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RESUMO
O presente estudo relata uma experiência psicológica em uma comunidade indígena
Guarani-Mbyá. Especificamente propõe-se a descrever uma experiência de atenção
psicológica na aldeia indígena Krucutu e descrever formas de intervenção psicológica
utilizadas, suas vicissitudes e a importância do setting e do campo das relações
emocionais estabelecidas nessa experiência psicoterapêutica. Este trabalho se deu em
aldeia Guarani de Parelheiros, na região metropolitana da cidade de São Paulo num
período de quatro anos, entre 2004 até início de 2009. São descritas duas intervenções
grupais, denominadas oficinas, sendo uma delas realizada com adolescentes e jovens e
outra com crianças; são também descritos dois casos de atenção psicoterapêutica
individual: o acompanhamento de um jovem psicótico e o de uma mulher com
distúrbio de comportamento. Os resultados dessa experiência revelaram, entre outros
fatores, a presença de “ambigüidade”, entendida como uma dificuldade na constituição
da identidade pessoal. Essa ambigüidade, causadora de sofrimento psíquico foi
revelada no conteúdo verbal, não verbal e nas produções gráficas. Denotou intensa
angústia, gerada pelo conflito entre o desejo, quase nunca consciente, de ter aquilo
que é atrativo do mundo moderno capitalista e o sentimento de lealdade às origens, à
preservação de hábitos, costumes, valores, ou seja, uma devoção à vida Guarani.
Quanto ao manejo técnico–clínico, houve dificuldades na manutenção do setting,
porém a partir da compreensão do campo das relações emocionais foi possível a
elucidação de conflitos. A própria compreensão dos entraves, de vicissitudes
relacionadas com os aspectos culturais e das relações emocionais (advindos do mundo
externo ou interno) foi fundamental na manutenção e desenvolvimento dos grupos e
dos atendimentos individuais. Foi possível observar que a utilização das técnicas e do
arcabouço teórico psicanalítico puderam ser eficazes e contribuíram para compreensão
e intervenção na saúde e sofrimento psíquico dessas pessoas de etnia Guarani-Mbya’,
respeitando-se sua cultura e seus valores.
Palavras-Chave: Índios Guarani; Aconselhamento psicoterapêutico; Grupos
operativos; Identidade; Setting (psicanálise); Saúde mental Indígena
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ABSTRACT

This is a report of a psychological experience in a Guarani-Mbyá indigenous
community. It specifically reports a psychological intervention in the community and
describes the psychological tactics that were used and the importance of the
establishment of the setting and the emotional relational field in this

psychotherapeutic experience. It was a four years experience, till 2009, held
in a Guarani community located at Parelheiros, in the São Paulo metropolitan region.
Here, it is reported two group intervention, called oficina, one of them with
children, and the other with adolescents and young adults; it too describes
two individual interventions: one for a psychotic young male and the other
for a woman with behavior disorder. The common aspect in these four
interventions is the presence of the so-called ambiguity. The ambiguity
among them, and the related psychological stress, is shown as difficulties in
the construction of one's self identity that appeared in verbal and non verbal
expressions and graphic materials. They are torn between the rarely conscious
desire of maintaining their cultural expression (language, customs, kinship concepts,
religious notions) and the patterns of a non- indigenous society. This ambiguity
appears in the emotional relational field of the psychotherapeutic context.
There are ups and downs in the process and the comprehension of them is
fundamental to maintain and improve the individual and group interventions. The
psychoanalytical approach used in this experience was useful for the comprehension
and treatment of the Psychological Stress and Mental Health of Indigenous GuaraniMbyá.
Key words: Mental Health; Indigenous Psychology; Indigenous Mental Suffering;
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