de nome ( 

branco ) Augustinho da Silva, (99), que na oportunidade da participação da Assembleia Ordinária 

do CEDIND/Conselho Estadual dos Direitos Indígenas RJ, em Paraty, (27/06/19) nos concedeu 

gentilmente uma entrevista,  falando da natureza viva e do universo cosmológico/guarani; A 

relação com os parentes indígenas guaranis; A dificuldade da Livre Circulação do Povo Guarani 

e animais como a onça” no território de Juruá. O texto também faz uma reflexão de mundos 

opostos: O de Nhanderú, que não delimita cerca e permite a livre circulação de homens e 

animais no universo de Juruá. E do território de Juruá com suas cercas e arames farpados, para 

impedir a livre circulação de homens e animais, nesta vastidão de terras e florestas. Nesse 

trabalho trazemos também: A narrativa do Pajé/Cacique Miguel Karai Tataxi (119) A sua luta 

pela paz e convivência pacifica com Juruá em uma “Terra Sem Lei”. Além de um resumo dos 

principais problemas nas aldeias guaranis do Estado do Rio de Janeiro, e do Protocolo de 

Consulta Prévia Tekoa Itaxi Mirim, no Centro Cultural de Paraty, com a presença dos guaranis e 

autoridades públicas, onde foi elaborado o Protocolo de Consulta Prévia, a ser respeitado por 

Juruá e representantes da administração pública. E por último: Um Resumo Conclusivo da 

militância no CEDIND (Conselho Estadual dos Direitos Indígenas); A participação nas Assembleias 

Ordinárias e/ou Extraordinária realizadas tanto no contexto urbano na Cidade do Rio de Janeiro, 

bem como: nas Aldeias em reuniões descentralizadas. Usaremos com fontes de pesquisa para 

este trabalho: entrevistas, relatos de reuniões, material de pesquisa bibliográficas em livros, site, 

redes sociais, blogs, palestras, seminários, cursos de extensão sobre questões indígenas e 

outros. 
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