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 E-mail Quem é / qual a relação com os povos indígenas UF Qdo 

entrou 
no 
grupo? 

 a_s41430@yahoo.com   23/8/07 
 airton.lourenco@yahoo.com.br Airton Lourenço – enfermeiro, coordenador do Programa DST/AIDS de Bertioga SP 24/5/08 
 aldafaro <aldafaro@yahoo.es Juan Cristóbal Aldana – (participou de mesa redonda promovida pelo CRP no congresso da 

ULAPSI,  em Cuba). sicologo guatemalteco, Doctor en Psicología Social por la Universidad de 
Valencia (España), ha desarrollado sus tareas de docencia en Guatemala en las universidades 
Rafael Landivar y San Carlos. Actualmente estará como profesor invitado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, México. En Guatemala ha sido coordinador del proyecto 
de Maestría en Psicología Social de la Universidad Rafael Landivar, consultor del Instituto de 
Ciencias Penales y Comparadas en Guatemala para el determinar torturas privados de libertad 
con pena de muerte. Representa a Guatemala a través del Colectivo de Investigaciones Sociales 
y Laborales COISOLA en la ULAPSI. 

Guatemala 22/9/07 

 alinetallarico@yahoo.com.br   11/03/09 
 allanbvrr@yahoo.com.br Contato espontâneo.  5/1/07 
 alvaropalha@hotmail.com   4/11/08 
 alx_antunes@yahoo.com.br   25/4/07 
 anacristinafsouto@yahoo.com.br Ana Cristina F. Souto – “Sou terapeuta ocupacional, atuei durante o ano de 2006 com um grupo 

de jovens indígenas das etnias Kaiowá, Ñandeva e Terena da Reserva Indígena Francisco Horta 
Barbosa (Dourados, MS) utilizando atividades de comunicação (em especial o audiovisual).” 

MS 9/03/09 

 anameloesouza@yahoo.com.br Ana Melo e Souza – “Sou pesquisadora em Mato Grosso do Sul, não trabalho especificamente 
com jovens indígenas, mas já realizei alguns grupos com jovens kaiowá p coletar dados p meu 
trabalho. Se puder ajudar em alguma informação estou a disposição. Outra pesquisadora que 
tbem conhece essa área é Maria de Lourdes Beldi, da USP, ela lançou um livro onde conta sua 
experiência com jovens na reserva indígena de Dourados.”  “Psicóloga e estou terminando meu 
mestrado em História Indígena na UFGD, em Dourados, MS. Embora seja em História, pude 
desenvolver um diálogo muito interessante com a Psicologia Social.” 

MS 26/01/09 

 anapuaka.indiosonline@gmail.co
m 

Anápuáka Muniz Pataxó Hã-hã-hãe (Etnia Tupinambá) - TI Pataxó Hã-hã-hãe - Aldeia Água 
Vermelha / Pau Brasil – BA - TIC e Agente Cultural Indígena 
(21) 3313.9424 (21) 8803.5550 (21) 8617.0413 
Visitem: http://webradiobrasilindigena.wordpress.com e http://www.indiosonline.org.br 

RJ 5/3/08 

 appjardim@ig.com.br Ana Paula P. Jardim – ex-conselheira do CRP-SP e da subsede de São José do Rio Preto. SP 23/11/06 
 arbobones@yahoo.com.br Kleber Bonés – “Fiquei muito honrado e feliz com o convite para fazer parte de um grupo de 

discussão sobre a questão indígena , moro no extremo sul de São Paulo onde estão localizadas  
duas aldeias guarani Tenonde Porã , e o núcleo Krukutu e sei bem o quanto precisamos 
conhecer o máximo possível cada cultura para respeitá-las , espero poder contribuir de alguma 
forma com a discussão  do fórum. 

  

 arrabalde@gmail.com ou  
psicoedu@uol.com.br 

Maria Elisa Marchini Sayeg  - Coordena uma comunidade virtual de falantes da Língua Guarani. 
“Tenho interesse em línguas e em educação. Fiz doutorado em educação pela USP, de enfoque 
multidisciplinar, com temas sobre hipertextualidade. Também tenho trabalhos sobre identidade, 

SP 17/10/06 
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multiculturalismo, feminismo, e outras áreas. Estou inscrita na lista de discussão de Eliane 
Potiguara”. 

 assessoriapolitica@cimi.org.br Paulo Maldus – psicólogo, assessor político do CIMI, atua em Brasília. DF 24/5/08 
 assistentetecnica04@crpsp.org.br Massumi – assistente técnica do CRP-SP, que acompanha o GT Psicologia e Povos Indígenas SP 6/3/08 
 aurelia_rios@hotmail.com Aurélia Rios – Psicóloga. “Sou professora da Área de Humanas do Ensino Médio. Em anexo, um 

projeto que apresentei à Diretoria de Ensino do município de Santos/SP” 
SP  

 benedito.santos@sedh.gov.br Benedito Rodrigues dos Santos – antropólogo, atua na Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos em Brasília. 

DF  

 bethpastore@terra.com.br Elisabeth Pastore – Psicóloga da FUNASA, responsável pela Saúde Mental Indígena no estado de 
São Paulo. 

SP 12/5/08 

 biabrcpsi@yahoo.com.br 
beatrizbcunha@uol.com.br 

Beatriz B. Cunha – conselheira do CRP-SP e coordenadora da subsede da Baixada Santista e 
Vale do Ribeira 

SP 22/11/06 

 biancastock@gmail.com Bianca Sordi Stock – “Terminei o curso de Psicologia pela UNISINOS de São Leopoldo / RS em 
dezembro e meu tcc foi sobre uma longa pesquisa-intervenção que realizei com os índios 
Kaingángs na cidade de Porto Alegre. O título do trabalho foi: Encontros na cidade: a Psicologia 
e os índios Kaingángs experimentando possibilidades de vida. A Unisinos o indicou para 
concorrer ao Prêmio Silvia Lane de monografias da Associação Brasileira de Ensino em 
Psicologia, tendo sido classificado em primeiro lugar.” 

RS 11/9/07 

 brunanicastri@gmail.com Bruna Nicastri – “Sou estudante de psicologia na UNITAU (Universidade de Taubaté), estado de 
SP.” 

SP 28/5/07 

 brunosini@yahoo.com.br   22/4/07 
 camila.borges@funasa.gov.br Camila Borges – Psicóloga, atua como responsável técnica de saúde mental na Funasa - Dsei do 

Paraná. 
PR 24/9/07 

 camilafidalgo@yahoo.com.br Camila Lós Reis Fidalgo -  “Sou Psicóloga Sócio-ambiental, psicodramatista e trabalho com 
Saúde Mental Indígena (etnias de Minas Gerais e Espírito Santo) desde 2005, e conheço bem a 
fundo a necessidade e a demanda da Psicologia neste contexto. Estou disponível para novos 
contatos e reflexões produtivas. Fone (011) 8509-8839.” 

SP 23/4/07 

 cantart45@hotmail.com Carina - psicóloga interessada no tema. SP  
 carlacisotto@yahoo.com.br Carla Cisotto - dentista da PMSP – Saúde PSFI SP 12/5/08 
 carlosandrade_55@hotmail.com   23/4/07 
 chagas@mn.ufrj.br 

 
 

Francisco Chagas - “Trabalho em um laboratório de pesquisa em antropologia no Museu 
Nacional voltado, dentre muitos temas, à questão indígena. Apesar de não ser psicólogo tenho 
interesse na área de saúde indígena, especificamente, na saúde mental, fato este que me levou 
a uma busca de informações no campo da interdisciplinaridade, sobretudo no campo da 
psicologia e psiquiatria.” 

RJ 27/10/06 

 chicoamelo@yahoo.com.br   30/4/07 
 cimile@uai.com.br Wilson Mário - CIMI Regional Leste MG 16/10/06 
 clatpx@hotmail.com 

talitapolicarpo@yahoo.com.br 
  21/2/08 

 consuss@yahoo.com.br   5/11/08 
 crepop@crpsp.org.br Centro de Referências em Políticas Públicas – CRP-SP SP 27/10/06 
 daniela_nobre@hotmail.com Contato espontâneo.  16/10/06 
 cristina@ufscar.br Sou professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e trabalho com pesquisas SP 26/03/20
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relacionadas à monitoramento tecnológico, propriedade intelectual e proteção do conhecimento 
tradicional de povos indígenas e demais comunidades locais. Será um prazer conversar com 
vocês. Um abraço. Cristina. 

09 

 dapsiunitau@yahoo.com.br   1/5/07 
 deborah.castor@yahoo.com.br Deborah Castor – “Acabo de me graduar em Psicologia pela UFPB e faz um ano que faço parte 

do Grupo de Trabalho e Extensão da universidade, voltado para a realidade dos índios do 
nordeste. Conheci os Kariri Xokós de AL, Xukurus de PE e os Potiguaras e Tabajaras da PB. 
Estou indo para Brasília agora em abril para participar do Abril Indígena e me aproximar ainda 
mais da causa. Como sou carioca, agora que me formei pretendo voltar para o RJ ou quem 
sabe começar a trabalhar em outro estado. Gostaria de conhecer mais os trabalhos que os 
psicólogos têm desenvolvidos com a população indígena e gostaria de saber se há algum 
mestrado específico nesta área.” 

PB 10/03/09 

 didaga2007@yahoo.com.br   24/5/08 
 direcao@crpsp.org.br Diretoria do CRP-SP SP 5/1/07 
 dogallois@superig.com.br Dominique Tilkin Gallois – Antropóloga, Coordenadora do Núcleo de História Indígena e do 

Indigenismo – NHII – USP. Trabalha com grupos indígenas amazônicos há 30 anos. 
SP 16/10/06 

 dorapankararu@yahoo.com.br Dora Pankararu – indígena e pedagoga da CASAI-SP SP 24/5/08 
 dreyf-z@uol.com.br Dreyf – “Não trabalho diretamente com a temática indígena.. mas estou inserido em atividades 

de saúde publica, onde a questão dos povos tradicionais é um desafio ainda muito forte para a 
realidade dos profissionais do SUS.” 

SP 23/4/07 

 dvitoria2001@yahoo.com.br “Sou psicóloga e professora de artes na rede do estado. Ainda não trabalho diretamente com o 
povo indígena. Mas recorro aos colegas para quem sabe participar de algum projeto em São 
Paulo.” 

SP 26/4/07 

 elaine_fiorucci@yahoo.com.br Elaine Fiorucci - Psicóloga, há alguns meses tem se dedicado a conhecer um pouco mais sobre a 
questão indígena. 

 23/4/07 

 elda_dunley@yahoo.com.br Elda Dunley - conselheira do CRP-SP SP 17/10/06 
 elis_vida@yahoo.com.br Elis Teles - “estudante de psicologia da Universidade Estadual de Londrina, interessada nos 

movimentos sociais, particularmente nas lutas relacionadas à terra. Estou aqui para conhecer e 
co-construir as possibilidades de apoio da psicologia nestes espaços”. 

PR 25/1/07 

 elisazr@yahoo.com.br Elisa Zanerato Rosa – conselheira do CFP SP 25/11/06 
 elisemal2@hotmail.com   29/10/08 
 elizeti_moreira@hotmail.com Elizeti Moreira  - “Indigena da etnia Terena quero participar do grupo. Sou Psicóloga, trabalho 

diretamente com o povo indígena, na Funasa. Estou desenvolvendo alguns trabalho com a 
comunidade (psicologia dentro da aldeia é um trabalho que está iniciando pois nossos costumes 
são totalmente diferenciados dos homens brancos, quero respostas...)” 

  

 emilsonortega@yahoo.com.br   5/3/08 
 euricosena@yahoo.com.br Eurico Sena Baniwa - Indígena da Etnia baniwa (alto Rio Negro, AM), Bacharel em Filosofia e 

Teologia, cursando Direito. Coordenador do Centro de Estudos Avançados das Nações 
Indígenas- NEAI (SP). Gestor da Comissão Intersecretarial de Monitoramento e Gestão da 
Diversidade (Secretaria do Trabalho, SP). Membro da Associação Indígena do Mérito Rio Negro 
– ACMIRN; Membro do Núcleo de Estudos Jurídicos do Indígena (Unisal, SP). 

SP 5/3/08 

 fabiane.vick@yahoo.com.br Fabiane – “Sou Psicóloga e trabalho no DSEI de Mato Grosso do Sul. Gostaria de participar do 
grupo para troca de informações, conhecimentos, discussões e reflexões.” 

MS 23/5/08 
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 fatinassif@gmail.com Fátima Nassif – conselheira e coordenadora da Comissão de Comunicação do CRP-SP. SP  
 fe.feliz@terra.com.br   23/4/07 
 fe_joao1310@yahoo.com.br   23/4/07 
 felavarello@uol.com.br Fernanda Lavarello – conselheira do CRP-SP e psicóloga do CEDECA Interlagos. SP 24/5/08 
 fevigua@yahoo.com.br Fernanda Vieira Guarnieri - mestrado pela USP-Ribeirão Preto acerca das cotas universitárias 

para indígenas. “A principio o interesse pela temática "povos indígenas" e subjetividade 
surgiram da ampliação de problemáticas sui generis referenciadas pela diversidade abarcada 
pelos programas de cotas. O meu envolvimento é relativamente recente e me interesso 
fortemente pelas conseqüências da carga de violência simbólico-cultural e física para a 
constituição da identidade e subjetividade desses povos. Por enquanto trata-se apenas de um 
grande interesse teórico e acredito que as contribuições desse grupo favorecerão a circulação 
sobre informações, práticas e teóricas de profissionais psicólogos engajados sobre esse 
temática.  

SP 16/10/06 

 fifaspo@yahoo.com.br Fernanda Sposito – Historiadora, gostaria de participar das discussões realizadas e quem sabe 
contribuir de alguma maneira com meu trabalho. Sou pesquisadora de algo chamado de história 
indígena ou etno-história. No mestrado trabalhei com a questão indígena na formação do 
Estado nacional brasileiro no século XIX, além de abordar alguns embates envolvendo os povos 
guaranis, kaiowás e kaingangs contra os paulistas no período. Atualmente dedico-me ao 
doutorado, em que estudo as participações indígenas, com alianças e guerras, na colonização 
da América meridional, entre São Vicente e Paraguai nos séculos XVI e XVII.” 

SP 2/11/07 

 giselemene@yahoo.com.br   23/09/08 
 gloria-marcolla@saude.rs.gov.br Glória Marcolla – “Estou participando de um projeto de saúde mental dos povos indígenas no 

Rio Grande do Sul.” 
RS 24/5/08 

 grimaldo_rios_b@yahoo.es Grimaldo Rios – (participou de mesa redonda promovida pelo CRP no congresso da ULAPSI,  em 
Cuba.) Psicologo peruano con Maestría en Salud Mental de Poblaciones – Universidad Cayetano 
Heredia – Universidad Mc Guill (Canada); Docente del Curso de Metodología de Intervención 
Comunitaria y formulación de proyectos de intervención psicocosial del Colegio de Psicólogos 
del Perú; Coordinador del Programa Multidisciplinario de Intervención Comunitario en convenio 
con diversos Municipios Distritales de Lima y Provincias; Expositor en diversos eventos 
nacionales e internacionales en temas de Población afectada por Violencia Política e impacto 
Psicosocial de la Violencia. 

Pe 
ru 

21/9/07 

 guto_1306@hotmail.com   23/4/07 
 helenabiase@funai.gov.br Helena Biase - Pesquisadora da FUNAI, tem trabalho sobre a juventude indígena. DF 24/5/08 
 helenpsi@yahoo.com.br Helen dos Santos – “Sou psicóloga, residente em atenção básica em saúde coletiva da Escola de 

Saúde Publica/RS e atualmente estou prestando concurso para residente em terceiro ano em 
saúde indígena.” 

RS 5/11/07 

 humboldtratzel@yahoo.com.br   17/02/09 
 ilhammaerrawi@yahoo.com.br Ilham Maerrawi - “Psicóloga, Coordeno o Programa Municipal de DST/aids e Hepatites de São 

Vicente (elaborando um trabalho de prevenção na população indígena) , componho a diretoria 
da Rede Brasileira de Redução de Danos- REDUC. No momento mestranda na  FMUSP- 
Departamento de Medicina Preventiva na área de epidemiologia - Aids e Presídios.” 

SP 22/4/07 

 interajacomisaias@yahoo.com.br Sou estudante do 10º Semestre do curso de Teologia pelo STBN- Salvador e do 6º semestre do 
curso de Psicologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica aqui em Salvador e gostaria 

BA 12/09/08 
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de compartilhar informações sobre o trabalho que voces realizam com indígenas de outras 
etnias que tenham ou não correlação com nosso tema. Atualmente participo de uma pesquisa 
aqui na Bahia com indígenas da Etnia Kiriri. 

 interiworld@gmail.com André Luiz da Silva – “Antropólogo e professor na Universidade de Taubaté (UNITAU), uma 
universidade pública municipal; na graduação trabalhou com os Maxakali de MG. Hoje é 
doutorando em Ciências Sociais na PUC-SP, com tema diverso da questão indígena, porém, 
mantém interesse na área.” 

SP 23/5/07 

 irmaopu@yahoo.com.br   Marcos – “Trabalho há mais de onze anos com os Povos Indigenas, em especial os de area 
urbana. Faço parte da ONG "Opção Brasil", onde Coordeno o Projeto "Indios na Cidade". 
Anuncio que começou a funcionar – onde antes viviam os Tupinambá, os Muiramomi, os 
Guarulho, entre outros – o Primeiro Ponto de Cultura Indígena de Área Urbana no Brasil (ou 
seja, que não é em aldeia). Este projeto é elaborado e executado pela Opção Brasil – através 
do Projeto “Índios na Cidade” – e faz parte de um projeto maior chamado “Pontão de Cultura”. 
O Ponto de Cultura Indígena se chama “Kopenoty Ia M’Boigy” que, numa mistura das línguas 
Terena e Tupi, quer dizer “Indígenas em Mogi” ou “Indígenas no Rio das Cobras” e será 
totalmente administrado pelos indígenas da região. 

SP  

 itoaram@hotmail.com   2/5/07 
 jmedeiro@uol.com.br Jair Medeiros - Psicólogo e engenheiro agrônomo, tem trabalhado com indígenas na área de 

recuperação ambiental e plantio de lavouras no sistema orgânico (sem uso de agrotóxicos). 
SP 19/10/06 

 joanagarfunkel@yahoo.com.br Joana Garfunkel – psicóloga da CASAI - SP SP 4/5/08 
 joannafranco@predialnet.com.br Joana Franco Gonçalves Vieira - graduanda em psicologia, filha de antropólogo, interessada no 

tema. 
RJ 16/10/06 

 joãogfranca@gmail.com João Carlos G. da Franca – presidente da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência 
contra Crianças e Adolescentes de São Vicente e coordenador geral do Camará 

SP 24/5/08 

 joednas@yahoo.com.br   8/09/08 
 jrosalen@usp.br Juliana Rosalen – antropóloga, trabalha na área de Antropologia da Saúde junto aos Wajãpi 

(AP).  
AP 23/4/07 

 karla_gpa@yahoo.com.br   23/4/07 
 karolpaivaneto@yahoo.com.br   26/11/08 
 lemos.tl@terra.com.br Contato espontâneo  16/1/07 
 levberni@hotmail.com 

 
 

Luiz Eduardo Valiengo Berni  - “Meu contato com a cultura indígena se dá por meio de pesquisa 
no campo da Ciência da Religão (Mestrado PUCSP) onde estudei um dos elementos centrais 
desta cultura:o complexo Canto-dança-oração. Já estive por diversas vezes em contato com 
diferentes culturas indígenas nacionais como os Kariri e os Guarani. Já tive contato, também, 
com a cultura andina, viajando pela Bolívia e Peru. Este ano irei ministrar uma aula tratando 
dessa temática na disciplina Raça e Etnia e Educação no Curso de Pós-Graduação em 
Escolarização e Diversidade na FE USP” Membro do GT Psicologia e Povos Indígenas e 
coordenador do Grupo de Estudo Transdisciplinar: Psicologia e Tradição Nativa 

SP 15/10/06 

 lindasalem@vivax.com.br Ermelinda Salem - Psicóloga do CRP-01 - “Sou do Amazonas. Na UFAM sou professora do 
Departamento de Psicologia e, quando fui dar aula para os Sateré-Mawé, havia sido recém 
aprovada no Mestrado em Educação nesta mesma Universidade. Como este Mestrado vem 
trabalhando com as questões indígenas, dentre outras questões voltadas à perspectiva cultural 
- pois tem como núcleo temático "Educação, Culturas e Desafios Amazônicos" - decidi construir 

AM 4/11/06 
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minha dissertação com base na experiência que tive com esse povo. Minha pesquisa foi 
intitulada "Educação e Saúde: a psicologia na formação de professores(as) indígenas Sateré-
Mawé" e teve por objetivo compreender como estavam apreendendo os conteúdos enfocados 
em Psicologia, especialmente com relação a aspectos da educação e da saúde para os quais 
nossa área de estudos está voltada. Foi uma experiência extremamente enriquecedora! Desde 
então estou em contato com os Sateré-Mawé e, atualmente, começo a construir minha tese de 
Doutorado trabalhando com o tema da loucura em sua sociedade, para ampliar 
nossa compreensão da experiência de pessoas internas no Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro 
(que acompanhamos em um Programa de Extensão da UFAM denominado "Encontro").“ 

 ltardivo@usp.br Leila Cury Tardivo – professora do Instituto de psicologia da USP, trabalha há anos com 
indígenas em SP. 

SP  

 luciafariapsi@yahoo.com.br   27/4/07 
 luciana.thome@terra.com.br   23/4/07 
 lucianaganacin@yahoo.com.br Luciana Nabão Marra Ganancin – “Atuamos nas aldeias bororó, jaguapirú, porto cambíra, 

panambizinho que estão localizadas na região de Dourados (MS). Com as etnias guarani-
kaiowá, nhandeva e terena; fazemos parte do Programa de saúde mental da Fundação Nacional 
de Saúde coordenada por Carlos Coloma.  
Tenho tido contato com as etnias desde 2001 em meus estágios da universidade. 
Estagiei no Centro de Desnutrição do Hospital Porta da Esperança, localizado na aldeia 
Jaguapiru, onde desenvolvemos um trabalho com as crianças internadas e suas mães a maioria 
da etnia guarani kaiowa. 
Trabalhamos tb com um grupo de crianças com problemas de violência na escola tengatuí 
marangatu,  
onde utilizamos materiais desestruturados, atividades como colagens pintura com tintas, lápis 
de cor e argila. onde tivemos uma riqueza de conhecimento e resultados satisfatórios.  
Atualmente estou trabalhando com dois grupos de adolescentes na Escola Agostinho, localizada 
na aldeia bororó. Com etnia guarani kaowa tenho utilizado dinâmicas de grupo com intuito de 
trabalhar o fortalecimento da identidade e tb fazer levantamento de dados.  
Tenho tido resultados interessantes com essas atividades e identificado alguns jovens em risco 
de suicídio,  
onde tenho feito trabalho conjunto com um psiquiatra que atua na mesma equipe que a minha. 
Estou desenvolvendo um projeto de capacitação na área de saúde mental com os agentes de 
saúde das aldeias bororó e jaguapíru, juntamente com a equipe de saúde,para que possamos 
juntos entender onde, e, de que forma a psicologia poderá contribuir. Observando os signos e 
significados, os mitos, os rituais, a perda da cultura, o conflito cultural, o inconsciente coletivo 
muito presente nesse povo. 
Gostaria de compartilhar experiências com os colegas, pois não podemos negar que essa é uma 
área de atuação desconhecida para psicologia, e em contato com ela percebemos o quanto esse 
povo carece de ajuda.” 

MS  

 lucilajmg@usp.br Lucila de Jesus Mello Gonçalves - “psicóloga e psicanalista e estou terminando meu mestrado 
na área de saúde indígena na faculdade de saúde pública. Alguns de vocês pude conhecer no 
colóquio. Minha pesquisa de campo foi na Casa de Saúde do Índio de São Paulo, com indígenas 
de várias etnias. Estou muito interessada em trocar idéias e experiências sobre o trabalho do 
psicólogo com os povos indígenas.” 

SP 23/4/07 
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 lucycarey2003@yahoo.com.br   8/09/08 
 lumenact@terra.com.br Lumena Celi Teixeira – professora de Psicologia Social, coordenadora de projetos na Ong 

Camará (São Vicente/SP), conselheira do CRP-SP e coordenadora do GT Psicologia e Povos 
Indígenas, moderadora deste e-group. 

SP 15/10/06 

 maghi1122@terra.com.br   23/4/07 
 mairapedroso@hotmail.com Maíra Pedroso - “Sou de Campinas (SP) e fiz meu mestrado na Puc-SP com a professora Silvia 

Lane, com o tema da linguagem das emoções entre mães e crianças Kadiwéu. Tenho trabalhado 
em parceria com a professora Sonia Grubits, que ja se apresentou e citou dois artigos escritos 
em conjunto. No momento, estou em Limoges, na França, para fazer o meu doutorado. Quero 
pensar sobre a forma como os povos indígenas eram retratados em pinturas do século XVI, 
XVII, pelos europeus que iam ao Brasil, e também pesquisar a presença indígena na Europa 
neste período, pois muitos eram trazidos para exibições na Corte etc...Penso que ai se 
encontram as raízes de muitos problemas atuais enfrentados pelos povos indígenas. Se alguém 
tiver algum trabalho na mesma direção, ou interesse sobre o tema, estou super disposta e  
interessada na questão...!” 

SP 16/10/06 

 manda_hahael@hotmail.com Amanda Medeiros – estuda a aplicação da Fisioterapia na saúde indígena. SP 24/5/08 
 manoeldechristo@yahoo.com.br Manoel de Christo - CRP-10, foi da Comissão Direitos Humanos. Psicólogo e supervisor em 

Psicologia Social Comunitária no Pará. 
PA 20/11/06 

 manthuala@gmail.com   31/12/07 
 mariaerminia_ciliberti@yahoo.co

m.br 
Maria Ermínia Celiberti – vice-presidente do CRP-SP SP 15/10/06 

 maristela_brizzi@yahoo.com.br Maristela Brizzi – professora, “Tenho desenvolvido alguns trabalhos de ensino, pesquisa e 
extensão junto a "Terra Indígena do Guarita" no RS. Resido em Ijuí/RS. Meu interesse pelas 
discussões é pelo fator antropológico e educacional. Espero poder ajudar e aprender bastante, 
através das interações.” 

RS 18/1/07 

 marynloureiro@terra.com.br   7/5/07 
 matraga2@uol.com.br Marcus Vinicius de Oliveira - Psicólogo, doutor em Saúde Coletiva pelo IMS/UERJ, professor da 

FFCH da Universidade Federal da Bahia. Vice presidente do Conselho Federal de Psicologia 
(2004-2007) e militante do Movimento da Luta Antimanicomial.  

BA 19/11/06 

 mayaradacpatrao@yahoo.com.br Mayara Patrão – “Faço Psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e estou interessada 
em participar do grupo de discussão porque trabalho com populações tradicionais na Amazônia 
com um grupo de extensão (NAPRA- Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia).” 

SP 23/4/07 

 mdsl_psicol@yahoo.com.br   9/03/09 
 metodistarj@yahoo.com.br   16/2/07 
 mhasse@usp.br    
 miriam.leirias@ig.com.br   2/5/07 
 miriamcaifa@hotmail.com CRP-04  30/10/06 
 mmvizzotto@uol.com.br Marília Vizzoto - professora da Universidade Metodista e colaboradora do GT Psicologia e Povos 

Indígenas (CRP-SP) 
SP 24/5/08 

 mntzenaide@uol.com.br Nazaré – “Paraibana, trabalhei com os Potiguara de Monte-Mór, na extensão universitátia. Sou 
professora da UFPB do Departamento de Servi;co Social e membro da Comissão de Direitos 
HUmanos. Dessa experiência na CDH é que me aproximei dos Potiguara.” 

PB 18/11/06 

 monicagta@hotmail.com   24/5/08 
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 monicaife@yahoo.com.br    
 niltonjunior@globo.com Contato espontâneo  15/1/07 
 nitatuxa@yahoo.com.br Nita - índia da Tribo Tuxá do norte da Bahia (Rodelas) -  “Há dois anos deixei a minha 

comunidade para cursar Psicologia na cidade de Governador Valadares-MG ( indo a aldeia 
apenas nas férias), devido o desempenho positivo que obtive no Enem, ganhando assim, uma 
bolsa de estudos pelo Prouni.” 

BA 24/2/08 

 nyldarodriguez@uol.com.br Maria Nilda – “Jornalista, atuei por uns 5 anos na área de comunicação da ONG SSL que 
trabalha com populações no Amazonas, Acre e Sertão de Pernambuco.  Moro em SP... fiquei 
completamente envolvida e hoje sou pesquisadora do tema, especialmente Literatura 
Indígena.” 

SP  

 odairfurtado@pucsp.br Odair Furtado – psicólogo, ex-conselheiro do CRP-SP e CFP, professor em SP SP 24/5/08 
 osvaldo@unir.br Oswaldo Unir - doutor em Psicologia pela USP, docente da Universidade de Rondônia, 

pesquisador e amigo da comunidade indígena. 
RO 24/5/08 

 parmenidespereira@yahoo.com.br Parmênides Pereira – “Minha entrada como professor de psicologia da  UFAL há dois anos me 
fez entrar em contato com uma comunidade indígena Xukuru-Kariri, que luta pelo 
reconhecimento étnico e aquisição de terras.  Iniciamos uma pesquisa que findou sua fase de 
coleta de dados e agora estamos em busca de referenciais para discutir a questão. Quem puder 
nos fornecer literatura a respeito, agradecemos. O grupo é composto por mim e por duas 
alunas de Psicologia. A enfase do trabalho é a ação de enfrentamento do grupo em busca de 
direitos reconhecidos na lei, mas não vivenciados no cotidiano.” 

AL 20/07/08 

 polianagonzalez@yahoo.com.br   13/12/08 
 pripink6@hotmail.com “Eu gostaria de saber mais sobre a cultura indígena, sou estudante de Psicologia e tenho 

interesse no assunto.” 
 24/5/08 

 prleosinho@yahoo.com.br   24/4/07 
 professorzilio@yahoo.com.br   29/4/07 
 projetocesac@yahoo.com.br   31/07/08 
 redacao@znmarketing.com.br Luciana Scanoni - “sou antropóloga e trabalho com a população Terena  no Mato Grosso do Sul. 

Meu trabalho se concentra basicamento no estudo da cerâmica produzida pelo grupo, no 
entanto, estou sempre  participando das reuniões sobre a questão da terra.” 

MS 16/1/07 

 regianecdp@yahoo.com.br Regiane - psicóloga interessada no tema.   
 renatamarquesrego@yahoo.com.

br 
Renata Marques Rego – “Cheguei a este grupo por intermédio da Dra. Sônia Grubits. Sou 
psicóloga e atualmente pesquiso em meu mestrado na PUC-Campinas os elementos 
terapêuticos da dança. Gostaria de acompanhar e compreender a experiência de dançar para 
povos indígenas.” 

SP 20/7/07 

 retakacura@yahoo.com.br   23/4/07 
 risoalencar@yahoo.com.br Contato espontâneo  16/1/07 
 rodrigo.chaves73@yahoo.com.br   7/5/07 
 rodrigoribeiro@pucsp.br Rodrigo Ribeiro - Realizou sua pesquisa de mestrado sobre alcoolismo no povo Krahô e no 

doutorado sobre alcoolismo no povo Maxakali. Professor da PUC-SP, é do Núcleo de Etnologia e 
Meio Ambiente. 

SP  

 rodrigovenanncio@yahoo.com.br   21/11/08 
 sandrelena@uol.com.br Sandra Helena Sposito - conselheira do CRP-SP, membro da Comissão de Direitos Humanos e 

coordenadora da subsede de Bauru. 
SP 21/11/06 
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 schubert_fernando@yahoo.com.b
r 

Fernando Schubert - “Sou Psicólogo, formado na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
Trabalho no Centro de Apoio aos Direitos Humanos e sou militante da causa indígena, 
especialmente a dos índios Tupinikim e Guarani daqui do estado. 
Há cerca de 1 ano e meio criamos um grupo multidisciplinar denominado Brigada Indígena, que 
tem realizado diversas ações de apoio, tais como: visitas às aldeias, atos políticos, intervenções 
públicas, ocupações, etc. 
Mas sempre me senti um pouco isolado, enquanto psicólogo, nessa prática. Fico muito feliz de 
saber que nossa categoria está se organizando em torno desse tema tão importante. Espero 
contribuir bastante com a discussão e estou muito curioso por conhecer e trocar experiências e 
idéias com outras pessoas.” 

ES 18/1/07 

 sergioaragaki@yahoo.com.br Sérgio Aragaki - moro em Palmas-TO, assumi o cargo de professor na UFT - Universidade 
Federal do Tocantins. Fiz um contato com o GTI-Grupo de Trabalho Indígena, que agrega as 
questões indígenas aqui na universidade. 

TO 23/4/07 

 sgrubits@uol.com.br  
 
 

Sonia Grubits  - “Pesquiso populações indígenas em MS e MT. Trabalho na Universidade Católica 
Dom Bosco, em Campo Grande. Já temos trabalhos muito interessantes com grupos da região, 
em especial os Bororo, Guarani, Terena e Kadiwéu. 
Tenho quatro artigos sobre minhas pesquisas no Scielo: dois sobre Identidade Infantil, um 
sobre o Desenho da Casa com populações infantis indígenas e outro sobre Mulheres Indígenas. 
Finalmente, no prelo, um artigo sobre ética nos estudos com populações indígenas, revista 
Psicologia - Ciência e Profissão do CFP,  juntamente com Maira Pedroso (ela interrompeu seus 
estudos na PUCSP e está em Limoges, França, fazendo um doutorado, com orientação do 
professor Ivan Darrault-Harris), que também está na nossa lista.  
Publiquei três artigos na revista Ra Ximhai, da Universidade Autónoma Indígena do México, 
UAIM. Tenho discutido a questão indígena com pesquisadores do México, em especial região de 
Sonora, onde fiz um trabalho de campo com o grupo Mayo.  
Meu parceiro nas pesquisas e publicações, desde 1997, é o professor Ivan Darrault-Harris, da 
Escola de Altos Estudos em Ciências de Paris.  

MS 15/10/06 

 silnogueira@yahoo.com.br Silvia Nogueira - “Minha experiência começou em março de 2005 no CTI – Centro de Trabalho 
Indigenista – onde atuei de forma voluntária e, posteriormente, integrei uma equipe técnica 
para elaboração do estudo etnoecológico das aldeias do Krucutú e da Barragem em função da 
construção do trecho sul do rodoanel Mário Covas (índios Guarani - consultoria solicitada pela 
FUNAI para CONSPLAN/DERSA). Posteriormente passei a integrar um Grupo de Trabalho que 
atua (até os dias de hoje) de forma independente (como empresa de consultoria em 
antropologia com projetos na área de educação, saúde etc) e sou voluntária na equipe do 
Programa de Monitoramento de Terras Indígenas e Unidades de Conservação no Instituto 
SocioAmbiental. Sou formada em psicologia, com mestrado em psicologia social (PUC/SP) e 
trabalho em organizações sem fins lucrativos desde 1997. 

SP 16/10/06 

 silviariza@uol.com.br Silvia Ariza - Trabalha com MST na Anhanguera (SP) – Universidade São Marcos SP 14/11/06 
 sirleisp@yahoo.com.br   25/7/07 
 sokadidi@yahoo.com.br   22/5/07 
 subsedesantos@crpsp.org.br Subsede Santos e Vale da Ribeira. SP 24/5/08 
 suelirugno@yahoo.com.br   24/4/07 
 tabetinho@itelefonica.com.br Paula Araújo – trabalha no Programa DST/AIDS de São Vicente. SP 24/5/08 
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 tangarra@hotmail.com   11/02/09 
 taniabonfim@ig.com.br Tânia Elena Bonfim - professora da Universidade Metodista, Psicóloga e doutoranda em 

Psicologia pela USP. Tem trabalhado com a Profa. Leila Tardivo junto às Comunidades Indígenas 
Guarani Mbya da cidade de São Paulo. 

SP 3/2/07 

 taniacostaduplatt@gmail.com Tânia Costa Duplat – “Psicóloga, bahiana de Salvador e descendo dos Pataxos hã hã, como 
funcionaria da área técnica de saúde mental faço apoio institucional no extremo sul da Bahia 
(Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Prado, etc), são ao todo 21 municípios e 11 caps, preciso 
muito de referencias que orientem os técnicos  para o atendimento dos nossos irmãos índios 
que também enfrentam problemas com o alcoolismo.” 

BA 3/3/08 

 taniacristina@polmil.sp.gov.br Tânia Cristina – “Trabalho numa instituição em São Paulo, com prevenção a manifestações 
suicidas.” 

SP 3/5/07 

 tatianetavaresmenezes@yahoo.co
m.br 

Contato espontâneo  11/5/08 

 terezac.martins@gmail.com Ana Tereza C. Martins – Acompanha indígenas do litoral norte de S.Paulo, num projeto 
destinado à população que reside naquela região. “É um projeto para acompanhamento da 
gestação, parto e pós-parto junto a comunidades distantes mais de 40km do centro mais 
próximo, e que têm dificuldade de acesso ao posto de saúde criado para a região, porque vivem 
no chamado "sertão". 

SP 4/1/07 

 thalitapsi@yahoo.com.br Thalita V. Leite Martignoni - “Sou graduada em Direito e graduanda em Psicologia. Sempre me 
interessei por direitos humanos. Atualmente estou estudando o preconceito em relação aos 
povos indígenas, no mestrado em psicologia social da Universidade Católica de Goiás, sob a 
orientação da professora Ana Raquel Rosas Torres. Estamos iniciando este projeto em parceria 
com o prof. Rupert Brown e Roberto Gonzáles, que têm investigado o preconceito contra os 
Mapuches no Chile.” 

GO 15/10/06 

 thamarab@hotmail.com Thamara - psicóloga interessada no tema. SP  
 tmnaves@gmail.com Terezinha Naves – estudante de psicologia – Santo André SP 26/08/08 
 tsenhorinha@yahoo.com.br   23/4/07 
 valeriasaud@yahoo.com.br   2/5/07 
 vancaldeira@terra.com.br Vanessa Caldeira – antropóloga da CASAI-SP SP 24/5/08 
 vanessamastrogiacomo@yahoo.co

m.br 
  23/4/07 

 vanessaviramundo@gmail.com Vanessa Santos – educadora socioambiental do Camará (SV), interessada na questão indígena. SP 23/4/07 
 veronicamontanher@ig.com.br 

 
 

Verônica de Freitas Montanher - “Trabalho no Hospital Geral de Pedreira (zona sul de São 
Paulo) nas seguintes áreas: Maternidade, Berçário, Pediatria e UTI Ped. Esse hospital é 
referência para atendimento aos indígenas que vivem em Parelheiros. Na verdade não 
desenvolvo nenhum trabalho diretamente com eles,mas tenho interesse em discutir sobre o 
assunto e refletir sobre as possibilidades de atuação.” 

SP 16/10/06 

 vicg@terra.com.br estudante de psicologia SP 16/6/07 
 vivianerid@yahoo.com.br “Sou psicóloga/ed ambiental e estudante de ciências sociais e tenho interesse pelo tema.”  29/4/08 
 vperez@bol.com.br Contato espontâneo  29/1/07 
 vvaall@uol.com.br Valeria Macedo - Integrante do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo – NHII - USP SP 19/10/06 
 xanda2@gmail.com Xanda Miranda – “Trabalhei 8 anos com a etnia A´uwé Xavante, 3 como consultora da 

FUNAI com o tema vulnerabilidade social (com o depto de educação  e o depto de estudos e 
pesquisas). Sou barachel em psicologia pela PUC-SP e fui orientanda da dra Bader Sawaia em 

DF 30/4/07 
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pesquisa sobre educação diferenciada indigena. Atualmente estou trabalhando no MEC, na 
coordenação de educação ambiental, mas acompanho continuamente os projetos nos 
quais atuei junto à FUNAI.” 

 xandajapiassu@gmail.com   5/11/08 
 zuleikaolivan@iron.com.br Zuleika V. Olivan - membro da comissão gestora Baixada Santista e Vale do Ribeira SP 23/11/06 
 zulmapirini@hotmail.com Zulma Pirini – psicóloga da Argentina. “Estoy por comenzar una investigación sobre S. Mental 

en los pueblos originarios y me gustaría contactarme con psicólgos y antropólogos, que 
investiguen el tema” 

Argentina 24/5/08 

 


