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Editorial 

 
É com imensa alegria que apresentamos a segunda edição da revista Terena 

Vukápanavo, primeira revista científica organizada e editada por pesquisadores indígenas, 

voltada a divulgação das pesquisas indígenas e indigenistas. A iniciativa nasceu no âmbito do 

Conselho do Povo Terena, por ocasião da Hanaiti Ho’ùnevo Têrenoe realizada na aldeia Buriti, 

em maio de 2017, quando os intelectuais indígenas apresentaram a proposta aos caciques e 

lideranças que demonstraram apoio irrestrito a este empenho que visa dar visibilidade aos 

escritos indígenas, saberes das aldeias e documentos que reforçam a luta pelos direitos dos 

povos indígenas.  

Nesta edição contamos com seis artigos, sendo quatro tratando diretamente do povo 

Terena e outros dois referentes ao povo Xakriabá e povo Kichwa Canelos do Equador. O 

primeiro artigo intitulado “O processo histórico da retomada do território tradicional dos 

Terena da terra indígena Taunay-Ipegue”, de Cerizi Francelino Fialho, aborda o processo de 

retomada da terra indígena Taunay-Ipegue, sendo que o texto é parte de seu trabalho de 

conclusão de curso. O segundo texto “El Mito en la construcción de la conciencia de territorio 

del pueblo Kichwa Canelos de la Amazónia del Ecuador”, de autoria de Enoc Moisés Merino 

Santi, pesquisador indígena que cursa doutorado em antropologia social no Museu Nacional 

(UFRJ).  O terceiro artigo “Memórias e histórias Terena da Aldeinha, Anastácio (MS), para a 

gestão da escola indígena”, constitui contribuição da professora Terena Evelin Tatiane da Silva 

Pereira, nos presenteando com parte de sua pesquisa de mestrado em educação desenvolvido na 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A pesquisadora Lenir Gomes Ximenes enriquece nossa 

revista com o texto “A mão de obra Terena no sul do Mato Grosso/Mato Grosso do Sul”, pesquisa 

resultado de seu doutorado em história defendido na Universidade Federal da Grande Dourados 

(UFGD). De igual modo, Lílian Raquel Ricci Tenório e Valdir Aragão do Nascimento trazem 

importante contribuições com o artigo “O protagonismo Terena: estratégias e resistências”, 

enfocando as produções Terena na academia e como tais reflexões dialogam com o movimento 

indígena. Fechando a sessão de artigos, publicamos o texto inédito de Célia Xakriabá, onde se 

apresenta parte de sua pesquisa de mestrado desenvolvido na Universidade de Brasília (UnB), 

intitulado “Concepção de uma xacriabá sobre a autonomia indígena em meio a processos de 

tutelagem”.  

Na sessão de resenha, o pesquisador Leonardo Nascimento nos convida a conhecer 

“A luta Yanomami / Claudia Andujar”, organizado por Thiago Nogueira, fazendo-nos lembrar 



 

da importância dos povos indígenas para o equilíbrio do mundo e a garantia da sobrevivência 

da humanidade. 

Nas sessões de registro histórico e entrevista trazemos os trabalhos de conclusão 

de curso de Jussara Balbino Lemes e Darleine Canale Pinto Seizer, ambas professoras indígenas 

formadas pelo Centro de formação de professores Indígenas (CEFPI), na licenciatura normal 

médio intercultural e que foram orientadas pela professora Terena Evelin Tatiane da Silva 

Pereira. 

Encerramos a revista com a “Carta de Ipegue: documento final da 13º Assembleia 

Terena”, aprovado pelas lideranças Terena durante a assembleia realizada na aldeia Ipegue, em 

maio de 2019. 

A revista como um todo é uma pequena contribuição dos pesquisadores Terena para 

a ciência brasileira e também uma devolutiva para as nossas comunidades de origem. 

 

Luiz Henrique Eloy Amado  
Aldeia Imbirussú, dezembro de 2019  
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O PROCESSO HISTÓRICO DA RETOMADA DO TERRITÓRIO 

TRADICIONAL DOS TERENA DA TERRA INDÍGENA 
TAUNAY/IPEGUE 

 
 

Cerizi Francelino Fialho (Hopuxokenati) 
 
 

Resumo: O presente trabalho apresenta pesquisa relacionada as retomadas feita pelos Terena 
da TI Taunay/Ipegue. De início apresenta o histórico desse povo guerreiro, desde a sua saída 
do Êxiva, a participação na guerra do Paraguai, época este que ficou marcado e que afetou 
profundamente a história desse povo, principalmente relacionado ao seu poké’exa. Tem como 
objetivo fazer um histórico das 17 retomadas feito pelos Terena, processo este que teve início 
no ano de 2013 com a retomada da “fazenda Esperança”. Em relação ao embasamento teórico 
foram utilizados os conceitos de territorialização, desterritorialização, reterritorialização. Esta 
pesquisa faz uma conjuntura entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, 
dessa forma respeitando o saber tradicional indígena. 
 
Palavras chave: Terena. Retomadas. Poké’exa. 
 
 
 
Têrenoe: Enepora yutoéti ihíkaxovopeti hara veyoponeokonó xoko íhauti retomada itukoné 
Têrenoehiko íhae ipuxovokú kopénoti koeháti Toné/Ipéakaxoti. Inúxoti hané koyuhoponó 
exétina ya mekuké, inâ’a ipuhíkea ya Êxiva, koeku apê’e neko guerrana káxeono, pihotiné 
kaxehikó itoponó esáikea kixoku koêku eneponé poké’exa Têrenoe. Koati itukovoké enepora 
yutoetí hané koyuhopó kixokú koêku itukôa Têrenoehiko ne 17 kôeti retomada, ya 
koukoponeovó 2013 retomadaxopokonó eneponé oyonókuti koeháti peransa. Xokoyoké 
iháxoné purutuyé embasamento teórico hané ikoítukexokonó itúkotí poké’exa, hu’uxokonoti 
poké’exa, hu’uxópoti poké’exa. Enepora ihíkaxovopetí ikaha’iné kixó exonéti ukeâti 
ihíkaxovokutiké yoko exonetí ituké kopénoti, exokouti teyea éxone kopénoti. 
 
Emo’úti hoinaxovopé: Têrenoe. Retomada. Poké’exa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 



 

O território é essencial para o modo de viver das comunidades indígenas, pois ela é 

necessária para sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições.  

Atualmente o povo Terena da TI Taunay/Ipegue, passa por um processo, denominado de 

retomada do poké’exa ûti que significa no idioma terena “nosso território tradicional”, que foi 

retirada dela pelo próprio governo brasileiro. Atualmente os povos indígenas estão sendo 

protagonista quando se trata da temática território tradicional. Com a demora do Estado 

Brasileiro em demarcar o território tradicional estão se organizando e mobilizando para que 

possa reivindicar e garantir os direitos originários. 

Este trabalho busca compreender a importância do território tradicional para os 

Terena, além disso, destacar os meios utilizados para que o povo Terena da TI Taunay/Ipegue 

pudesse conseguir preservar sua cultura e o modo de viver, em meio a tanto genocídio e 

etnocídio aos povos tradicionais no Brasil. O interesse acadêmico pelo tema é justificado pelo 

fato de ser indígena da etnia Terena, morador da TI, especificamente nascido e criado na Aldeia 

Bananal, conhecedor da realidade daquela localidade, e defensor das causas indígenas.  

Essa pesquisa pretende fazer o histórico das retomadas feito pelos Terena de Mato 

Grosso do Sul, especificamente da TI Taunay/Ipegue, que faz parte do município de 

Aquidauana. Histórico esse que teve o início no ano de 2013 com a retomada da “fazenda 

Esperança”, até os dias atuais em que foi feito a ultima retomada que é uma parte da “fazenda 

Anhumãs”. 

De início relatar a saída dos Terena do Êxiva, assim se deslocando para o “território 

brasileiro”, a participação dos deles na guerra do Paraguai, os momentos marcantes na vida 

desse povo guerreiro até chegar nos momentos atuais (século XXI) que é definido como o 

despertar dos povos indígenas. Falar da importância do Hána’iti Ho’únevo Têrenoe (Grande 

Assembleia do Povo Terena) como sendo espaço de troca de saberes entre os indígenas, tanto 

em relação ao conhecimento tradicional e ao conhecimento científico, fortalecendo cada vez 

mais a resistência e a luta indígena. 

 

KALÍ EXETINA TÊRENOE (UM POUCO DA HISTÓRIA TERENA) 

 

Nessa primeira parte abordaremos a primeira etapa da pesquisa, no qual iremos 

discorrer sobre a história desse povo guerreiro. Devemos recorrer a várias fontes de informação, 

livros, teses, dissertações, pesquisas relacionadas ao povo Terena. Além disso, para sabermos 



 

sobre a vida passada dos Terena é muito importante ouvir os relatos orais dos mais velhos, a 

tradição oral revela os momentos mais significativos do povo Terena, ou de qualquer outro 

povo indígena. 

Segundo a historiografia, os Terena pertencem ao tronco linguístico Aruak, e é um 

subgrupo Guaná, provenientes da região do Êxiva, como ainda é lembrado pelos anciãos 

Terena. A partir do século XVI os Terena tiveram o primeiro contato com os “purutuye” (não 

indígena), quando as expedições portuguesas e espanholas atraídas pela existência de ouro e 

prata na região dos Andes, passaram pelo Êxiva que era o caminho mais curto para se chegar à 

região das minas. Confirmando-se a existência de ouro e prata nessas regiões os portugueses e 

os espanhóis passaram a instalar suas casas, dessa forma construindo vilas, eles traziam consigo 

ferramentas para a agricultura e também plantas e animais, tudo isso provocou uma mudança 

profunda na vida dos Terena. O povo Terena viu-se no meio de tanto conflito entre os espanhóis 

e portugueses, pois os europeus estavam na disputa pela extração de ouro e prata na região. 

Como na região do Chaco existiam outros povos indígenas, esses povos acabaram criando 

estratégias para sobreviver em meio a tanta disputa. 

Segundo Baltazar (2010, p. 21), 

 
Diante da divergência entre os povos da região, os espanhóis se aliaram aos Guarani 
para combater os seus inimigos, os Mbaya Guaicurú/Guaná, que, por sua vez, fizeram 
aliança com os portugueses. Nesta área de conflitos entre os europeus e diversos povos 
indígenas no “Êxiva”, foi ainda motivo de disputa a estreita ligação dos Terena com 
a terra, da qual dependiam, especialmente no caso da extração e da agricultura de 
subsistência. A pressão pelo uso da terra levou os Terena a se deslocarem em busca 
de terras virgens. A saída dos Terena do “Êxiva” deu-e pela transposição do rio 
Paraguai. Gradua e lentamente os Terena passaram a ocupar a região do pantanal sul 
mato-grossense, fazendo ali o seu novo habitat. 
 

Os Terena foram os primeiros a ocupar a região de Miranda como afirma 

Bittencourt, Ladeira (2000, p. 42): 

 
Na época em que os Terena deixaram o Êxiva, a região de Miranda era desabitada. 
Eles foram os primeiros a ocupar a área. A ocupação da região pelos portugueses 
começou depois da descoberta de ouro na região de Cuiabá e em Mato Grosso, no 
século XVIII várias povoações foram fundadas pelos portugueses nessa época: Cuiabá 
(1727); Albuquerque e Vila Maria (1778).  
 

A partir disso podemos afirmar que os Terena foram os primeiros a se territorializar 

na região que hoje é o estado de Mato Grosso do Sul, especificamente município de 

Miranda/Aquidauana.  



 

 

GUERRANÁ KÁXEONO (GUERRA DO PARAGUAI) 

 

A guerra obrigou os Terena a fazer alianças para garantir a sobrevivência da etnia, 

foi uma decisão que afetou profundamente o futuro do povo. Mais uma vez em meio a conflitos, 

os Terena tiveram que estabelecer alianças, por participarem da Guerra ao lado do Brasil os 

terena viram suas aldeias atacadas de forma violenta. Os terena lutaram a guerra para garantir 

o território que ocupavam, mas esse direito não foi garantido pelo governo brasileiro. A partir 

disso houve o processo de desterritorialização do território terena. 

Relacionado à desterritorialização, segundo os estudos realizados por Haesbaert 

(1997): 

 
[...] a desterritorialização ocorre fragmentando os indivíduos, tanto pelo fato de 
desconectá-los em relação ao espaço e à natureza, destruindo seus marcos culturais de 
identidade, quanto pelo fato de atingir desigualmente e desarticularas dimensões 
econômica, política e cultural, fragilizando os movimentos sociais e tornando muito 
mais ambíguas as relações entre grupos e territórios (HAESBART, 2004, p. 258). 
 

Através do conceito de desterritorialização, podemos afirmar que esse processo teve 

o seu início no século XVIII, quando os Terena se deslocaram do Chaco Paraguaio para o 

“território brasileiro”, pelo fato dos espanhóis e portugueses invadirem o seu território. 

Após o término da guerra, houve o segundo momento, em que os Terena 

continuaram a vivenciar esse processo de desenraizamento; 

 
Mas ai veio a guerra contra o Paraguai e a história Terena muda radicalmente. A 
eclosão do conflito entre o Paraguai e a Tríplice aliança, no final de 1864, viria a afetar 
de forma dramática, a vida em todas as aldeias Txané. Em primeiro lugar, a guerra 
acarretou uma mudança radical no modus vivendi destes grupos indígenas com a 
população local. Finda a guerra, o quadro político-social se alteraria radicalmente e 
os Terena passariam a se relacionar com um grupo humano mais heterogêneo na sua 
composição – e mais oportunista. A desmobilização das tropas fixou na região pessoas 
aventureiras e ambiciosas, e que haviam participado de uma guerra violenta e quase 
sem comando e dispostas a lutar para iniciar a ocupação de uma região devastada do 
ponto de vista político e social. Em segundo lugar, a guerra com o Paraguai teve como 
conseqüência a dispersão das aldeias Terena por uma vasta região. E este fato poderia 
ter sido um evento passageiro, e sem poder suficiente para abalar e transfigurar, como 
o fez, inapelavelmente a estrutura social Terena, não fosse a perda das suas bases 
territoriais tradicionais. Findo o conflito, quando começaram a retornar aos seus 
territórios tradicionais, estes já haviam sido tomados em grande parte por terceiros 
(AZANHA, 2000, p. 78-79). 
 



 

Fazendo a análise do processo ocorrido com os Terena, desterritorialização 

significa transferência da sociedade Terena de seus antigos territórios, realizada sob alguma 

forma de pressão, mas levando consigo traços de sua cultura (VARGAS, 2003, p. 28).  

Baltazar (2010, p. 25); 

 
Vale lembrar que em 1850 foi decretada a “Lei de Terras” que tinha como objetivo a 
colonização da região. Isso fez com que as terras se valorizassem, principalmente 
porque a compra e a venda não precisavam passar pelo aval do governo. Isso 
significou uma grande perda para os Terena, já que as terras podiam ser 
comercializadas sem a chancela governamental. Muitas terras indígenas foram 
vendidas ou incorporadas aos latifúndios vizinhos às áreas indígenas. 
 

Portanto, desde o século XIX o governo brasileiro tem desrespeitado e violado os 

direitos sobre o território às populações indígenas, principalmente aquelas que lutaram e 

derramaram sangue no combate contra os invasores. 

Através do incentivo do governo republicano, a ocupação de terras no centro-oeste 

começou a multiplicar fazendeiros e colonizadores invadindo e delimitando áreas que antes era 

pertencente aos indígenas. Com tudo isso os Terena foram obrigados a servir de mão de obra, 

pois cada vez mais era cercado por fazendas de gado. 

Bittencourt, Ladeira (2000, p. 78); Relatos tempos de servidão: 

 
"Naquela época os Terena se encontravam fora de sua aldeia, trabalhando nas 
fazendas em condições de quase escravidão. Trabalhavam quase sem remuneração e 
muitas vezes os fazendeiros simulavam o acerto de contas e diziam, aproveitando-se 
dos índios: você ainda está devendo, portanto tem que trabalhar mais um ano. E a cada 
acerto de contas eles repetiam o mesmo." (Genésio Farias) 
 
"O pessoal daquela época tinha medo porque ainda se lembrava do patrão que os 
chicoteava na fazenda. Quem se atrasava para tomar chá de manhã era surrado... foi o 
finado meu avô quem me contou. Como castigo o pessoal tinha que arrancar o mato 
com as próprias mãos. Quando a comida estava pronta, eles mediam toda a sua tarefa. 
Eram quinze braças de tarefa e, mesmo não terminando a tarefa do dia, de manhã 
mediam outra tarefa, que acumulava." (João Menootó' Martins) 
 

 
IPUXOVOKU KOPENOTI TONÉ/IPEAKAXOTÍ (TI TAUNAY/IPEGUE) 

 

Para entender o atual momento do povo terena, especificamente relacionado ao 

território tradicional, tivemos que recorrer ao histórico desse povo, desde a saída do “Êxiva” 

até se territorializar no centro-oeste brasileiro, a participação na guerra do Paraguai, até chegar 



 

ao momento atual (século XXI) onde iniciou-se o processo de reterritorialização do poké’exa 

ûti. 

O território Terena demarcado em 1905 por Marechal Rondon, especificamente da 

TI Taunay/Ipegue, está localizado no município de Aquidauana, estado de Mato Grosso do Sul 

tem pouco mais de 6.400 hectares, composto por sete aldeias, que são elas: Pânana (Bananal), 

Ipéakaxoti (Ipegue), Kali Lâvona (Lagoinha), Hopunó’evoti Úne (Água Branca), Kali Mopô’i 

(Morrinho), Mâko (Imbirussú), Poxôku (Colônia Nova), a TI tem uma população de 

aproximadamente 7 mil pessoas segundo os dados da SESAI (2018).  

 
Figura 1: Ipuxovokú Kopénoti Toné/Ipeakaxoti. 

Fonte: GREGÓRIO, 2016. 
 

Desde que foi demarcado o seu território, os Terena sempre lutaram reivindicaram, 

pois, segundo eles o território que foi demarcado em 1905 não era somente aquela parcela, mais 

sim era bem mais abrangente. Até que, nos anos 80 os direitos indígenas foram incluídos na 

Constituição Federal de 1988, foi uma luta coletiva, foram vários os apoiadores, reivindicando 



 

o direito a demarcação das terras indígenas, entre outras reivindicações. Segundo o Art. 231. 

Constituição Federal de 1998: 

 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo á União demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

 

A própria CF/88 estabeleceu que o Estado deveria em 5 anos fazer a demarcação 

de todas as TI tradicionais, o prazo venceu em 1993. Depois da Constituição, surgiu o Decreto 

1.775/96, que especifica o procedimento de demarcação, que é um procedimento 

administrativo, que envolve o Poder Executivo (FUNAI, Ministério da Justiça e Presidência da 

República) e nunca o poder Legislativo e Poder Judiciário. É um procedimento com várias 

etapas, que começa com o estudo antropológico de identificação da TI, depois vem a Portaria 

Declaratória do Ministro da Justiça que irá declarar os limites da terra indígena e determinar a 

sua demarcação, terminando com a homologação mediante decreto pelo Presidente da 

República. A cada ano que passava nada era resolvido, sem providências a ser tomada em 

relação ao território.  

Até que, em 2003 foi feito o levantamento antropológico pelo GT da FUNAI, 

através disso elaborou o relatório circunstanciado de identificação e delimitação da TI 

Taunay/Ipegue em que apontou uma área de ocupação tradicional de 33.900 hectares. O GT da 

FUNAI cumpriu o seu papel, enquanto isso o Estado Brasileiro continuava, e continua até nos 

dias atuais emperrando o processo.  

Com a demora do estado no processo de demarcação das áreas que lhe são 

asseguradas por direito, o povo terena começou a se mobilizar e se organizar para resolver a 

questão do território. Várias reuniões locais foram realizadas na TI Taunay/Ipegue no ano de 

2012, tendo como principal pauta a questão do território. A primeira reunião ocorreu na aldeia 

Hopunó’evoti Uné (Água Branca) em março de 2012, os organizadores foram os próprios 

indígenas Terena, os principais: Lindomar Ferreira, Luiz Henrique Eloy, Elvisclei Polidório, 

Dionédson Candido e Zacarias Rodrigues, estavam presentes também lideranças da terra 

indígena Taunay/Ipegue (ex-caciques, professores indígenas, acadêmicos, mulheres, 

rezadores). Houve participação de representantes do Ministério Público Federal, Advocacia 

Geral da União, Assessoria Jurídica do Conselho Indigenista Missionário. Foi nessa reunião 

que foi constituída uma comissão de lideranças com o objetivo de levar a discussão para as 

demais aldeias, foi constituída a Comissão Fundiária. 



 

Foram marcadas outras reuniões nas aldeias Pânana (Bananal) e KaliMopô’i 

(Morrinho), para mobilizar toda comunidade para o movimento de luta pelo território. Nessas 

reuniões foram discutidas a situação jurídica dos territórios tradicionais, após fazer a análise do 

procedimento administrativo de demarcação e da ação judicial que havia suspendido a 

demarcação a comunidade chegou a uma conclusão de que era preciso adotar formas próprias 

de mobilização social. 

 
Assim, nos dias 1º, 2 e 3 de junho de 2012 foi realizado a primeira grande reunião 
Terena contando com a participação de quase a totalidade dos caciques Terena e 
lideranças Kadiwéu e Kinikinau. Na abertura da Assembleia uma anciã da Aldeia 
Água Branca afirmou que desde a guerra do Paraguai os Terena, os Kadiwéu e os 
Kinikinau não se reuniam, e reforçou dizendo que ali não se tratava de uma simples 
reunião, mas de uma Hánaiti Ho’únevoTerenoê – Grande Assembleia do Povo Terena 
(ELOY AMADO, 2014, p. 76). 
 

Essa reunião teve um papel fundamental para a troca de ideias e estratégias, pois 

naquele momento todos estavam com um só pensamento procurar meios para solucionar a 

questão do território, e também começou a haver uma aproximação entre as lideranças das 

aldeias com os professores e acadêmicos indígenas, algo que não havia até aquele momento, 

estavam dispersos no que diz respeito à pauta referente aos seus territórios tradicionais. 

Após muitas reuniões, encontros, troca de ideias, chegou-se a uma conclusão, como 

o Estado estava com muita enrolação e os indígenas cansados de esperar, começaria assim o 

processo de retomada do território tradicional. 

 

HANA’ITI HO’ÚNEVO TÊRENOE (GRANDE ASSEMBLEIA DO POVO TERENA) 

 

É uma grande reunião no qual o objetivo geral é reunir caciques e lideranças indígenas 

para debater questões relativas a direitos territoriais, saúde, educação, sustentabilidade, 

representação política, direito das mulheres e questões atinentes a juventude indígena. O 

Conselho Terena integra a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), sendo a 

organização que congrega as lideranças indígenas, professores indígenas, caciques, acadêmicos 

indígenas, rezadores, anciões e atua na defesa dos direitos dos povos indígenas, juntamente com 

o Conselho Aty Guasu Guarani Kaiowá, Povo Kinikinau, Povo Kadiwéu e Povo Ofaié. 

Desde a primeira reunião o Conselho Terena tem debatido temas atuais tais como os 

desafios para implementação dos direitos constitucionais dos povos indígenas, a plenária das 



 

mulheres indígenas e a Cúpula dos vereadores indígenas. A primeira reunião foi realizada nos 

dias 1, 2 e 3 de junho de 2012 na TI Taunay/Ipegue aldeia Imbirussú. 

 

RETOMADAHIKÓ (RETOMADAS) 

 

As retomadas são instrumentos próprios e legítimos dos povos indígenas de 

reterritorializar os espaços que foram invadidas ou retiradas, e fazer valer seus direitos étnicos 

que estão na Constituição Federal (1988). O processo de retomada teve inicio no ano de 2013, 

quando indígenas Terena das sete aldeias da TI Taunay/Ipegue resolveram reocupar o território 

tradicional que até então era ocupado por 17 propriedades rurais, na tabela abaixo iremos 

enumerar as propriedades e as datas que foram retomadas: 

 

Propriedades Data da retomada 
Faz. Esperança I 31/05/2013 
Faz. Esperança II 31/05/2013 
Faz. Esperança III 31/05/2013 
Faz. Esperança IV 31/05/2013 
Faz. Maria do Carmo 28/11/2014 
Faz. Ouro Preto 27/07/2015 
Faz. Cristalina 27/07/2015 
Faz. Mangava 27/07/2015 
Faz. Persistência 27/07/2015 
Faz. Touro 13/05/2016 
Faz. Água Branca 13/05/2016 
Faz. Ipanema 13/05/2016 
Faz. Pedrão 13/05/2016 
Faz. Santa Fé 13/05/2016 
Faz. Funil 13/05/2016 
Faz. Capão de Araras 13/05/2016 
Parte da Faz. Anhumãs 11/08/2018 

 

A primeira a ser retomada foi a “fazenda esperança”, de início os Terena ocuparam 

uma área com 3 mil hectares, propriedade este que tem uma área total de 12 mil hectares, “... 

Poké’exa ûti! Poké’exa ûti! este foi o grito de guerra da comunidade indígena Terena no 

momento de reocupação de seu território tradicional...” (ELOY AMADO, 2014, p.14), cerca 

de 3 mil indígenas pertencentes das 7 aldeias da TI Taunay/Ipegue ocuparam a sede na 

madrugada do dia 31/05/2013, os principais líderes foram os hóyeno (homens) pertencentes da 

liderança da aldeia Hopunó’evoti Úne (Água Branca). Na data de 28 de novembro do ano de 



 

2014 mais uma “fazenda” foi retomada esse foi a Faz. Maria do Carmo foi um pouco tenso, 

pois no momento da chegada dos indígenas no local, foram recebidos com bala como afirma 

um dos líderes “Não foi fácil. De madrugada fomos recebidos a bala. O fazendeiro atirou contra 

nós, mas não acertaram ninguém. Passaram três caminhonetes com pistoleiros”. Segunda feira 

27 de julho de 2015, três “fazendas foram retomadas, Ouro Preto, Cristalina, Mangava, juntas 

elas somam uma área de 6 mil hectares, no mesmo dia a “fazenda” Persistência também foi 

retomada. 

As retomadas do poké’exa ûti avançaram mais ainda quando saiu a portaria 

declaratória, o Ministério da Justiça declarou no dia 2 de Maio de 2016 área de posse 

permanente de 33.900 hectares no município de Aquidauana especificamente TI 

Taunay/Ipegue, sexta feira 13 de Maio mais sete “fazendas” foram retomadas por indígenas, 

Touro, Água Branca, Ipanema, Pedrão, Santa Fé, Funil e Capão de Araras. Por fim, a última a 

ser retomada parte da “fazenda” anhumãs que foi reocupado no dia 11 de agosto de 2018. 

Como a TI Taunay/Ipegue é composta por sete aldeias, e ela ficou no centro do 

território tradicional, houve uma divisão das 17 retomadas, como se fosse uma expansão das 7 

aldeias. As primeiras retomadas que foram feitas no ano de 2013, foram ocupadas e até os dias 

atuais são ocupados por famílias da aldeia de Pânana e Ipeakaxóti, enquanto que as retomadas 

que foram feitas no ano de 2014 a 2015 ficaram as famílias das aldeias de Kali Lâvona, 

Hopunó’evoti Uné e Mâko. 

Já as retomadas feitas no ano de 2016 a 2018 houve uma distribuição entre as 

famílias das sete aldeias. Houve uma distribuição sim em relação as famílias que iriam ocupar 

as retomadas mais isso não quer dizer que somente aquelas famílias que fazem o usufruto dela, 

mais sim de todos que são pertencentes da TI Toné/Ipeakaxoti, pois o povo Terena tem a 

tradição e o costume de compartilhar o bem ao povo, para que todos possam fazer o uso dela, 

e além disso as retomadas não foram feitas por indígenas de uma única aldeia, mais sim teve a 

união de lideranças das sete aldeias. 

Atualmente, o território tradicional está sendo o principal meio de subsistência para 

o povo Terena, pois é dela que vem o alimento saudável, ervas medicinais, nela à criação de 

animais. E falando da importância do Poké’exa ûti aqui deve-se ressaltar que ela é sagrada pois 

é nela que ficavam os antigos aldeamentos como o Natakaxé, Pokô’o, Tûmiku, como afirma 

Roberto Cardoso de Oliveira, na sua obra Do Índio ao Bugre – O processo de assimilação dos 

Terena 1976: 



 

 

[...]Imokovookoti ou Bookoti, autodenominação do grupo local, cujos remanescentes 
habitam a atual cachoeirinha, a três léguas a nordeste de Miranda; Ipegue, o mesmo 
grupo local referido pelos dois cronistas citados; Tuminikú, grupo local que 
provavelmente formaria a atual aldeia Bananal.., Naxedaxe já referida por Taunay[...]  
 

 
Figura 2: Poké’exa ûti de 33.900 ha. 

Fonte: GREGÓRIO, 2016. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O território tradicional tem uma importância e significado muito grande para o povo 

Terena da TI Taunay/Ipegue. Através da pesquisa feita podemos afirmar que os Terena ou 

qualquer outra etnia pertencente a este país denominado Brasil são povos que tem muita 

resistência, pois enfrentaram muitas adversidades mais em nenhum momento deixaram a sua 

identidade do lado, sempre carregaram consigo as suas tradições e costumes. 



 

Este trabalho procurou fazer um histórico das retomadas feitas pelo povo Terena da 

TI Taunay/Ipegue de 2013 à 2018, mais foi preciso buscar o passado dos Terena começando 

desde a saída do Êxiva para que fosse possível entender a história desse povo guerreiro, até os 

momentos atuais no qual podemos denominar de despertar dos povos indígenas, para conhecer 

o presente de um determinado povo é preciso voltar ao passado. 

A pesquisa feita, é uma ferramenta muito importante na luta pela demarcação do 

território tradicional, ela sustenta os fatos e os motivos das retomadas, além disso serve para 

que as futuras gerações como por exemplo; alunos do ensino fundamental e médio,  que são os 

futuros da comunidade e através desse trabalho despertar neles o sentimento de conhecer cada 

vez mais  a história de seu povo, com isso fortalecer cada vez mais o pertencimento na sua 

comunidade. Através dessa pesquisa podemos destacar, o uso da língua materna na escrita do 

texto, pois ela é uma da identidade de qualquer povo indígena.  

Assim sendo, fica claro e evidente a importância do poké’exa ûti para os Terena da 

TI Taunay/Ipegue, com tudo isso podemos afirmar que os indígenas já estavam no “território 

brasileiro”, bem antes dos colonizadores, assim sendo de inicio houve o processo de 

territorialização, na sequência a desterritorialização, e atualmente a reterritorialização do 

poké’exa ûti.  
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EL MITO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONCIENCIA DE 
TERRITORIO DEL PUEBLO KICHWA CANELOS DE LA AMAZÓNIA 

DEL ECUADOR1 
 
 

Enoc Moisés Merino Santi2 
Iru Aya 

 
Resumen: En este escrito quiero mostrar la importancia que tenía y tiene el mito en la 
construción de las sociedades indígenas de la Amazónia y como la concepcion de desarrollo y 
manejo de los espacios territoriales de la nacionalidad Kichwa Canelos ha ido tomando otros 
matíces por la injerencia de otra perspectiva de manejo y uso del suelo que difíere con la de los 
pueblos nativos.  
 
Palabras claves: Mito, territorio, sociedad, pueblo Kichwa Canelos.  

 

El pueblo Kichwa en su relación con el espacio territorial ha construido una 

sociedad, en la cual el mito ha sido importante en la concepción de sus tres principios 

fundamentales: Ama killa (no ser ocioso), Ama llulla (no mentir) y Ama shuwa (no robar), los 

cuales se basan en el respeto a la vida y temor a los espíritus que habitan en la selva, moldeando 

el comportamiento del individuo en su vida adulta, para el uso adecuado de la riqueza faunística, 

floral y espiritual que se encuentra en su hábitat.  

Principios que aún viven en la memoria del Kichwa construyendo su conciencia, 

fortaleciendo la creencia de que en el principio de la tierra todos tenían solo una apariencia 

(seres humanos) y compartían el mismo espacio. Al trasgredir y desobedecer estos principios a 

través del tiempo, algunos seres avergonzados fueron tomando diferentes cuerpos de animales 

y plantas que existen ahora. Dentro de la mitología tenemos a dos mujeres representativas que 

se convirtieron en wituk (genipa americana) y manduro (Achiote o bixa orrellana) por cometer 

el pecado de la pereza; por mentir, un hombre se transformó en búho (pulsatrix perspicillata) y 

otra por robar un marido (desear algo que no le pertenecía) se convirtió de mujer en guatusa 

 
1 Este artículo es una versión adaptada de la disertación presentada al Programa de Pós-Graduação em Cartografia 
Social e Política da Amazônia, Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Maranhão 
PPGCSPA – UEMA/2016. Que tiene como título “ALLPAMANDA, AWSAYMANDA, JATARISHUN 
ALLMPAMANDA MUSKUYKUNA TUPARISHKA. POR LA TIERRA, POR LA VIDA, DESPERTEMOS 
CONFRONTACION ENTRE VISIONES SOBRE EL TERRITORIO”. Del mismo autor. 
2 Indígena del pueblo Kichwa Canelos de la Amazonía del Ecuador, Ing. En Turismo y Master en Cartografía 
Social y Política de la Amazonia, actualmente doctorando en el Programa de Pos-graduación en Antropología 
Social – Museo Nacional (UFRJ).   



 

(dasyprocta punctata). Estas transformaciones o cambios de “cuerpo/ropa” ayudaría a que en el 

entorno de la naturaleza no haya distinción entre hombre y animal como Descola (2001) refiere: 

 

Un humano no verá un animal como lo percibe normalmente, pero como el propio 
animal se percibe, como humano; y un humano no es visto de la forma en que se 
percibe normalmente, sino como quisiera ser percibido como animal. Es entonces una 
anamorfosis más que una metamorfosis (DESCOLA, 2001, p. 15). 

 

Esto nos lleva a pensar que la perspectiva del individuo varía de acuerdo al contexto 

y desarrollo de una determinada sociedad, en la perspectiva occidental lo que predomina es la 

teoría de Charles Darwin de la evolución y en el discurso de la religión Judea-cristiana la 

creación; mientras que el pensamiento indígena se basa en la creencia de que, habiendo sido en 

otro tiempo humanos - compartían la misma apariencia física - los animales y otros seres del 

cosmos continúan siendo humanos, aunque de modo no evidente, siendo los “animales” seres 

humanos usando ropa que les diferencia de los otros humanos, esta percepción es descrita por 

Descola (2001) de la manera siguiente. 

 
Humanos y todo tipo de no humanos con los que interactúan poseen fisicalidades 
diferentes, en las cuales sus idénticas esencias internas están alojadas, a menudo 
descritas localmente como ropas que pueden ser donadas o descartadas, dando énfasis 
a su autonomía en relación a las interioridades que las habitan. Los no humanos se 
ven como humanos, pues se dice que creen compartir con éstos de un mismo tipo de 
alma, aunque distintos de los humanos por sus cuerpos diferenciados (DESCOLA, 
2001, 13). 

 

Para los indígenas no hay una separación espiritual, biológica o de especie, porque 

su creencia se basa en la afirmación de que mantienen una relación entre la misma especie 

humana, solo que algunos han tomado una nueva forma con su propio espíritu, Descola (2001) 

llama a esta relación de “animismo”3, mediante la cual se da una comunicación directa con los 

seres naturales en búsqueda de algún beneficio personal, siendo erróneo ver en esta 

humanización de los animales un simple juego mental, una especie de lenguaje metafórico, 

cuya utilidad no iría mucho mas allá del cumplimiento de unos ritos o de la narración de unos 

mitos.  

 
3 El animismo es la creencia de que los seres "naturales" están dotados de un principio espiritual propio y que, por 
tanto, es posible que los hombres establezcan con estas entidades unas relaciones especiales: relaciones de 
protección, de seducción, de hostilidad, de alianza o de intercambio de servicios (Descola,2001) 



 

Por ello cuando hablan de la batida, de la muerte y del consumo de la caza, los 

indígenas expresan sin ninguna ambigüedad la idea de que la caza es una interacción social con 

entidades perfectamente conscientes de las convenciones que la rigen. Aquí, lo mismo que en 

la mayor parte de las sociedades de cazadores, es la manifestación del respeto a los animales lo 

que garantiza su convivencia. Por tanto, hay que evitar las masacres: matar, pero limpiamente 

y sin sufrimientos inútiles; tratar con dignidad huesos y despojos; no ceder a las fanfarronadas 

ni tampoco mencionar con demasiada claridad la suerte reservada a las presas, creen necesario 

pedir permiso y lamentarse por quitarle la vida a su wawki (hermano), pani (hermana), esta 

perspectiva ha construido la conciencia del uso racional de lo necesario para su pervivencia sin 

abusar de los recursos que existen en el territorio.  

 

SIGNIFICADO DE TERRITORIO PARA LOS KICHWAS 

 

Lo descrito en el tema anterior nos lleva a comprender lo que significa el territorio 

para los indígenas, la tierra tiene un valor espiritual, social y mitológico donde todos tienen el 

derecho a vivir en armonía, para los Kichwas, como para muchos otros pueblos indígenas de la 

amazonia, el territorio es el espacio donde lo natural y lo sobrenatural se mezclan en una sola 

realidad. La vida, la muerte, la enfermedad, todos los fenómenos del decurrir diario ocurren en 

el espacio territorial con mediación directa de los espíritus que en ella habitan. 

Ven a la vida como la base de todo lo creado. La tierra tiene vida, el agua tiene vida, 

la selva, las plantas, los animales, los seres superiores tienen vida. La unión entre tierra y agua 

es generadora de vida. 

Para este pueblo la tierra es femenina y el espíritu protector es el Nunguli que se 

identifica con ella, es la encargada de nutrir el suelo, la fecunda y hace que la vida progrese. La 

entrevista realizada por Silva (2003) a los Kichwas de Pastaza, enriquece esta afirmación. 

 
Un espacio de vida… un escenario vivo, en el que la vida se produce y se reproduce 
bajo su propia lógica, en la que los hombres y mujeres indígenas somos parte de ese 
espacio y no entes ajenos o foráneos (…) Nuestro territorio no es una cosa ni un 
conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos (…) 
Nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus lagunas, sus ríos es un ente vivo 
que nos da vida, nos provee, nos cuida… Entonces, junto con el territorio está la vida 
y junto a la vida está la dignidad (SILVA, 2003, p. 31). 
 



 

Esta visión de territorio es compartida por todas las nacionalidades indígenas que 

tienen una relación directa con él, como se muestra en los enunciados siguientes: 

 
Los indígenas y la naturaleza en nuestros territorios somos uno solo, una sola cosa, y 
así los Asháninkas4 exigimos no sólo tierra para nosotros, sino para los monos, las 
huanganas, los añujes. Ellos también tienen derecho a vivir (Juaneco. Dirigente 
Asháninka, Perú).  
Estos son los montes y los ríos que permiten vivir a mi pueblo; ésta es la herencia que 
hemos venido recibiendo de nuestros abuelos, y voy a derramar mi sangre antes de 
pasar la vergüenza de mirar los ojos de nuestros hijos cuando la hayamos perdido. 
(Damián Tibijan. Dirigente Aguaruna5, Perú. Asesinado). 

 

De los diálogos sostenidos con los líderes indígenas contenidos en el Anexo 1, se 

extraen los siguientes párrafos que fortalecen esta visión: 

 
El territorio es visto como la integración de muchos elementos, como una totalidad, 
como una articulación, como una integridad donde existen y coexisten elementos 
objetivos y elementos subjetivos (Severino Sharupi. Indígena Shuar. Dirigente 
territorio de la CONAIE. Anexo 1, p.37). 
Los territorios pertenecen a los pueblos y nacionalidades donde se asienta cada pueblo 
(Lourdes Tibán. Indígena Kichwa de la sierra y Asambleista Nacional. Anexo 1, p. 
26-27). 
Espacio de vida, de convivencia armónica y continuidad de la vida (Marlon Santi. 
Indígena Kichwa Canelos. Coordinador del movimiento Pachakutik. Anexo 1, p.30) 

 

Esto lleva a entender que los pueblos que han habitado la cuenca amazónica durante 

milenios, en un proceso de identificación con el medio que les rodea, han despertado la 

conciencia mediante el conocimiento empírico de la importancia que tiene la tierra y sus 

recursos para la vida y desarrollo del individuo, respetando y utilizando solo lo necesario para 

vivir. 

Esta visión de la tierra generadora de vida en el contemporáneo está en riesgo de 

perder su esencia, suscitado por la implementación del sistema productivo para la 

comercialización en busca de riqueza monetaria introducida desde el exterior por los europeos, 

ejerciendo para este fin varios sistemas de explotación desde la época de la colonia, y luego con 

 
4 Indígenas de la región de Ayacucho, protagonistas de una larga historia de lucha que repelieron a la invasión Inca 
y ahora sucumben a la invasión mestiza. 
5 Indígena de la amazonía del Perú, que se encuentra en la cuenca del río Cenepa y se distribuyen en los territorios 
de Amazonas, Cajamarca, San Martín, Loreto y la línea fronteriza entre Perú y Ecuador, quienes fueron muy 
afectados por el conflicto entre estos dos países. 



 

la conformación del estado-nación, la producción a gran escala para cubrir las demandas de la 

población creciente. Por esta razón el Estado ve al territorio, en específico el amazónico, como 

“un espacio de reserva de recursos al que hay que imprimir una lógica extractiva para garantizar 

el ingreso y la rentabilidad del capital (…) amparada por las leyes y el aparato militar” (SILVA, 

2003, p. 31). 

Para la nacionalidad Kichwa Canelos, la visión del territorio se fundamenta en tres 

principios: Tierra fértil o tierra sin mal (Sumak Allpa); Sumak Kawsay definido como: 

“Principio esencial que orienta la vida en armonía en el ayllu (familia), ayllukuna (familiares 

de la comunidad), comunidades, pueblos y otras culturas y el Sacha runa Yachay entendido 

como la práctica cotidiana de los conocimientos y saberes ancestrales colectivo, respetando los 

derechos de la naturaleza en coexistencia con los demás seres ejerciendo los derechos 

individuales y colectivos, desarrollando las propias formas de pervivencia, cosmovisión, 

espiritualidad, en el espacio tiempo, jawapacha (firmamento), kaypacha (tierra), ukupacha 

(inframundo)” (OPIP, 1992, p. 4), (CTI-KP, 2010). 

De lo expresado por Tito Merino en los diálogos contenidos en el Anexo 1 se puede 

condensar su concepto sobre territorio en los siguientes términos: “El territorio es sagrado; es 

la casa donde se da la interacción entre los recursos ambientales, los ciclos biológicos y los 

seres humanos; no es un bien económico privado objeto de comercialización; es un espacio de 

y para la vida”6. 

 

TERRITORIO Y SOCIEDAD KICHWA 

 

Hoy, algunos de los descendientes de las diferentes etnias de la selva que viven en 

la región llamada por los conquistadores como la “tierra de la canela”, han aceptado y adoptado 

como suyo el idioma Kichwa, identificándose como miembros de la nacionalidad Kichwa 

Canelos amazónica, desplazando o descentrando el paradigma de su cultura, causando la 

reconceptualización de su identidad construida hasta entonces dentro del enfoque discursivo en 

el que se ve la identificación como una construcción, un proceso nunca terminado: “siempre en 

proceso” (HALL, 2003, p. 15). 

 
6 MERINO, tito. (2016). Anexo 1, p. 7-8. 



 

El asentamiento de la población indígena tiene una relación directa con los recursos 

naturales, ya que su vida tradicional depende del acceso a la caza, la pesca y recolección de 

frutos y semillas del bosque, complementan su dieta al realizar actividades agrícolas en las 

chacras, espacio labrado donde cultivan los alimentos esenciales dentro de los cuales están la 

yuca, plátano, maíz, papachina, maní, ají y camote, entre otros. Las familias ocupan un amplio 

territorio donde están distribuidas sus chacras y tambukuna7 donde vivían la mayor parte del 

año, y el resto del periodo anual se concentraban en centros poblados para fechas específicas 

de celebración de sus festividades. 

Con la ocupación del territorio por parte del colono en el pie de monte, este pasó a 

ser compartido con indígenas de varios pueblos, llegando a establecerse una convivencia en 

armonía al crearse entre ellos lazos sociales por efecto de matrimonios, o simplemente al ser 

acogidos como miembros de la comunidad. A su vez los indígenas se han transformado en 

campesinos influenciados por los colonos, con la introducción de la ganadería y agricultura para 

el comercio, lo cual ha suscitado una quiebra estructural de su forma de vida basada en la 

agricultura itinerante8, caza y pesca, ya que al talar el bosque para sembrar el pasto disminuye 

por obvias razones la población faunística y floral de la selva, suscitando un problema de 

abastecimiento para sus pueblos que sufren la disminución de productos para recolección, caza 

y pesca, lo que crea necesidades de subsistencia que deben ser cubiertas a través de la 

explotación intensa de los recursos del bosque, desencadenando sucesos devastadores de 

carácter exponencial.  

Esta quiebra estructural ha repercutido en la relación familiar indígena, ya que los 

varones, sinónimos de sustento de la familia y transmisores de su conocimiento, ya no pueden 

ejercer su rol ancestral, esto ha llevado a que la mujer supla estos requerimientos en el 

mantenimiento de la familia con la producción de su chacra.  

El territorio es la base para el desarrollo de la sociedad Kichwa conformada por 

núcleos pequeños de Ayllus (familias), la cual a su vez está formada por individuos que 

comparten lazos de consanguinidad o lazos políticos, la destreza, habilidad y el conocimiento 

que los hombres poseen sobre la selva y los mitos como el conocimiento de las mujeres sobre 

la cerámica y la agricultura, son las cualidades que caracterizan y dan prestigio a los Ayllus. 

 
7 Los tambus vienen a ser las áreas principales de vivienda donde permanecían la mayor parte del año. 
8 La agricultura itinerante toma el nombre del concepto de la siembra temporal rotativa en diversos espacios, con 
periodos establecidos de manera tal que evitasen el agotamiento de los nutrientes que dan fertilidad al suelo.  



 

La cabeza del Ayllu es el anciano, generalmente un yachak o shamán (persona que 

tiene un conocimiento adquirido mediante un largo proceso de aprendizaje en el manejo y 

manipulación de las plantas, quien también puede mantener comunicación con el mundo 

espiritual) con capacidad para proteger y cuidar la salud de su grupo familiar.  

El asentamiento de los Ayllukuna (Familias) a lo largo de los ríos importantes no 

ha cambiado, siendo un punto de referencia para identificar su territorio. Pero la zona del Purina 

o tambu de un Ayllu muchas veces se extiende más allá de los límites de una cuenca 

hidrográfica. Cada Ayllu se relaciona a un lugar llamado Ayllu Llacta (Comunidad) donde 

habitan más de un Ayllu, centro donde convergen todas los Ayllukuna en fechas específicas 

que más tarde con la conformación del Estado y la imposición administrativa tratada en otro 

capítulo adoptó la denominación de “comunidad”.  

El dominio de la comunidad sobre un territorio no tiene connotaciones de 

subyugación sobre el entorno y sus habitantes, ya que han despertado un grado de conciencia 

en el manejo de la geografía y la vida silvestre a través del tiempo, transmitida oralmente en la 

historia de la comunidad en su territorio. El valor social es construido mediante el recuerdo de 

los héroes míticos y sus hazañas transmitidas a las nuevas generaciones por los ancianos, ello 

a la vez deriva en el sentimiento de heredad del territorio. Esta herencia social es reconocida 

por otras comunidades.  

La interacción de lo histórico, lo mítico, el conocimiento de la naturaleza como el 

conocimiento geográfico y la personalización del espacio ha sido un factor determinante en el 

desarrollo de la identidad de la comunidad con su territorio. Por ejemplo, los hábitats con gran 

concentración de una especie de animal o vegetal son identificados con el nombre de esta 

especie, “cusillu urcu” montaña de los monos, “ishpingu yacu” río donde existe gran cantidad 

de canela. Así, también “los ecosistemas con gran diversidad biológica son considerados 

escenarios de recreación de la vida y tienen una dimensión mítica, por consiguiente, son 

identificados como moradas de los espíritus” (OPIP, 1992, p. 5). 

 

En las montañas viven los sacha runakuna, estas son la morada de estés seres, quienes 
son los dueños de los animales y en ciertos días cuando no hay presencia de humanos 
abren las puertas para que sus animales salgan a pasear y alimentarse, ya llegada la 
tarde hacen sonar una corneta para que todos los animales ingresen a su corral que 
está en el interior de la montaña (Pacífica Santi, 2016, p. 03).  

 



 

Las relaciones entre Ayllukuna “fortalecen y consolidan la identidad cultural, esta 

relación es una estrategia de interés mutuo que fue adoptada para la defensa de un Ayllu Llacta 

en tiempos de conflicto con otros grupos, que depende de la unidad existente entre Ayllukuna 

formando una comunidad fuerte. En estos días, la unidad del Ayllu se ha extendido más allá de 

sus límites formando alianzas con otras comunidades bajo un mismo interés, la lucha por la 

defensa del territorio” (OPIP, 1992, p. 6). 

Dentro de la sociedad Kichwa tradicional la concentración de Ayllukuna dio lugar 

al Ayllu llakta, sitio escogido por el acervo natural y con características topográficas propicias 

para la defensa y seguridad de los Ayllukuna. Una de las llaktakuna importantes de nombre 

Pakayaku se encuentra asentada en la ribera del río Bobonaza. Esta, como las demás Ayllu 

llaktakuna, es un grupo de asentamiento de casas y chacras dispersas. Anteriormente la Llakta 

no era una zona de asentamiento permanente, eran consideradas áreas de reunión anual en 

épocas de abundancia de caza o de reuniones rituales, donde las familias se reunían en periodos 

de uno o dos meses.  

Actualmente estos sitios se han convertido en “zonas de asentamiento más 

permanente, coincidiendo estos lapsos con el periodo escolar, lo que ha generado trastornos 

ambientales, culturales y económicos complejos difíciles de resolver” (OPIP, 1992, p. 7). 

Afectando en forma más drástica a la población juvenil, quienes son más permeables a la 

reconceptualización de su identidad. 

Las familias permanecían el mayor periodo del año en áreas de suelos fértiles, 

abundante pesca y caza, con relativa facilidad de transporte de los productos para su 

subsistencia, al cual denominan Purina-tambu, dentro de ella se “diferenciaban dos áreas, una 

de uso intensivo donde realizaban las chacras de las que obtenían cosechas agrícolas 

secuenciales a lo largo del periodo anual, cuyo tiempo de producción era de uno a dos años, a 

partir de los cuales se iniciaba el manejo forestal del bosque secundario denominado Purun, y 

otra de uso extensivo conocido como sacha (selva)” (OPIP, 1992, p. 8). 

Esta área conocida como sacha era utilizada por el Ayllu para la cacería, extracción 

de productos del bosque como el palmito, frutas silvestres, plantas medicinales y prácticas 

rituales. La sacha estaba segmentada en dos zonas, una de extracción y cacería y la otra de uso 

común entre dos etnias, ubicada entre dos purinas conocida como Jatun Sacha. 

Otro ecosistema utilizado por estos pueblos es el yacu (agua), que venía a 

comprender los ríos y lagunas que se utilizan a la vez como límite interétnico, fuente de 



 

proteína, vía de comunicación y elemento sanitario de los asentamientos poblacionales. En su 

“dimensión mítica las lagunas son consideras como morada de los espíritus (supay kawsana)” 

(OPIP, 1992, p. 9). 

A otro nivel, la alianza entre comunidades se produce generalmente por intercambio 

de conocimientos entre los Shamanes, este intercambio crea vínculos de fraternidad entre ellos, 

sobre esta base de hermandad se realizan alianzas de matrimonio entre miembros de las 

comunidades. La alianza de comunidades a su vez va creando la identidad cultural de cada 

pueblo, lo cual va afirmando el dominio del pueblo sobre su espacio territorial, estas alianzas 

se van fortaleciendo con la relación de parentesco que será demostrada en caso de conflicto, 

acuerdos de paz, relaciones de comercio, y el intercambio de conocimientos, esto a su vez va 

cimentando el reconocimiento de su dominio territorial a los ojos de los pueblos vecinos. De la 

misma manera, la enemistad entre Shamanes causa fricciones sociales, debilitando las alianzas 

entre Ayllukuna de diferentes comunidades. 

En las delimitaciones de las fronteras inter-étnicas han sido los ríos las figuras 

simbólicas de demarcación, ya sean éstas de cabeceras de los ríos, su trayecto o su 

desembocadura, siendo los ríos un puente de acceso rápido para la reunión y el comercio. Es 

importante anotar que las fronteras inter-étnicas nunca han sido fronteras rígidas, al contrario, 

son áreas de mayor integración y vínculo entre nacionalidades, siendo común que las 

“comunidades ubicadas en áreas de frontera sean bilingües, o entre comunidades de dos 

nacionalidades se emparienten llegando con el tiempo a fundirse entre ellas” (OPIP, 1992, p. 

5). 

La estructura social de los pueblos indígenas en su esencia, tiene en forma 

determinante un carácter comunitario e igualitario, en el que no existe el concepto de 

acumulación de riqueza individual ni de propiedad privada, primando el sentido familiar de 

posesión del todo. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

El sistema social y manejo del territorio de la nacionalidad Kichwa se ha basado en el 

mito como engranaje de la construcción de las relaciones sociales de los Ayllukuna (familias), 

lo cual ha permitido el uso racional de los recursos del espacio donde viven, esta concepción 



 

ha llevado a mantener el equilibrio armónico hombre – naturaleza, proceso que se ha construido 

mediante la transmisión de conocimiento a través de narraciones de sus mitos de generación en 

generación. Pero en el presente la influencia que están ejerciendo los patrones culturales 

foráneos impuestos por los agentes externos y por el Estado en los pueblos indígenas a través 

del tiempo y espacio, están modificado su “modus vivendi”. El impacto que han sufrido estas 

estructuras sociales ha sido causado en gran parte por una perspectiva sesgada del desarrollo 

del capital y la religión que se puede corroborar con las diversas visiones generacionales de sus 

habitantes, en las que el individualismo está tomando más fuerza y la noción de la propiedad 

privada es movilizada por las nuevas generaciones, lo cual justifica que los integrantes de las 

comunidades próximas a las ciudades principales exijan a sus líderes que se parcele el territorio 

y se les entregue el título de propiedad para no permitir el acceso sin autorización de sus 

vecinos, este quiebra estructural causa un daño irreversible de la visión de Ayllu y uso 

compartido del espacio y la capacidad de manejo sustentable de los recursos dentro de una 

misma comunidad, lo que permite establecer la situación social que está atravesando la 

nacionalidad Kichwa en la actualidad.  

Pero no todo tiene un tinte negativo, algunos jóvenes conscientes del peligro del 

sistema capitalista están despertando la conciencia de la importancia de conservar y preservar 

la naturaleza y volver a la concepción de los ancestros del manejo y uso racional de los recursos, 

donde el territorio no puede ser dividido y menos negado el aprovechamiento de los recursos 

por los Ayllus que conforman una comunidad, a esto se suman también las comunidades del 

interior de la Amazonía donde aún el sistema capitalista no tiene mucha influencia sobre la 

construcción de las relaciones sociales hombre – naturaleza lo que aún permite que se mantenga 

esta relación de reciprocidad donde el mito cumple la función reguladora de las buenas prácticas 

del manejo de la naturaleza.  
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MEMÓRIAS E HISTÓRIAS TERENA DA ALDEINHA, ANASTÁCIO 
(MS), PARA A GESTÃO DA ESCOLA INDÍGENA 

 
Evelin Tatiane da Silva Pereira 

 
 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar as memórias e histórias da Etnia 
Terena da Aldeia Aldeinha, localizada no município de Anastácio (MS), contada pelos mestres 
tradicionais da comunidade por meio da História Oral. Para isso a pesquisa foi conduzida com 
base em fontes orais dos “mestres tradicionais” e nos estudos culturais, sendo necessário 
sempre: olhar, ouvir, escrever, perceber atos cognitivos ser sempre perseverantes mediantes 
casos inesperados, construindo assim um “estilo” próprio de pesquisadora indígena. 
 
Palavras – chave: Memória e História, Terena, Mestres Tradicionais, Aldeia Aldeinha. 
 
Abstract: This article aims to present the memories and stories of Ethnicity Terena from 
Aldeinha village its located in Anastacio city (MS), it has been taken by the traditional masters 
of the community through oral history. For this purpose the research was conducted based on 
oral sources of "traditional teachers" and cultural studies, it has always been necessary: to look, 
to listen, to write, to understand the cognitive acts, to be always perseverant by unexpected 
cases, thus building an indigenous “own style" researcher. 
 
Key – words: memory and history, Terena, Traditional Masters, Aldeinha Village. 
 
ISONÊUTI YOKO ÉXETINA TÊRENOE YA IPUXOVOKUTI ALDEINHA, 
ANASTÁCIO-MS MOTOVÂTI  IKÓ´TUKEXEOVO IHÍKAXOVOKUTIKE 
YUHÔTI 
 
Enepora yohôti hara koyuhó isonêuti yoko exetina têrenoe ya Ipuxovokuti Aldeinha, Anastácio-
MS. Éxetina yuhóhiko kúxotinoe xâne. Koyuhó kixoâti enepora kúxotinoe xâne, yoko 
kixóvoku itúkeovohiko, yane ekonokôati: nóxeovo, kamokenoyeokono,yutóxeovo, nóxopeovo 
koêku koyúhoyea, motovâti ikoitukexeovo itukoâti ra yuhôti. 
 
Emo’úti hoinaxovopé: Isonêuti Yoko Éxetina, Têrenoe, Kúxotinoe Xâne, Ipuxovokoti 
Aldeinha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

Localizada no Município de Anastácio, a 127 km de Campo Grande, capital do 

Estado de Mato Grosso do Sul, a aldeia Aldeinha onde vive parte do povo Terena se encontra 

em um contexto urbano. Em função do crescimento e avanço desordenado da população 

Anastaciana, que de diversas formas interfere na cultura dessa etnia, e também e principalmente 

em função da não demarcação de terras tradicionais que garanta de certa forma a manutenção 

da cultura tradicional Terena, esses fatos vem interferindo no uso cotidiano da língua materna 

dos moradores dessa comunidade e alterando o espaço físico e cultural. 

Conforme mostra Cardoso de Oliveira (1976) na década de 1970 a população da 

Aldeinha era formada por menos de 40 famílias.  

 

Dentro da cidade de Aquidauana, em zona suburbana, vivem 39 famílias de índios 
Terenas e mestiços, que constituem uma população de pouco menos de 250 
indivíduos. Residentes a dois quilômetros da margem esquerda do rio Aquidauana, 
em terras por eles mesmos adquiridas, esses Terena são identificado como gente da 
Aldeinha” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976, p.81). 

 

Nas últimas décadas a quantidade de famílias vivendo na Aldeinha quase que 

triplicou, sendo que atualmente vivem 91 famílias Terena com uma população de 350 habitantes 

(SESAI, 2015). São pessoas hibridas, produzindo e reproduzindo identidades; reafirmando a 

sua territorialidade. Elias Nimbú, mestre tradicional de 67 anos, afirma “quando eu vim pra cá, 

margem esquerda aquela época, era distrito de Aquidauana, então vim pra cá naquela época em 

1960...”.  

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a 

população indígena no Brasil é da ordem de 817.963 indígenas, sendo que deste total, 

aproximadamente 80.000 indígenas vivem confinados em Mato Grosso do Sul, distribuídos em 

8 etnias, ou seja: Atikum, Guarani Ñadeva, Kaiowá, Kadiwéu, Kinikinau, Ofaié, Atikun e 

Terena. Os Terena estão agrupados em pequenas porções de terras não-contínuas espalhados 

pelos municípios de Aquidauana, Anastácio, Campo Grande, Miranda, Nioaque, Sidrolândia, 

Dois Irmãos do Buriti, Dourados e Rochedo.  

No Brasil, desde a chegada dos europeus, os povos indígenas tiveram que se adaptar 

ao processo de colonização, como por exemplo nas vestes e no ensino da língua escrita dos 

colonizadores, bem como na perda de seu território. “Se por um lado a criação de reservas dos 



 

Terena foi de suma importância para sua sobrevivência física (...) por outro lado o caráter 

segregacionista dessa política foi realçado, mesmo que seja como consequência interna do 

processo de aldeamento” (MOURA,1994, p. 08). 

O declínio do uso da Língua Terena também vem desse processo colonizador pelo 

qual os povos indígenas passaram e passam até hoje proveniente da chegada dos europeus que 

ocuparam toda a américa, principalmente os espanhóis e portugueses. Em função de muitas 

perdas durante o processo de colonização e através de esforços e das lutas dos povos indígenas 

e indigenistas, hoje o Estado brasileiro reconhece aos povos indígenas a sua inclusão na 

sociedade nacional, e nesse momento a sua permanência, estando esses direitos garantidos nos 

artigos 231 e 232 da Constituição Brasileira de 1988. 

Dessa forma, um dos aspectos mais fortes que contribuíram para que os indígenas 

deixassem de falar a língua materna e evidenciar suas tradições, foi à questão territorial, ou seja, 

a perda do seu território tradicional, que consequentemente levou a miscigenação cultural. No 

decorrer dos anos, a sociedade passou por mudanças em seu cotidiano, uma vez que a cultura é 

dinâmica, mas essas mudanças trazem os aspectos negativos, como por exemplo, a vergonha 

de falar a língua indígena e a não prática da cultura pelos jovens da Aldeinha. Conforme salienta 

Maria (2011, p. 28), “as sociedades indígenas são ágrafas. Por não possuírem a escrita 

alfabética, transmitiam seus conhecimentos e saberes através da oralidade, contando histórias, 

comunicando e perpetuando a herança cultural de geração em geração”. 

Hoje em dia os jovens da aldeia Aldeinha, de certa forma se sentem acanhados em 

falar a língua terena, e até mesmo o fato de não ter uma família falante contribui para que eles 

não a usem. 

 

A FORMAÇÃO DA ALDEIA ALDEINHA EM ANASTÁCIO (MS): MEMÓRIAS E 

HISTÓRIAS 

 

Para a construção desse estudo foram realizadas várias entrevistas com os mestres 

tradicionais com visitas em suas residências. Com base nas memórias e histórias dos mestres 

tradicionais, busca-se aqui destacar as mudanças que ocorrem na aldeia Aldeinha com o passar 

dos anos e observar como é constituída a organização social, política e cultural da Aldeinha, 

como por exemplo: caciques, escola, posto de saúde, moradia, área de lazer, memorial indígena. 

“Ao descartar o caráter “intrinsecamente diferente” das fontes orais e a importância de uma 



 

“história que seja útil” e de uma “história bem-feita”, reconhece também que “sem as fontes 

orais, é uma história incompleta” (VILANOVA 1994, p. 46)”. 

 

Primeiros Moradores  

 

Segundo Gedeão Jorge9, a chegada da família de Dona Umbelina Jorge10 vindo da 

aldeia Buriti, ocorreu no dia 8 de abril de 1932. A saída dessa família do Buriti se deu por um 

desentendimento religioso e familiar, saíram da aldeia a matriarca juntamente com doze pessoas 

que faziam parte da caravana e o destino era a Terra Indígena Cachoeirinha, no município de 

Miranda. Ao chegar a margem esquerda do rio Aquidauana, atual Anastácio, na fazenda Santa 

Maria, encontraram o filho da Dona Umbelina, Jorge José da Costa, popularmente conhecido 

como José Correiro, ou Zé Correiro, que pediu para que eles ficassem por ali mesmo, pois iriam 

comprar terras na margem esquerda. 

Senhor Manequinho, fazendeiro e pai de criação do Senhor Zé Correiro, 

conversaram e fizeram um acordo para comprar 32 hectares de terra, pago em animais, serviços 

e retirada de madeira, como postes e lenhas para serem usadas na fazenda. A família de Dona 

Umbelina foi instalada na área, onde construíram um casebre e fizeram plantações onde toda a 

família cultivava produtos para a subsistência.  

A respeito do nome “Aldeinha” sabe-se que surgiu por meio dos evangélicos que 

aos domingos após a escola dominical combinavam visitas aos irmãos da pequena aldeia se 

referindo a família de Dona Umbelina e seu Zé Correiro, surgindo assim o nome Aldeinha. 

Com a vinda dessa família para Anastácio outros indígenas também fizeram o mesmo trajeto, 

de acordo com as memórias do Senhor Elias Nimbú11. 

 

“Quando eu vim da Aldeia Moreira de Miranda, quando cheguei aqui minha avó já 
morava para cá ai nesse tempo de 60, pra cá até 1980... nesse tempo meu pai começou 
trazer o chefe de posto do Limão Verde para atender os indígenas daqui, margem 
esquerda propriamente Aldeinha, então tinha muitos índios que não tinha 
documentação, índios conhecidos como desaldeados, e foi feito esse trabalho com 
meu pai e quando a gente morava ali na (rua) Índio Neco eu tinha aquela época 12 
anos, acompanhei o trabalho dele” (Elias Nimbú). 

 
9  Gedeão Jorge. Bisneto de Dona Umbelina Jorge. 
10 Dona Umbelina. Foi uma das primeiras famílias que chegaram na Aldeinha. 
11 Elias Nimbú, 67 anos. Mestre tradicional da Aldeinha, sua família também é uma pioneira na fundação da 
mesma. 



 

 

Para a formação da Aldeinha houve a necessidade de fazer a documentação de 

muitos indígenas vindos de outras localidades (Registro de Nascimento Indígena - RANI), e 

para a revitalização da cultura houve a necessidade da vinda do chefe do Posto Indígena do 

Limão Verde. Dona Dirce Nimbú12 relata que: 

 

“Há teve sim, teve muitas coisas que aconteceu aqui, o tempo que era o cacique o 
finado Pedro Jorge ele lutou muito, mas tinha muitos pernambucanos que queriam 
invadir terra e muitos construíram suas casas porque falaram que já compraram o 
lugar, e não compraram porque esse lugar onde eles moram era... faz parte da 
Aldeinha, então o que o cacique fez, ele juntou as lideranças para poder recuperar 
esses pedaços que perderam e chegaram até arriscar a vida dele, e eles viviam... eles 
viviam cuidando o lugar porque os brancos já queriam é levar armas né... então, mas 
os índios não queriam isso, eles queriam mesmo somente o pedaço de terra que eles 
perderam, eles não queriam levar a vida arriscando, eles levavam pedaço de pau pra 
eles se proteger, né, porque era a única coisa que eles tinham para fazer nessa época, 
quando era o finado Pedro Jorge, mas ele conseguio de volta os pedaços do terreno 
que ele luto.” 

 

Na perspectiva de gênero, observa-se que a responsabilidade desta mulher indígena 

em ser uma fundadora de uma comunidade, a luta pela conquista, a dor pela perda parcial das 

terras e o processo de recuperação por essas terras é o que fortalece o vínculo comunitário. 

Então por meio do Senhor Antônio Nimbú, começou a história das lideranças na 

Aldeinha, indígenas oriundos de outras Terras Indígenas contribuíram de alguma forma para 

essa construção história.  

O Senhor Flavio Pereira Martins13 faz o seguinte relato: 

 

“Eu inicie no ano de 2000, quando iniciou a liderança na Aldeinha, 1982 criou o 
conselho tribal, uma diretoria indígena e dai para cá veio passando Isaias Delgado, 
como cacique, Pedro Jorge como cacique, seu Elias Nimbú como cacique, José Felix 
como cacique, ai no ano de 2000 chegou a minha vez, eu recebi de Felix passando 
para mim e fiquei oito anos... e nos fizemos um bom trabalho...”. 

 

A FORMAÇÃO DA LIDERANÇA: ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DA ALDEINHA 

 
12 Dirce Nimbú, 68 anos. Mestre tradicional da Aldeinha sua família também e uma pioneira na fundação da 
mesma. 
13Flávio Pereira Martins, 78 anos. Mestre tradicional foi cacique da Aldeia Aldeinha por oito anos seguidos (2000-
2008). 



 

 

Posteriormente, outras lideranças foram formadas, sendo constituída por caciques 

e seus vices, secretários e tesoureiros, entre outros. Atualmente a eleição é feita por votação 

secreta onde votam todos os indígenas que tem o Registro Indígena da aldeia, votam os 

indígenas acima de 16 anos e indígenas que não residem na Aldeia. 

Entendo que cada cacique que passou teve sua contribuição com a comunidade, que 

suas lutas e conquistas trouxeram muitos benefícios para comunidade. 

 

“Exprime-se a ideia de se ter recebido algo que lhe era de direito, pois os encantos dos 
antigos capitães procuravam um parente para continuar a tarefa de liderar o 
aldeamento” (BATISTA, 2005, p.97). 

 

Dentro dos relatos e história percebe-se que o Cacique Pedro Jorge teve muita 

presença enquanto liderança e em se falando de território indígena a busca pela terra pelo 

comprometimento com sua comunidade: “é uma dessas palavras que transmitem uma sensação 

boa: é bom, permanecer a uma comunidade” (BAUMAN, 2003). 

Conforme entrevista concedida pela senhora Rosenilda14, filha do Cacique Pedro 

Jorge, em suas memórias ela relembra que: 

 

Coisas boas e coisas ruins que aconteceram nessa época dele e que fez coisas boas e 
coisas ruins também, para a construção dessa casa aqui onde estão ele foi preso, foi o 
lado ruim refio preso só que não foi sozinho foi um bando com ele todo mundo para 
a delegacia com ele, certo, e porque ele falou que ia lutar por esse pedaço de chão 
aqui, eu lutei por todos e vou lutar por mais um, nesse sentido foi ruim, se hoje nos 
estamos aqui é por causa dele... E muitas outras coisas que ele enfrentou polícia, 
muitas coisas ruins que ele já levou, como quando ele foi cacique foi esfaqueado, por 
que quem fez isso com ele fez achou porque ele era cacique que eu ele esta sendo tudo 
que ele tinha força aqui força dali, ai esfaquearam ele por motivos banais sem 
acontecer nada naquele dia... Ele era uma pessoa que nunca sabia falar não, parece 
hoje eu... Eu tenho que dizer sim, eu segui o exemplo dele vou te atender, posso te 
atender sim. Eu vendo ele fazer isso, hoje eu carrego essa ideia, hoje ele deixou isso 
aqui e hoje eu estou colhendo...meu futuro esta garantido que são meus filhos, graças 
a Deus, com saúde, tenho cinco filhos que sigam meu exemplo e para meus netos, 
tenho três netos, estou dando um bom exemplo, tudo que meu pai deixou para mim 
eu passo para os filhos e passo para os meus netos...” 

  

Muitos conflitos permearam a instalação da Aldeinha, apesar de parecer uma luta 

 
14Rosenilda Ferreira Jorge, 45 anos. Filha do Capitão Pedro Jorge, residente da Aldeia Aldeinha. 
 



 

armada, o grande objetivo era recuperar a Terra. Dona Rosenilda confirma esse conflito em sua 

entrevista e também apresenta em sua fala a resistência das lideranças. 

Da mesma forma o Sr. Flavio Terena afirma com toda convicção que “o índio é da 

Terra, nos pertencemos a ela, tudo que nós temos adquirimos é nosso, nos temos que ter orgulho 

de ser indígena, nascer índio viver e morrer índio...” (Flávio Terena, Aldeinha). 

 

EDUCAÇÃO NA ALDEINHA: O ÍNDIO / O INDÍGENA NA ESCOLA 

 

Entende-se nesse processo que a liderança teve e tem um papel fundamental para a 

educação nas aldeias, os Terena dialogam com seus pares e com os não indígenas, estabelecendo 

alianças com lideres políticos para a construção da escola, por exemplo, pois havia a 

necessidade de um local para a comunidade usar, então foram muitas idas e vindas, com 

negociações até o projeto ser aprovado.  

Em 2001 foi solicitada a construção da escola pelo Cacique Flávio, mas somente 

com o inicio da obra no ano de 2004 a educação escolar neste espaço foi sendo construída por 

meio de muitas reinvindicações da liderança.  

O processo de educação escolar indígena na Aldeinha também passou por um longo 

processo de construção e com o crescimento do número de indígenas também foi aumentando 

a necessidade de um lugar para acolher as crianças no período em que seus pais trabalhavam: 

  O Projeto Pedagógico15da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva narra a 

seguinte história: 

 

“No dia 11 de março de 1992 “foi instalado a pré-escola no barracão da igreja 
Assembléia de Deus, na residência do Sr. Daniel Jorge, com a presença do Sr. José 
Godim Lins Neto, procurador educacional da FUNAI, e a professora Ozaida de 
Oliveira e Lino Luis, chefe de posto”. E no primeiro dia de aula, as crianças tiveram 
o lanche e materiais escolares provenientes da FUNAI, após o procurador educacional 
e professores estiveram comunicando a prefeitura municipal sobre a abertura da pré-
escola exclusiva para as crianças indígenas; Mas as instalações eram inadequadas, 
pois as mesas eram o banco e as crianças ficavam ajoelhadas para escrever em seus 
cadernos, este fato perdurou por dois anos, tendo como corpo docente Profª. Ozaida 
de Oliveira Luiz, Valdir João, como merendeiras voluntárias: Ivanir Nimbú e. 
Margarida Pereira. E após o Sr Valdir João assumir o Posto da FUNAI, assumiu como 
professora a Srª Dóris Paulo. No ano de 1993 com apoio do delegado da FUNAI 
Raimundo Nonato Rosa é que conseguiram trazer o primeiro beneficio para a 

 
15 O Projeto Político Pedagógico foi concluído no ano de 2015. 



 

comunidade, o Posto Indígena, e para os alunos de pré-escola e da 1ª série, recebendo 
provisoriamente o nome de Escola Municipal "Ventura Jorge”, em homenagem ao 
morador mais antigo da aldeia Aldeinha.Com o aumento da demanda, em 1994 houve 
a necessidade de ocupar espaço maior, instalando-se no espaço físico da Igreja 
Luterana do Brasil, fora da aldeia. Os professores desta época foram: Dóris Paulo 
Ortiz indígena Terena, Sarita de Oliveira Andrade indígena Terena, Maria José 
Ferreira e Georcenita. Em 1996, se instalaram nas salas da Igreja Uniedas, ficando ali 
por dois anos. Em 1998, retornaram para Aldeinha com duas salas de aulas construídas 
pela comunidade, na gestão do cacique Félix, Sr Aparecida de Oliveira Bugarim, 
Presidente da Associação de Moradores, onde ficaram assim distribuídas: 1ª e 2ª séries 
no período matutino, 3ª e 4ª série no período vespertino, e Alfabetização para Jovens 
e Adultos no período noturno, com professores cedidos pela Secretaria de Educação 
da Prefeitura Municipal de Anastácio. Em 1998, com a eleição do cacique Flávio 
Pereira, a comunidade juntamente com a liderança, finalizou a construção do projeto 
da escola. Neste período a escola passou a ser extensão da Escola Municipal Jardim 
Independência, tendo como parceira a Prefeitura Municipal de Anastácio, no 
pagamento de água, luz, funcionários e materiais escolares. Em 2001, com a reeleição 
do cacique Flávio Pereira, inicia-se o projeto para a construção de uma escola 
indígena. Em 2002, foi demolida a escola devido à precariedade para construção de 
um novo prédio, a escola novamente volta para a Igreja Uniedas. Em 2003, inicia-se 
a construção da escola com estrutura de madeira, que foi vetada pela comunidade, 
encaminhou-se um novo projeto para o Estado. Em 2004, inicia-se a construção de 
fato da escola que atenderia o anseio da comunidade, contendo: quatro salas de aula, 
uma sala de professores junto à secretaria, uma cozinha e dispensa, um refeitório, dois 
banheiros para atender os alunos especiais e uma quadra de esporte.” 

 

Hoje a Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva atende alunos indígenas e 

não indígenas, todos eles em todas suas necessidades.  

Conforme relato abaixo, do Sr. Flávio Pereira Martins. 

 

“... nós fizemos o projeto quando na época do Seu Elias, e seu Felix foi cacique 
também, os dois ex-caciques, nós todos trabalhamos juntos, eu fazia parte da liderança 
e criou um projeto da escola indígena, e nenhum dos dois quando foram cacique eles 
conseguiram desmembrar o projeto, ai no ano de 2000 eu entrei de cacique na 
Aldeinha, ai primeiro trabalho que a gente correu para a Aldeia, sobre a educação, ai 
comecei ir pelos deputados, Governo do Estado, e Brasília Governo Federal, a gente 
conseguiu o projeto ser desmembrado e construir a escola que hoje é a Escola 
Guilhermina da Silva, é uma escola indígena e vinculada ao estado, e hoje estamos ai 
com uma escola muito, uma escola voltada para o índio trabalhar professores e 
achamos que a educação é o principal para que desenvolve tanto a politica e descobri 
sempre dos nossos direitos pela educação...no meu trabalho nos escolhemos cinco 
nomes e esses cinco nomes é entregue pela liderança e a comunidade escolheu que foi 
o nome da Dona Joaninha...e escolha também da índia Guilhermina da Silva, desses 
cinco nome que saio...saio na votação o nome da Guilhermina e pelo nome da 
Guilhermina eu gostei muito porque ela foi uma mulher, uma índia fundadora da 
Aldeinha, moradora muito tempo, muito antiga, e ela era uma mulher muito espedoza 
que acolhia muitos patrícios que vinha de fora, e ele era uma mulher muito, tinha 
muito consideração aqui na Aldeia, então dessa forma que foi escolhido o nome dela 
para a escola Guilhermina da Silva, como antigamente tinha o nome da escola 
Umbelina Jorge, era nome de uma índia também ficou o nome da escola da Aldeinha 
Guilhermina da Silva ...” Flávio Pereira Martins. 

 

Portanto a Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva recebeu este nome em 



 

homenagem a uma das primeiras famílias a se instalar na Aldeinha, oriunda da Aldeia Buriti, 

mãe de nove filhos, que posteriormente os filhos e netos se tornaram lideranças na comunidade 

da Aldeinha, e que hoje seus bisnetos estudam nessa instituição que recebe o nome dessa mestra 

tradicional. 

A escola atende alunos indígenas, aldeados e desaldeados, além de alunos não 

indígenas. Pelo fato de se localizar na área urbana do município, e a escola ser um espaço aberto 

para a comunidade, pois todos usam o espaço da escola ate nos finais de semana, a escola espera 

crescer juntamente com a comunidade, oferecendo o ensino médio regular e ajudar a 

comunidade no que for necessário. 

Para essas mudanças que ocorreram na cultura Terena, a organização social e 

política é de suma importância, pois é através desses dois fatores somados ao cultural que a 

Aldeinha mantém seus laços e sua história, e por meio da educação, de uma educação que 

respeita o modo de ser indígena. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de suma importância exaltar que a concretização desta pesquisa só foi possível 

com o apoio do conselho tribal e lideranças, como também das famílias da Aldeia Aldeinha que 

receberam em suas residências de uma maneira cordial.  

O que se notou nos entrevistados foi o jeito Terena de ser, o olhar fixo para um 

objeto ou paisagem, sem que nada tirasse a concentração deste momento, entrevistas sérias em 

raros momentos, com o direcionamento do olhar para o(a) entrevistador(a) ate o termino da 

entrevista:  

Considerando que a pesquisa aponta que com o crescimento desordenado da 

população Anastaciana ao redor da Aldeinha, e que a população Terena que ai vive, sobreviveu 

e sobrevive em constante confronto cultural, é preciso evidenciar que são os mestres 

tradicionais Terena da Aldeinha, os detentores dos conhecimentos tradicionais da etnia Terena, 

é que são o alicerce para a manutenção da cultura tradicional Terena, tendo na escola um lugar 

onde esses conhecimentos, esses saberes tradicionais podem ser trabalhados como forma de 

aliar a educação indígena Terena com a educação escolar indígena na construção de dias 

melhores para o povo Terena da Aldeinha. 



 

Portanto esta pesquisa busca ser uma contribuição singela para a comunidade da 

Aldeinha, um esforço em analisar as memórias e histórias dessa aldeia, para que em um segundo 

momento possa ser dinamizada as demais propostas aqui levantadas. 
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A MÃO DE OBRA TERENA NO SUL DO MATO GROSSO/MATO 
GROSSO DO SUL16 

 
Lenir Gomes Ximenes17 

 
Resumo: O objetivo desse artigo é abordar a mão de obra dos Terena, tanto nas modalidades 
compulsórias, quanto em modalidades mais amenas no sul do antigo Mato Grosso e atual Mato 
Grosso do Sul, perpassando o trabalho nas fazendas, em empresas sucroalcooleiras, em obras 
públicas (linhas telegráficas, Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – NOB) e a produção agrícola 
e extrativista nas Reservas. A utilização do trabalho terena, por sua vez, relaciona-se com os 
objetivos da política indigenista do governo brasileiro, com os interesses econômicos dos não 
índios, e, evidentemente com as pautas dos próprios Terena, ainda que em relações de poder 
assimétricas com a sociedade não indígena. A pesquisa pautou-se em revisão bibliográfica de 
pesquisadores que já abordaram o tema, e pesquisa documental no acervo do Serviço de 
Proteção aos Índios – SPI, órgão indigenista que atuou entre 1910 e 1967. 
 
Palavras-chave: Terena; trabalho; História Indígena. 
 
Abstract: The purpose of this paper is to address the use of the workforce of the Terena people 
not only compulsorily but also in moderate manners in the south of the former Mato Grosso 
and in the current state of Mato Grosso do Sul. It covers this work on farms, at sugar cane 
companies, public construction (telegraph lines, the Brazilian northwest railway – NOB) and, 
the farming and extractive production in reservations. The use of the workforce of the Terena 
people, in turn, relates to the goals of the indigenist policy of the Brazilian government, which 
focus on economic interests of the non-indigenous people. This agenda evidently includes the 
Terena people’s interests, even if in this unbalanced relation of power with the non- indigenous 
society. The research was based on bibliographic review of researchers that have already 
approached this subject, and document search of the acquis of the Serviço de Proteção aos 
Índios – SPI, indigenist body that acted between the years of 1910 and 1967. 
 
Keywords: Terena; workforce; Indigenous History. 
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INTRODUÇÃO  
 

O objetivo desse artigo é abordar a mão de obra terena no sul do antigo Mato Grosso 

e atual Mato Grosso do Sul, compreendendo-a no contexto da política indigenista do governo 

brasileiro, dos interesses econômicos dos não índios, e, evidentemente das pautas dos próprios 

Terena, ainda que em relações de poder assimétricas com a sociedade não indígena. A pesquisa 

pautou-se em revisão bibliográfica de pesquisadores que já abordaram o tema, e pesquisa 

documental no acervo do Serviço de Proteção aos Índios – SPI, órgão indigenista que atuou 

entre 1910 e 1967. 

O uso da mão de obra indígena sempre foi significativo na economia no território 

brasileiro, desde o período colonial, como atesta a obra Negros da Terra: índios e bandeirantes 

na origens de São Paulo, de John Monteiro (1995). O autor aborda a temática da escravidão 

indígena no século XVI, focando nas relações entre os bandeirantes e os Guarani em São Paulo. 

A mão de obra terena (e de outras etnias também) foi elemento primordial na região 

sul do Mato Grosso. O braço indígena derrubou matas, formou fazendas, movimentou a 

indústria sucroalcooleira, construiu estradas e alimentou os não índios, como apontam trabalhos 

de Roberto Cardoso de Oliveira (1976), Noêmia dos Santos Pereira Moura (2001), Adilso de 

Campos Garcia (2008), Vera Lúcia Ferreira Vargas (2003), Jorge Eremites de Oliveira e Levi 

Marques Pereira (2003), Mario Ney Rodrigues Salvador (2012), dentre outros. 

A observação das relações de trabalho mantidas entre os indígenas e os purutuya18 

também evidencia alguns processos históricos marcantes da trajetória dos Terena e caracteriza 

sua interação com as frentes de colonização e com a expansão capitalista que adentrou o 

território terena no sul do Mato Grosso no período em que acontecia sua acomodação em 

Reservas. 

 

A MÃO DE OBRA TERENA EM EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS 

 

No final do século XIX e início do século XX, a recente república brasileira tinha 

projetos de modernização e integração do interior do país. Rumo aos ideais de ordem e 

progresso e sob o influxo do positivismo, o objetivo era investir em uma infraestrutura capaz 

de facilitar a comunicação e o transporte com as regiões como o sul do Mato Grosso, e assim 

estimular novas frentes de colonização e povoamento não indígena e a expansão capitalista. 

 
18 Não índio na língua terena. 



 

Nessa conjuntura, e somado à preocupação de proteger militarmente as fronteiras 

brasileiras, foi organizada a Comissão Construtora de Linhas Telegráficas de Mato Grosso 

(1900-1906), chefiada pelo militar Cândido Mariano da Silva Rondon. Por onde passava, a 

comissão entrava em contato com as diversas etnias indígenas, e a partir disso delineou-se a 

política indigenista que resultaria na criação do SPI. O grupo adentrou o território terena e 

iniciaram-se mudanças que culminariam com a formação das Reservas. 

A comissão arregimentava os indígenas para os diversos trabalhos que envolviam 

a exploração de regiões desconhecidas para os funcionários não índios: a derrubada da mata, a 

lapidação da madeira, o levantamento e a fixação dos postes e o transporte de materiais e 

equipamentos. Circe Bittencourt e Maria Elisa Ladeira (2000, p. 81), destacam que os primeiros 

indígenas que participaram dos trabalhos da comissão foram os Bororo e à margem do rio 

Taquari, eles não quiseram mais continuar o trabalho, alegando que dali para frente, “estava o 

território dos Guaicuru e dos Terena. E, a partir daquele momento, o trabalho dos Bororo foi 

substituído pelo dos Terena, que participaram das atividades da Comissão até o final”.  

Adilso de Campos Garcia (2008), na dissertação intitulada A participação dos 

índios Guaná no processo de desenvolvimento econômico do sul de Mato Grosso (1845-1930), 

analisa algumas fotografias, dentre elas a de um grupo de Kaiowá e Terena que trabalharam na 

construção da linha de Ponta Porã. O pesquisador chama atenção para a presença de crianças 

na imagem, indicando que possivelmente havia “ampla utilização de menores na atividade de 

construção das linhas telegráficas” (GARCIA, 2008, p. 111). 

Em alguns documentos analisados pelo mesmo autor, evidenciou-se que em certos 

momentos a produção agrícola dos Terena foi prejudicada, dado o número de homens que era 

recrutado para outras atividades, dentre elas o trabalho nas linhas telegráficas e o engajamento 

militar, pois, o governo de Mato Grosso “convocava os índios para lutarem em suas fileiras. 

Essas lutas coronelísticas caracterizaram-se pelo extremo grau de violência registrada no final 

do século XIX e que se enveredou pelo seguinte, devido às Revoltas Tenentistas” (GARCIA, 

2008, p. 112). 

Outro empreendimento que contou com a mão de obra terena foi a construção da 

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – NOB. O traçado da NOB começou em Bauru, estado de 

São Paulo e estendeu-se até Corumbá, fronteira com a Bolívia, no atual Mato Grosso do Sul. 

Mantinha um ramal de Campo Grande (Estação Indubrasil) a Ponta Porã. Bittencourt e Ladeira 

(2000, p. 84) salientam que os trabalhos da ferrovia foram feitos praticamente pelos indígenas 

e ainda que “muitos morreram pelos vários acidentes que aconteceram no período da construção 

da estrada de ferro”. 



 

De acordo com Garcia (2008, p. 125) os Terena trabalhavam também na 

manutenção dos trilhos, trocando dormentes podres, acomodando as pedras, fazendo roçado ao 

longo da linha férrea, cortando lenha para as locomotivas a vapor e, “via de regra os índios 

recebiam uma diária inferior em relação aos outros trabalhadores”. Importante mencionar ainda 

que parte da madeira utilizada nos trens a vapor era proveniente das Reservas terena, como 

abordado por Ximenes (2017). 

A escassez de fontes escritas acerca do engajamento terena nas obras da NOB pode 

ser atribuída à invisibilidade dos Terena perante a sociedade nacional que contava como certa 

a sua assimilação:  

 
Esta concepção de “invisibilidade” da sociedade envolvente, de considerar os índios 
já “integrados” entre a população de reduzido poder aquisitivo, “pode” ser 
considerado um fator ao qual as fontes geralmente não se reportam, e ou se referem 
de forma acanhada à participação e à contribuição do trabalho indígena Terena na 
edificação da Ferrovia NOB (GARCIA, 2008, p. 124). 

 
Dessa forma, as autoridades do órgão indigenista e da própria NOB, concentravam 

suas preocupações nos grupos hostis, com os quais haveria a necessidade, em seu entendimento, 

de impor os padrões da civilização.  

Há outros exemplos do trabalho terena em obras de caráter público. Eremites de 

Oliveira e Pereira (2003) mencionam que os indígenas participaram da construção de uma 

cancha para corrida de cavalos na área do Barro Preto (região da Terra Indígena Buriti), 

importante espaço de sociabilidade para indígenas e regionais. Também é possível citar uma 

estrada entre a então Reserva Buriti e a cidade de Sidrolândia, cuja iniciativa teria sido do 

Coronel Nicolau Bueno Horta Barbosa, delegado da inspetoria do SPI. A construção foi feita 

por 60 índios da T. I. Buriti. De acordo com o relato do Terena Lúcio Sol: “os peão [eram] só 

índio. Só falou, já levantou, já fez estrada” (Lúcio Sol, Terena, 89 anos, 2003, apud XIMENES, 

2011, p. 76). 

 

A MÃO DE OBRA TERENA NAS FAZENDAS, NAS CIDADES E NAS RESERVAS 

 

No território chaquenho-pantaneiro, os grupos Guaná (nos quais se incluem os 

Terena) mantiveram diversas relações com os colonizadores e, embora não de forma 

compulsória, seu trabalho na produção agrícola e na tecelagem fornecia diversos produtos 

indispensáveis para a manutenção de empreendimentos coloniais como fortes, presídios e vilas.  



 

Garcia (2008, p. 68), destaca que “no período que antecedeu à Guerra da Tríplice 

Aliança (1864-1870), a produção agrícola excedente dos Guaná (Terena) já era vendida para a 

sociedade dominante, no Forte Coimbra, e/ou permutada por aguardente, panos, armas de fogo, 

animais e instrumentos de trabalho”. 

A prática da agricultura, considerada característica importante da cultura terena e 

dos grupos Aruák de forma geral, também foi fundamental para os moradores não indígenas do 

sul do Mato Grosso no período da Guerra da Tríplice. Vargas (2011) salienta: 

 
Os Terena tornaram-se conhecidos pelas autoridades brasileiras, como “dóceis” e 
“pacíficos”, como foram classificados durante o Império, prestadores de várias formas 
de serviço, tais como: a plantação de gêneros alimentícios para abastecimento do 
exército, ensino da prática da agricultura para índios que dela não faziam uso, buscar 
índios para conduzi-los à “civilização”, entre outras atividades por eles desenvolvidas 
(VARGAS, 2011, p. 122). 

 
Entretanto, após a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), com a intensificação 

das levas migratórias para o sul do Mato Grosso, não só as terras dos Terena passaram a ser 

alvo das novas propriedades, mas também sua mão de obra, dessa vez recrutada de forma 

compulsória. 

O recrutamento dos Terena como trabalhadores nas fazendas se deu nos parâmetros 

das relações trabalhistas arcaicas que foram estabelecidas no campo, agravado pela condição 

de desrespeito aos indígenas, que de certa forma continuou presente nos discursos e práticas de 

muitos empregadores. Na tradição oral dos Terena, esse período é chamado Tempos de 

Servidão, ou ainda Tempos de Cativeiro.  

A expressão Tempos de Camaradagem também é usada pelos Terena, e remete aos 

camaradas de conta, pois os peões das fazendas eram obrigados a comprar alimentos e demais 

artigos nas vendas ou bolichos do próprio patrão. Contraiam, dessa forma, dívidas infindáveis 

e não conseguiam se desvencilhar do vínculo nas fazendas. Essa prática, que foi bastante 

comum no interior do Brasil, é também chamada de sistema de barracão. 

O trabalho que os Terena desempenhavam nos imóveis rurais ia desde a derrubada 

da mata e a formação das pastagens e lavouras até a manutenção, plantio das roças, manejo do 

gado, além da construção da infraestrutura das propriedades. A criação das Reservas embora 

em espaços muito menores que as terras indígenas, possibilitou que os Terena se 

reorganizassem em parte do seu território e tivessem  alternativa às condições de vida e trabalho 

nas fazendas, como apontam Moura (2001), Eremites de Oliveira e Pereira (2003) e Vargas 

(2003). 



 

Entretanto, Eremites de Oliveira e Pereira (2003), pontuam que alguns Terena 

continuaram dispersos nas fazendas, motivados pela relutância de viverem sob as ordens do 

Chefe de Posto (funcionário do órgão indigenista). Além disso, alguns indígenas mesmo tendo 

se estabelecido nas áreas de abrangência dos postos do SPI, não abandonaram outras atividades 

nas áreas que ficaram de fora do perímetro das Reservas. 

Portanto, mesmo após o recolhimento dos Terena às Reservas, os produtores rurais 

continuavam a recorrer ao trabalho indígena, devido à escassez de trabalhadores não índios na 

região. Conforme Moura (2001, p. 36), as “Reservas transformaram-se em depósitos 

abundantes de mão de obra”. Interessava aos purutuya não só as terras terena, mas também o 

seu trabalho. 

Garcia (2008), destaca que esses indígenas eram muito requisitados para a lida com 

gado. Além de serem considerados vaqueiros habilidosos, eles mesmos confeccionavam os 

aparatos para montaria como selas, baixeiros e coxinilhos, o que representava uma economia 

considerável para os patrões. 

 
Dentre os apetrechos, o baixeiro era de suma importância, pois se colocava sob os 
arreios das cavalgaduras para proteger o lombo do animal, com o objetivo de não pisá-
lo ou machucá-lo; primava-se pela saúde lombar do animal, conservando-o para o 
trabalho. Quando deixava a aldeia para trabalhar uma temporada em alguma fazenda, 
era costumeiro cada índio levar seu arreio ou sua traia de montaria, que lhe era 
peculiar. Como se pode depreender através dessa representação, o índio participava 
de todo o processo de fabricação de um arreio, desde colocar a armação de madeira, 
costurar com tiras de couro curtido o suador, enchê-lo com capim batido, coser as abas 
(assento), e sobre essas, suturar o travessão com as duas argolas, onde vão os loros 
que seguram os estribos (GARCIA, 2008, p. 76). 

 
Os trabalhos nas fazendas eram os mais diversos, e após o estabelecimento nas 

Reservas, passou a ser para a maioria dos Terena, de caráter temporário. Ou seja, quando os 

indígenas estavam em dia com as atividades em suas roças, ou devido à precária situação 

financeira, procuravam e/ou eram procurados pelos proprietários rurais “para changuear ou 

fazer empreitadas de derrubada de matas, tirar postes, fazer cercas, limpar lavouras, roçar os 

brotos das invernadas, na marcação de bezerros, amansar vacas leiteiras, domar animais bravios 

– equinos, muares – para a labuta no campo, enfim” (GARGIA, 2008, p. 79). 

Também é importante mencionar o trabalho externo das mulheres Terena que 

muitas vezes empregavam-se nas cidades como cozinheiras, lavadeiras, arrumadeiras e babás. 

Nas fazendas, pontua Garcia (2008, p. 88), o emprego da mão de obra feminina foi considerável 

e para as indígenas, “de um modo geral, esse contato mais consistente de trabalho nas mais 

variadas modalidades – geralmente empregadas domésticas – servia também como um espaço 

de aprendizagem do comportamento do homem branco”. 



 

Assim, as diversas funções que os Terena desempenharam serviam, também, para 

a estratégia de conhecer e dominar os códigos de conduta dos purutuya. De certa forma, a 

invisibilidade étnica que a política indigenista tentava impor, transformando-os em 

trabalhadores nacionais, foi ressignificada pelos Terena e possibilitou a sua reorganização nas 

Reservas. 

No contexto do trabalho nas fazendas emerge uma relação importante entre os 

fazendeiros e os Terena, o compadrio: 

 
Vários são os registros nos Relatórios de atividades do SPI que apontam para a 
exploração do trabalho indígena nas fazendas. Cardoso de Oliveira (1968) evidencia 
que entre as estratégias usadas pelos fazendeiros para obter o trabalho indígena, 
constavam as relações de “compadrio”, estabelecidas entre eles e os Terena. Essa 
relação era formalizada quando fazendeiros batizavam os filhos dos índios e 
tornavam-se os seus padrinhos. Na maioria das vezes, eram os padrinhos que 
escolhiam os nomes para as crianças Terena. Muitos adotavam inclusive seu 
sobrenome. Tais relações consistiam na lealdade e na obediência dos índios aos seus 
patrões, que passavam à condição de compadres e de padrinhos, enquanto esses 
últimos proporcionavam aos Terena ferramentas para o desenvolvimento do trabalho 
agrícola, roupas, remédios e outros utensílios que esses julgavam necessários. Essa 
também foi uma das formas que os Terena estabeleceram políticas de alianças com os 
não índios para obterem possíveis vantagens, apesar da exploração de seu trabalho 
(VARGAS, 2011, p. 126). 

 
Portanto, o compadrio, embora envolvesse relações assimétricas e possibilitasse a 

exploração da mão de obra terena, também era vislumbrado pelos indígenas como possibilidade 

de acessar espaços e obter alguns benefícios. Vargas (2011) transcreve e analisa relatos de 

alguns Terena sobre essas relações evidenciando que em alguns casos o apadrinhamento 

possibilitou acesso a tratamentos de saúde e oportunidades de instrução formal (elementos que 

na teoria, deveriam ser garantidos pelo SPI). 

Se, por um lado a existência dessas relações revela a fragilidade da política 

supostamente protetora do Estado brasileiro e a estratégia da sociedade regional para camuflar 

a exploração da mão de obra indígena, por outro, demonstra que os Terena viam nesse tipo de 

aliança possibilidades de obter melhorias nas suas condições de vida. 

Nas Reservas, as roças continuaram sendo a atividade principal dos Terena. 

Conhecedores da habilidade e do gosto terena pela agricultura, os agentes do SPI incentivavam 

essa atividade, vislumbrando a possibilidade de sustentação financeira dos Postos e a mais 

rápida assimilação dos indígenas pela sociedade nacional. 

 
As informações sobre o trabalho terena apontam primeiramente para a sua 
organização familiar e para a formação de suas redes por meio de seus parentes e de 
outros que se submetiam à liderança do grupo. A forma de organização do trabalho 
era realizada pelos Terena, organizada de tal forma que os agentes do SPI não se 
intrometiam, afirmando que era assim que os índios desejavam. Obviamente esse 



 

processo não ocorria apenas porque os Terena desejavam, mas porque a sua 
organização e a sua produção atendiam às expectativas do SPI. Essa situação 
demonstra a sua reorganização dentro das reservas: permaneciam com os núcleos 
familiares, obedeciam a sua estrutura patriarcal, as suas plantações não se misturavam 
com as de outros grupos familiares e utilizavam a estrutura oferecida pelo Posto para 
finalizarem sua produção (VARGAS, 2011, p. 124). 

 
 Essa autora ainda destaca que a produção era comercializada por eles mesmos nas 

cidades de Aquidauana, Miranda e Nioaque. Dessa forma, o estabelecimento das Reservas não 

impediu a continuidade de antigas práticas terena de manter relações de comércio com os 

purutuya. Os indígenas eram “abastecedores de gêneros alimentícios” e “consumidores dos 

produtos de que necessitavam comprados nos antigos bolichos da região” (VARGAS, 2011, p. 

124). 

As terras das Reservas também forneciam ao entorno recursos naturais importantes, 

pois de acordo com as palavras de Cardoso de Oliveira (1976, p. 96), os Terenas eram 

conhecidos “como peritos na difícil arte de extrair a casca de angico sem estragá-la”, e apesar 

dos estereótipos já recorrentes sobre os indígenas, os fazendeiros reconheciam sua importância 

como mão de obra: 

 
Dessas modalidades de trabalho são insubstituíveis nas tarefas extrativas, para as 
quais desenvolveram uma técnica primorosa, aliada à grande resistência que 
demonstram em uma atividade das mais penosas. É voz corrente em Mato Grosso, de 
que não há “melhor casqueiro” que o Terena. Numa “mesa-redonda” que organizamos 
em Duque Estrada, em 1955, pudemos ouvir depoimentos de três fazendeiros, 
unanimemente favoráveis ao índio como trabalhador, apesar de inicialmente haverem 
procurado diminuir seu valor, só mudando de atitude e pondo de lado os estereótipos 
depois de cerrada discussão entre si, por nos estimulada. Concordaram finalmente que 
o Terena é o braço da região e, mesmo o braço mais desejado: “trabalha bem, vive 
com pouco, e é muito obediente” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976, p. 125) 

 
Garcia (2008, p. 81), explica que “as cascas de angico [eram] produto muito 

valorizado, pois, sua resina tem aplicações industriais e medicinais, usadas especialmente no 

combate à bronquite”; e acrescenta quanto à madeira que os indígenas “eram contratados por 

empreiteiros para derrubar as árvores, rachar a madeira em toletes e transportá-la do cerrado, 

de onde era retirada, até o ponto de embarque nas estações ferroviárias”. Portanto, os próprios 

Terena trabalhavam na extração desses recursos que serviam inclusive para abastecer as 

locomotivas a vapor da Ferrovia Noroeste do Brasil, como aponta Ximenes (2017). 

 

A MÃO DE OBRA TERENA NAS USINAS SUCROALCOOLEIRAS 

  



 

O emprego de indígenas (não só Terena) na produção sucroalcooleira também foi 

significativo. Salvador (2012), aborda esse tema em sua dissertação intitulada Os índios Terena 

e a agroindústria no Mato Grosso do Sul: a relação capital-trabalho e a questão indígena 

atual. O autor menciona a Usina Santo Antônio, a primeira no município de Miranda: 

 
Em meados do século XX, por volta de 1940/50, a mão de obra Terena do município 
de Miranda teve seu primeiro contato com a usina e a cana de açúcar – dois 
importantes elementos da economia brasileira e principal empregador da mão de obra 
indígena durante mais de meio século no Mato Grosso do Sul. Nessa época, a Usina 
Santo Antonio, do município de Miranda, de propriedade de um fazendeiro local, 
Guilherme Maidana, empregou a mão de obra indígena no corte de cana e trato da 
lavoura e adquiriu cana plantada no território das Reservas (SALVADOR, 2012, p. 
58). 

 
Salvador (2012), pontua que o período de atividade da usina situou-se 

provavelmente entre as décadas de 1940/1950 e 1970. Os Terena trabalhavam nos canaviais 

nas atividades de corte de cana, plantio e limpeza da terra. “O contato com a Usina Santo 

Antônio se dava através de empreiteiros, e com estes, ou pelas relações de trabalho construídas 

ao longo do tempo nas fazendas, ou através das relações cotidianas com indígenas de outras 

aldeias (relações de amizade e parentesco)” (SALVADOR, 2012, p. 60). 

A respeito dos locais de onde provinham os trabalhadores terena, Salvador (2012, 

p. 59) aponta “que o trabalho na referida usina não se restringia aos indígenas de Passarinho, 

como descreveu Cardoso de Oliveira (1968). Em Lalima encontramos velhos indígenas que 

trabalharam nesta usina de Miranda e obtivemos nomes de outros já falecidos”.  

Na documentação do SPI há diversas referências ao engajamento terena na Usina 

Santo Antônio. Esses documentos estão reunidos na pasta do Posto Indígena Cachoeirinha, o 

que não significa que a origem dos trabalhadores se restringia àquela área, mas possivelmente 

era o Posto com mais condições (talvez pela proximidade ou disposição do Chefe) de prestar 

assistência aos indígenas contratados pela empresa. 

Foram encontrados sete documentos do ano de 1953 sobre o trabalho dos Terena 

na Usina Açucareira Santo Antônio. Um deles é um ofício do comandante da 9ª Região Militar 

ao Chefe da 5ª Inspetoria Regional do SPI, solicitando explicações pelo comportamento do 

chefe do Posto Indígena, que estaria incitando os índios funcionários da usina a não 

trabalharem, fazendo motim com cerca de 30/40 indígenas (BRAGA, Ofício do comandante da 

9ª Região Militar ao Chefe da I. R. 5, 24 de agosto de 1953). 

Em resposta, o Chefe da Inspetoria explicou que só recentemente tinha tomado 

conhecimento de que os índios estavam trabalhando na usina, pediu mais informações sobre a 

suposta greve e afirmou também que ia verificar se os índios estavam registrados na referida 



 

empresa (NENÊ, Ofício do Chefe da I. R. 5 ao comandante da 9ª Região Militar, 25 de agosto 

de 1953). 

Em memorando ao gerente da Usina Açucareira Santo Antônio, o Chefe da 

Inspetoria afirmou que ia apurar denúncias de que o Chefe do Posto Cachoeirinha “professa a 

ideologia comunista” e incita os índios à greve, mas faz a ressalva de que os índios só podem 

ser fiscalizados pelo SPI (NENÊ, Ofício do Chefe da I. R. 5 ao gerente da Usina Açucareira 

Santo Antonio Ltda, 22 de agosto de 1953). 

O gerente da usina enviou uma correspondência ao Chefe da Inspetoria, informando 

sobre a suposta greve. Ele negou exploração dos indígenas, mas alegou que não tinha 

conhecimento das regras do SPI para contratação deles. Reafirmou o “espírito subversivo” do 

Chefe de Posto (CANDIDO, Correspondência ao Chefe da 5ª Inspetoria Regional, 26 de agosto 

de 1953). 

Uma certidão do cartório do 1º ofício, da comarca de Miranda informou que o 

gerente da Usina Santo Antônio solicitou os registros sobre o Chefe de Posto, devido à questão 

da greve. Certificou que o nome dele constava da ata de fundação do Partido Comunista do 

Brasil (ALBUQUERQUE, Certidão do cartório do 1º ofício, 17 de agosto de 1953). 

Em ofício, o Chefe de Posto se defendeu das acusações. Negou ter incitado os índios 

à greve. Afirmou que compareceu ao escritório da usina com quatro índios, pois havia queixa 

de que eles recebiam menos que os não índios. Informou que nessa ocasião o guarda-livros da 

usina confirmou que os indígenas não receberiam o mesmo valor que os demais e utilizou 

xingamentos. O Chefe de Posto acrescentou, ainda, que os índios sempre ficavam devendo na 

“caderneta” da usina; que eram frequentemente ameaçados pela polícia de Miranda e que já 

haviam ocorrido casos de espancamentos feitos pelo pessoal da usina (SIQUEIRA, Ofício do 

encarregado do P.I. ao chefe da I. R. 5, 28 de agosto de 1953). 

Nesse período, em que as reivindicações trabalhistas eram tratadas como casos de 

polícia, a situação dos indígenas era ainda mais difícil, como sugere o fragmento do ofício já 

citado: 

 
Ele [o guarda-livros da usina] sustentou que de fato [os índios] não recebiam 
[descanso remunerado], porque os índios não são considerados operários e também 
não tem direito a reclamações. [...] Como escravo da Uzina [sic.] Açucareira Santo 
Antônio LTDA, sempre ficam devendo e ameaçados pela polícia gananciosa de 
Miranda (SIQUEIRA, Ofício do encarregado do P.I. ao chefe da I. R. 5, 28 de agosto 
de 1953, grifo nosso). 

 
O trecho em destaque evidencia as variações do discurso dos empregadores a 

respeito dos Terena. A imagem de bons trabalhadores, habilidosos e amigos se desfazia quando 



 

os Terena reivindicavam as mesmas condições que os demais empregados. Ou seja, quando 

interessava à sociedade regional, os Terena não eram considerados indígenas. Sua adaptação, 

enquanto trabalhadores nacionais, sinalizava sua assimilação. Mas, quando os Terena faziam 

uso dessa condição de igualdade em relação aos outros funcionários, os empregadores 

evocavam (de forma pejorativa) a indianidade terena, como se ela justificasse a negação de 

direitos trabalhistas. 

Alguns meses depois desse ofício, em novembro de 1953, o mesmo encarregado de 

Posto relatou que havia indígenas presos por dívidas na Usina Santo Antônio e solicitou 

providências ao Chefe da 5ª Inspetoria (SIQUEIRA, Memorando do encarregado do P.I. ao 

chefe da I. R. 5, 10 de novembro de 1953). 

O trabalho terena nos canaviais não se encerrou com o fechamento dessa usina. 

Salvador (2012, p. 60) salienta que em “finais dos anos 1970 e início dos anos 1980 uma nova 

fase da economia nacional incentiva a atividade sucroalcooleira no país e, com isso, o território 

sul-mato-grossense é visto como oportunidade para o mercado da cana”. O autor ainda situa a 

experiência da Usina Santo Antônio como norteadora para a instalação de outras empresas do 

ramo na região que hoje abrange o Mato Grosso do Sul.  

 
Ou seja, a agroindústria não se expandiu para o Mato Grosso do Sul numa espécie de 
aventura empresarial, mas tinha como ponto de partida uma base sólida do 
empreendimento agropecuário que serviu de referência e, ainda, uma experiência 
concreta de produção e industrialização da cana anterior (a Usina Santo Antônio em 
Miranda) que funcionara exatamente no município de maior concentração da 
população Terena conhecida como exímio no manejo de ferramentas e “ideal” para a 
colheita da cana. As condições criadas anteriormente (pela fazenda, pelo Posto e pela 
Usina Santo Antônio) serviram para as usinas mobilizarem os indígenas 
coletivamente (SALVADOR, 2012, p. 75). 

 
Assim, a agroindústria sucroalcooleira aproveitou as condições sociais que 

resultaram na oferta abundante da mão de obra indígena (estabelecida em Reservas cujo espaço 

nem sempre era suficiente para suprir as necessidades e expectativas dos seus moradores).  

O pesquisador Terena Simião Antônio Gomes (2016), discorre a partir de 

experiências vivenciadas na Aldeia Água Branca (na Terra Indígena Taunay/Ipegue, em 

Aquidauana), sobre o trabalho no corte da cana-de-açúcar na década de 1980.  

 
Cada grupo era formado por 45 homens incluindo o responsável que era conhecido 
como “cabeçante” que a sua remuneração era de acordo com a produção do grupo. 
Havia também o cozinheiro, seu ajudante e um zelador para cuidar do alojamento. 
Permaneciam na usina por três a quatro meses sem ter qualquer tipo de contato com a 
comunidade, tendo seu alojamento situado à beira de um córrego para poderem tomar 
banho e lavar roupa, aproximadamente a uma distância de 20 km da vila da usina. No 
final de semana eram organizadas equipes para jogar futebol e assim passar o dia 
tomando tereré e, podendo conhecer parentes de outras aldeias. Quando saíam da 



 

aldeia era aberto um crédito no mercado do distrito de Taunay que fica a 3 km de 
distância, para que suas famílias pudessem fazer compras. No final de cada mês o 
“cabeçante” chegava para pagar um pouco o mercado e o acerto total era feito só 
quando os trabalhadores retornavam. Permaneciam com suas famílias por uma 
semana e para voltar para usina recebiam um adiantamento em dinheiro equivalente 
a dois salários mínimos, ou seja, saiam em débito com o patrão, não recebiam nenhum 
tipo de direito trabalhista assim com o 13º salário, férias ou Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) (GOMES, 2016, p. 6). 

 

Como pode ser percebido pelo fragmento, as relações de trabalho eram precarizadas 

e os Terena não tinham garantidos nenhum direito trabalhista. Gomes (2016), cita um 

personagem importante que surgiu nas décadas de 1970/1980 no recrutamento de mão de obra 

temporária, especialmente para os canaviais: o cabeçante.  

Conforme Salvador (2012, p. 68), antes os trabalhadores indígenas eram recrutados 

por um empreiteiro; depois “as usinas passaram a negociar, portanto, diretamente com os 

indígenas, sem que se dispensasse a figura de um líder para a equipe de trabalho. Na relação 

entre índios e usinas desaparece a figura do empreiteiro e surge a figura do ‘cabeçante’”, 

necessariamente um indígena. 

A diferença entre esses dois papéis é que o cabeçante de turma não é representante 

apenas do empregador, é também um líder não só no local de trabalho, mas na própria aldeia 

ou Reserva. Além da liderança, outros requisitos são importantes para desempenhar essa 

função, como, certo domínio da escrita e habilidade de negociação. Dessa forma, o cabeçante 

precisa dominar os códigos de conduta, tanto do seu grupo étnico, quanto dos purutuya. 

Para Salvador (2012, p. 68), esse é um indício da especificidade das relações de 

trabalho envolvendo os indígenas, ou seja, da “etnicidade na construção do campo das relações 

de trabalho agroindustriais onde aparece (numa posição ambígua) como representante dos 

indígenas e da usina ao mesmo tempo”. 

As mudanças no setor sucroalcooleiro, notadamente nas últimas décadas, 

resultaram em uma crise estrutural na oferta de emprego para os indígenas no Mato Grosso do 

Sul, crise essa, agravada por questões políticas que permeiam as relações entre indígenas e 

proprietários rurais no estado, como será discutido no próximo item. 

 

A MÃO DE OBRA TERENA NA ATUALIDADE E A CRISE ESTRUTURAL E POLÍTICA 

NA OFERTA DE EMPREGO 

 



 

O fornecimento de alimentos para as cidades, fruto da agricultura e do extrativismo 

nas aldeias Terena, continua sendo um fator importante, a despeito das dificuldades e obstáculos 

que a falta da demarcação de terras impõe para a essa produção. Entretanto, outras formas de 

obtenção de renda ainda são buscadas pelos Terena. O trabalho assalariado continua sendo um 

elemento significativo, inclusive devido à escassez de recursos derivada da pequena extensão 

das áreas indígenas já regularizadas pelo Estado.  

Salvador (2012, p. 90), enumera as motivações diretas para a busca de serviço 

remunerado mensalmente: a necessidade de atender às demandas imediatas de alimentação e 

vestuário; o consumo de produtos industrializados (inclusive alimentos) que gradativamente 

passaram a fazer parte do dia a dia das aldeias; demandas específicas e imediatas como a 

construção de uma casa, a realização de uma festa de casamento ou aniversário, dentre outros; 

e (principalmente para os mais jovens) a vontade de ocupar espaços sociais diversos, “de ter 

condições (financeiras) de usufruir desses espaços e de se destacarem nesse meio social (desejo 

de sociabilidade). [...] Assim os espaços sociais seriam os clubes noturnos, os bares, os eventos, 

os locais onde se acessam através do uso do dinheiro”. 

As oportunidades de trabalho assalariado aos poucos têm se diversificado. Além do 

engajamento nas fazendas e empreendimentos rurais, do trabalho doméstico exercido pelas 

mulheres, os Terena têm acessado outras vagas nas cidades (no comércio, na prestação de 

serviços, no serviço público), e mesmo nas aldeias, como é o caso dos agentes de saúde e 

professores. Além das motivações já elencadas, a busca por formação e colocação profissional 

conecta-se também à demanda pelos direitos territoriais: 

 
Assim, os jovens índios que saem de suas aldeias para estudar e trabalhar nas cidades 
não rompem com sua cultura, mas atualizam-na mediante as suas necessidades atuais, 
entre as quais destacam-se a de defender, preservar e recuperar o território. Por isso 
vêm insistentemente solicitando a legalização, a revisão, a ampliação das áreas em 
que se encontram, bem como buscando trabalhos fixos que lhes garantam salário 
mensal, como é o caso das funções de professor e agente de saúde dentro das aldeias. 
Esses são fatores que contribuem para a busca ou ampliação de conhecimentos fora 
delas, de modo que estes possam ser revertidos a seu favor, de forma individual ou 
coletiva, como nas disputas com o Estado brasileiro (VARGAS, 2011, p. 144). 

 
Com relação ao trabalho no corte da cana-de-açúcar, é importante compreender o 

contexto da indústria sucroalcoleira no Brasil e no Mato Grosso do Sul. A publicação da Rede 

Social de Justiça e Direitos Humanos (2014), aponta que o Estado brasileiro apoiou e priorizou 

a expansão do agronegócio, estimulando também a presença de empresas estrangeiras. No Mato 

Grosso do Sul várias empresas se fixaram na década de 1980, incentivadas pelo Programa 



 

Nacional do Álcool (Pró-Álcool), lançado em 1975, com objetivo de substituir a matriz 

energética automotiva da gasolina pelo o etanol. 

Destaca-se que a expansão do setor canavieiro no estado se deu a partir do ano 2000, 

com “incentivos fiscais oferecidos pelos municípios, pelo governo estadual e através do apoio 

financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de outras 

fontes de recursos públicos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)” (REDE 

SOCIAL DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 2014, p. 26).  

Algumas dessas empresas inclusive arrendam ou plantam em terras indígenas 

Guarani e Kaiowá em processo de demarcação, como aponta a tese do geógrafo José Roberto 

Nunes Azevedo (2013). Como exemplos, é possível citar as agroindústrias canavieiras: 

Monteverde, na área indígena Jatayvary, no município de Ponta Porã; São Fernando, na área 

indígena Apyka'i, no município de Dourados; e o Grupo Cosan/Shell, na área indígena 

Guyraroká, no município de Caarapó.  

O autor argumenta que o Estado brasileiro e os organismos internacionais que 

incentivam esse setor negligenciam o impacto para as populações locais: 

 
Sob a ótica dos organismos internacionais como Banco Mundial, FAO, Departamento 
do Estado Americano o desenvolvimento destas atividades são entendidas como 
fatores fundamentais para o desenvolvimento, para alimentação etc., mas não se 
coloca em questão, por exemplo, o respeito às comunidades indígenas existentes nas 
áreas, quilombolas e camponesas. Bem como não se coloca na balança os impactos 
ambientais causados por utilização desenfreada de veneno e pesticidas em geral 
(AZEVEDO, 2013, p. 21).  

 
Acrescente-se aos problemas territoriais a exploração do trabalho indígena feita por 

essas empresas, que, assim como nas décadas anteriores, continuou caracterizada pelas 

condições degradantes para os trabalhadores e pelas relações trabalhistas precarizadas. Em 

virtude da pressão de órgãos como o Ministério Público do Trabalho, foi firmado em 1999 o 

Pacto Comunitário dos Direitos Sociais nas Relações de Trabalho Indígena, entre as 

comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul, o governo estadual e as empresas Agro-

Industrial Santa Helena Ltda e Santa Fé Agro-Industrial Ltda. Como expõe a pesquisadora 

Simone Beatriz Assis de Rezende (2011, p. 109) “a finalidade do Pacto cingia-se à adequação, 

fomento e regularização das relações de trabalho indígena pelas empresas signatárias”, e 

posteriormente teve a adesão de outras empresas. 

Em 2005 foi lançado o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, 

reunindo empresas brasileiras e multinacionais com o compromisso de não negociar com quem 

explora o trabalho em condições análogas à escravidão. A gestão do Pacto era realizada pelo 



 

Comitê de Coordenação e Monitoramento, composto pelo Instituto Ethos, o Instituto 

Observatório Social – IOS, a Organização Internacional do Trabalho – OIT e a ONG Repórter 

Brasil. Em 2014 foi criado o Instituto do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo 

– InPACTO. 

Embora sejam instrumentos importantes inclusive para aumentar a fiscalização, os 

Pactos por isso só não garantiram no Mato Grosso do Sul a melhoria das condições de trabalho 

nos canaviais. Reportagens diversas noticiaram o resgate de trabalhadores em condições de 

trabalho degradantes. Em 2007, por exemplo, foram encontradas inúmeras irregularidades na 

Fazenda e Usina Debrasa, no município de Brasilândia e na Destilaria Centro-Oeste Iguatemi 

– Dcoil, no município de Iguatemi, ambas com grande número de trabalhadores das etnias 

Kaiowá e Terena: 

 
Alimentação deficiente, banheiros entupidos e alojamentos precários. Esse foi o 
panorama encontrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na Fazenda e 
Usina Debrasa, em Brasilândia (MS), durante fiscalização coordenada pelo órgão em 
novembro de 2007. Nos dormitórios dos cortadores de cana, havia superlotação, mofo 
e restos de comida pelo chão. Segundo os fiscais, também faltava água para o banho 
e os salários estavam atrasados. Mais de mil trabalhadores tiveram seus contratos 
rescindidos. Oito meses antes, o MTE já havia encontrado problemas em outra usina 
de Mato Grosso do Sul. Na Destilaria Centro-Oeste Iguatemi (Dcoil), em Iguatemi 
(MS), pertencente ao médio do trabalho Nelson Donadel, uma diligência flagrou 
trabalhadores sem carteira assinada, sem equipamentos de segurança e, mais uma vez, 
em alojamentos superlotados. [...] Na Dcoil, 150 dos resgatados eram dos povos 
Terenas ou Guaranis. Já na Debrasa, quase todos eram índios. O Ministério Público 
do Trabalho (MPT) estima em 10 mil os aldeados que labutam nos canaviais do 
estado. Juntamente com bóias-frias trazidos – quase sempre de forma irregular – da 
Região Nordeste, são a principal força de trabalho utilizada pelo setor sucroalcooleiro 
em plena expansão (CAMPOS, 2008, s. n.). 

 
Conforme informações da ONG Repórter Brasil (2008), o estado de Mato Grosso 

do Sul ficou em segundo lugar no país entre os que mais exploram a mão de obra análoga à 

escrava. Das 5.968 liberações de trabalhadores realizadas em 2007, pelo Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, 1.634 foram registradas em Mato 

Grosso do Sul. “As principais liberações acontecem em áreas de expansão de cana-de-açúcar e 

envolvem, em especial, trabalhadores indígenas” (REPÓRTER BRASIL, 2008, s. n.).  

Paradoxalmente, a modernização do campo e a mecanização do processamento da 

cana-de-açúcar, também não contribuíram para a melhoria das condições de trabalho nesse 

setor. O uso de maquinário para o corte da cana foi implementado gradativamente e, conforme 

Dantas e Tavares (2015, p. 5), a “mecanização funciona como um mecanismo de controle 

político, que atua diretamente na organização e na mobilização dos trabalhadores em defesa de 

direitos trabalhistas”.   



 

O aumento do uso das máquinas resultou em demissões em massa, o que é 

demonstrado no relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (2014, p. 30), que 

aponta que “desde 2011, a queima da cana-de-açúcar para a colheita manual está proibida no 

município de Dourados. Outras cidades da região seguiram esta determinação e aprovaram leis 

semelhantes”. A publicação destaca ainda que a cada colheitadeira utilizada no canavial, há 

cerca de 80 demissões e apenas 18 contratações para operar as máquinas. Além disso, os novos 

postos de trabalho exigem um grau maior de escolaridade, o que muitas vezes é incompatível 

com a situação dos trabalhadores indígenas. Esse quadro contribui com a crise estrutural de 

oferta de empregos que atinge os Terena no Mato Grosso do Sul. 

Os trabalhadores que conseguiram manter por mais tempo seus postos de serviço 

também foram afetados negativamente, porque a mecanização gerou novas exigências de 

volume produzido pelos cortadores de cana e operadores de máquinas agrícolas. O pagamento 

era feito por produção, logo, os trabalhadores eram impelidos a cortar cada vez mais para tentar 

cumprir uma meta crescente com os avanços tecnológicos. Isso aumentou a jornada de trabalho, 

os riscos de doenças e acidentes, a concorrência entre os trabalhadores (pressionados pelo 

desemprego) e dificultou a reivindicação de direitos trabalhistas: 

  
O corte mecanizado se tornou referência para a quantidade cortada pelos 
trabalhadores, que registra uma exigência das usinas de 12 a 15 toneladas por dia, 
principalmente em regiões onde o ritmo das máquinas se tornou referência de 
produtividade. Os trabalhadores são remunerados por quantidade de cana cortada e 
não por horas trabalhadas. O não cumprimento da meta frequentemente significa que 
o trabalhador será dispensado, o que agrava a concorrência entre os cortadores e, 
consequentemente, o nível de exploração. A intensificação do trabalho aumenta o 
risco de doenças crônicas, ferimentos e mutilações. Como em geral o sistema de 
contratação é terceirizado, muitos trabalhadores doentes ou mutilados não conseguem 
garantir seus direitos a saúde e aposentadoria. [...] O impacto sobre os trabalhadores 
pode ser notado tanto na diminuição da média de seus salários, quanto no vertiginoso 
aumento da quantidade de cana cortada. Ambos ocorrem em razão da necessidade de 
tentar manter o emprego em um momento de diminuição dos postos de trabalho 
(REDE SOCIAL DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 2014, p. 23-24). 

 
As mudanças no setor sucroalcooleiro impactaram, portanto, a oferta de empregos 

no Mato Grosso do Sul e um dos resultados disso é o deslocamento dos indígenas para trabalhar 

em outras regiões do Brasil, como ocorre com os Kaiowá e Terena que têm se deslocado para 

trabalhar nas colheitas de maçã, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde também 

ocorrem “denúncias de superexploração e maus tratos contra indígenas” (REDE SOCIAL DE 

JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 2014, p. 31). 

Há outro aspecto que contribui com a crise na oferta de empregos para os Terena, 

mas esse de viés político. No final dos anos 1990 os Terena passaram a protagonizar novas 

formas de reivindicação das suas terras de ocupação tradicional, as Retomadas. Nas regiões em 



 

que há disputa territorial, as relações mudam entre indígenas e proprietários rurais. De vizinhos, 

amigos e empregados, os Terena que participam de movimentos de reivindicação de terra, 

convertem-se em adversários indesejáveis dos proprietários da região. 

Nas situações em que emergiram disputas de terra entre indígenas e fazendeiros, o 

discurso de muitos purutuya se inverteu. A esse respeito argumentou o Terena Armando 

Gabriel, da Terra Indígena Buriti: 

 
Nós sabemo que os fazendeiro desvaloriza a condição do índio. Que [dizem que] o 
índio não trabalha. Mas nem tanto assim, nessa redondeza dessa aldeia tudo o serviço 
que se vê aí é o braço do índio, né? Chamam o índio até hoje. É o valor do índio 
fazendo o serviço pro fazendeiro. Assim o fazendeiro fala que o índio é preguiçoso, 
não faz nada. Isso aí desvaloriza a condição do índio (Armando Gabriel, Terena, 85 
anos, 2003, apud XIMENES, 2011, p. 76). 

 
Ao encontro dessa questão, Vargas (2011), pontua que predominaram três 

concepções acerca dos Terena. A primeira, datada do século XIX, remetia à imagem de 

docilidade e de disposição para colaborar com os objetivos do Império. A segunda, disseminada 

a partir do século XX, foi uma extensão da anterior e considerava-os como exemplo de êxito 

para os propósitos de assimilação do SPI. Predominou enquanto os Terena permaneceram como 

empregados nas fazendas. A terceira concepção emergiu ao disputarem terras com os 

fazendeiros que se estabeleceram nos territórios antes ocupados por eles. Assim, “suas 

qualidades foram esquecidas” e passaram a ser considerados como “índios preguiçosos, 

bêbados, desobedientes, passando do ‘índio ao bugre’, que resumia todos os termos pejorativos 

pelos quais passaram a ser identificados pelos fazendeiros” (VARGAS, 2011, p. 129). 

Portanto, a partir dos anos 1990, os fazendeiros cujas propriedades incidem nas 

áreas litigiosas ou mesmo os que têm fazendas nas proximidades tenderam a não oferecer mais 

os antigos postos de trabalho aos Terena, contribuindo com a crise da oferta de emprego, mais 

tarde agravada pelas mudanças estruturais da indústria canavieira. Eremites de Oliveira e 

Pereira (2012), apontam essa situação no entorno da Terra Indígena Buriti: 

 
Depois de deflagrado o conflito, a partir de 1999, algumas famílias que trabalhavam 
em fazendas da região e lá residiam temporariamente foram dispensadas e retornaram 
aos 2.090 ha. Os fazendeiros também deixaram de contratar a mão de obra dos índios 
para serviços temporários. Alguns desses índios se opõem às reocupações porque esse 
processo resultou na perda de seus empregos e na quebra da relação de amizade que 
tinham com alguns fazendeiros (EREMITES DE OLIVEIRA E PEREIRA, 2012, p. 
204). 

 

Uma entrevista transcrita pelo pesquisador Jorge Luiz Gonzaga Vieira (2006), 

revela situação semelhante em Miranda no entorno da Terra Indígena Cachoeirinha. Na época, 



 

o trabalho nas usinas ainda era alternativa para muitos Terena da região que já encontravam 

dificuldades para empregarem-se nas fazendas: “Em Miranda não tem emprego; os fazendeiros 

não dão serviço para os índios. O único jeito que tem para sustentar a família é ir para a usina” 

(Valdeci Antônio, 30 anos, apud VIEIRA, 2006, p. 69).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ressalta-se na discussão histórica acerca do trabalho indígena, que a mão de obra 

terena foi fundamental nas cidades, fazendas, usinas e empreendimentos públicos no sul do 

Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Em vários momentos os funcionários do SPI, os patrões 

e a população regional reconheceram as habilidades e a disposição desses indígenas no 

desempenho de várias funções e mantiveram com eles relações de amizade e compadrio. Mas, 

isso não excluiu as relações conflituosas e abusivas por parte dos empregadores.  

Por outro lado, os Terena ao engajarem-se como trabalhadores nacionais, 

colocaram antigas pautas em prática, utilizando habilidades características do seu ethos como 

agricultura e comércio com outras etnias.  A invisibilidade étnica que o órgão indigenista e 

mesmo a sociedade regional tentaram impor-lhes foi temporariamente aceita e ressignificada 

como estratégia de convivência e negociação com o indigenismo do Estado. Assim, os Terena 

faziam valer suas táticas diplomáticas, como forma de interação no novo cenário econômico 

que se desenhava no sul do Mato Grosso. 

Este texto não teve a pretensão de esgotar tão importante tema, mas, de integrar as 

discussões acerca da mão de obra indígena no Brasil. Na atualidade, é imprescindível 

aprofundar os debates acerca dos direitos indígenas, e a questão do trabalho não pode ser 

desconectada de outros temas como: a necessidade da demarcação das terras indígenas, o direito 

à educação escolar indígena diferenciada e a efetivação de políticas públicas de combate à 

exploração do trabalho de modo geral. 
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O PROTAGONISMO TERENA: ESTRATÉGIAS E RESISTÊNCIAS 
 

Lílian Raquel Ricci Tenório19 
Valdir Aragão do Nascimento20 

 
Resumo: O artigo aqui apresentado aborda um dos aspectos mais emblemáticos da etnia 
Terena: o protagonismo. Os Terena são historicamente conhecidos como o povo que mais tem 
interagido com a sociedade envolvente, interação realizada sempre em defesa de seus interesses 
socioculturais. Destacam-se seu protagonismo em relação às batalhas que travam em defesa de 
seu território, em defesa de suas crenças e de muitas outras características que os constituem 
como seres sui generis aos seus olhos e aos olhos do “outro”. O protagonismo terena é 
operacionalizado pelas diversas estratégias que esse povo elabora para transitar entre os 
labirintos da sociedade nacional brasileira. Procuramos entender, através de pesquisa 
bibliográfica, quais as estratégias adotadas pela etnia Terena ao longo do seu contato com os 
não indígenas, membros de um agrupamento sociocultural diverso, intrincado e marcado por 
preconceitos em relação aos povos indígenas há muito arraigados na memória sul-mato-
grossense.  
 
Palavras-chave: Protagonismo. Etnia Terena. Estratégias. Resistências. 
 
Abstract: The article presented here addresses one of the most emblematic aspects of the 
Terena ethnicity: the protagonism. The Terena are historically known as the people who have 
most interacted with the surrounding society, interaction always held in defense of their 
sociocultural interests. They stand out for their role in the battles they are fighting for in defense 
of their territory, in defense of their beliefs and many other characteristics that constitute them 
as sui generis beings in their eyes and in the eyes of the "other." The protagonism terena is 
operationalized by the diverse strategies that this people elaborates to transit between the 
labyrinths of the Brazilian national society. We sought to understand, through bibliographical 
research, the strategies adopted by the Terena ethnic group during their contact with non-
indigenous peoples, members of a diverse and intricate sociocultural grouping and marked by 
prejudices in relation to indigenous peoples long ingrained in the memory of sul-mato-
grossense. 
 
Keywords: Protagonism. Ethnicity Terena. Strategies. Resistance. 
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INTRODUÇÃO  
 

É notório entre os estudiosos da questão indígena no Brasil que as diversas etnias 

estabelecem estratégias de interação entre eles e a sociedade nacional, interações nem sempre 

marcadas pelo diálogo respeitoso entre as partes. Em verdade, o que ocorreu desde a chegada 

dos colonizadores foi um processo que objetivava, e ainda objetiva, a dominação completa de 

todos os povos autóctones aqui existentes. Contudo, os indígenas não sofreram o processo de 

dominação sem lutar, oferecendo resistência aos propósitos civilizatórios e hegemônicos das 

elites europeias. Resistências essas nem sempre declaradas abertamente, mas disfarçadas em 

uma aparente submissão e cooperação irrestrita.  

Nesse contexto, destacam-se os indígenas da etnia Terena, exímios manipuladores 

dos códigos de conduta dos colonizadores – manipulação essa que aparentava concordância e 

aceitação, mas que na verdade era, e é ainda, um expediente do qual se vale os Terena para 

conseguirem defender seus interesses, realizar seus projetos e, o que é mais premente em um 

combate entre forças desiguais: sobreviver, tanto física quanto culturalmente. A propósito do 

domínio dos códigos presentes na sociedade envolvente e valorizados como símbolos de 

civilização, Pereira (2009, p. 84) cita como exemplo a mobilização dos códigos de etiqueta por 

parte do Terena, enfatizando que o domínio desses códigos é um processo complexo que 

“envolve palavras, atos e formalidades reciprocamente adotadas para demonstrar respeito 

mútuo e consideração, de acordo com o status atribuído a cada posição social”. 

A etnia Terena envida esforços que têm por objetivo atingir e mobilizar a seu favor 

o capital cultural do “homem branco”, acionando nesse processo estratégias simbólicas 

oriundas de sua própria cultura para viabilizar o contato com a sociedade envolvente. Em outras 

palavras, busca “demonstrar que faz parte da racionalidade indígena a leitura do mundo 

ocidental e ainda mais, a ação dentro das suas estruturas complexas.” No entanto, sua interação 

é pensada dentro da sua lógica de interesses e objetivos, dado que “que guardam as proporções 

do agir dentro da conformidade dos interesses que não são do mundo dos ‘brancos’, mas que 

fazem jus a interesses próprios de seu modo de interpretar o mundo, isto é, fazem parte do seu 

ethos cultural e da sua etnicidade” (DUARTE, 2017, p. 22) 

A sobrevivência física é algo patente, haja vista o aumento populacional dessa etnia 

no território brasileiro, notadamente o estado do Mato Grosso do Sul; a presença cultural é outro 

fator a demonstrar a força da cultura terena em Campo Grande e no resto do estado de MS. Aos 

moradores da cidade, e aos turistas que aqui aportam, basta uma vista ao Mercadão Municipal 



 

para estabelecer contato com representantes desse povo, bem como com diversos aspectos da 

sua cultura material e imaterial, a exemplo da arte cerâmica cujos grafismos são elaborados 

com temas naturalistas ou abstratos, tendo como base padrões de sua cultura.  

O artigo aqui apresentado discute, brevemente, aspectos relativos às categorias 

protagonismo, estratégias e resistências, articulando essas classificações com a trajetória 

histórico-cultural da etnia Terena, buscando, assim, compreender a realidade sociocultural 

desse povo e seus mecanismos miméticos e simbióticos de atuação, reação e inter-relação com 

a sociedade envolvente. É sabido que nem todas as batalhas foram vencidas, nem todos os 

objetivos plenamente alcançados, mas muitas conquistas foram feitas e muitas outras ainda 

estão por vir. 

 
PROTAGONISMO TERENA: FACES E INTERFACES  
 
 

Os Terena são um subgrupo da etnia Guaná oriundo da família linguística Aruak, 

tendo sido contabilizados em 2010 em aproximadamente 28.000 habitantes dispersos entre os 

estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo (municípios de Avaí e Braúna [TI 

Araribá]), com maior densidade populacional no primeiro (CENSO, 2010). De acordo com 

Bitencourt e Ladeira (2000), Eremites de Oliveira e Pereira (2007),  Ribeiro (1982) e Oliveira  

(1976), a etnia Guaná habitava o Êxiva, também conhecido como Chaco Paraguaio21, antes de 

fixarem residência no Brasil. Localizam-se ainda na margem esquerda do Alto Rio Paraguai, 

no estado de Mato Grosso, relacionando-se de maneira intensa com a comunidade 

circunvizinha22.  

No estado de Mato Grosso do Sul23, as seguintes etnias se destacam: Terena, 

Kaiowá, Guarani – Ñhandeva, Guató, Kadiwéu, Kinikinau, Ofaié, Kamba e Atikum. Em 

relação à etnia Terena, os membros desse povo distribuem-se em cerca de 25 aldeias, situadas 

nos municípios de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Anastácio, Miranda, Nioaque, 

 
21 O espaço territorial do Chaco Paraguaio ocupa aproximadamente 700 mil quilômetros, englobando partes dos 
territórios da Bolívia. Argentina, Paraguai e Brasil. Estabelece ainda “limites com os pampas situados ao sul do 
rio Salado, com a região andina a oeste, com o Planalto de Chiquito e Velascos a noroeste e com os rios Paraguai 
e Paraná. No Brasil, onde atualmente encontra-se o estado de Mato Grosso do Sul, região alagadiça, estende-se até 
pouco abaixo da cidade de Miranda, formando o Pantanal Sul-Mato-Grossense Cf.: VIERA, 2016, p. 69. 
Elementos acerca da sociodiversidade dos povos indígenas no Brasil e no MS. In: AGUILERA URQUIZA, 
Antônio Hilário (Org.) Antropologia e História dos Povos Indígenas em mato Grosso do Sul. Campo Grande/MS: 
Ed. UFMS, 2016.  
22  Cf,: http://triboterena.blogspot.pt/2011/05/indios-do-brasil.html Acesso em: 22 mar. 2019. 
23 Conforme dados coletados junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o censo publicado em 
2010 indica um crescimento de 3,1% em dez anos referente apenas à população indígena de Mato Grosso do Sul, 
contabilizando um contingente populacional de 73.295 indivíduos que se autodeclararam indígenas.  



 

Sidrolândia, Campo Grande, Rochedo e Dourados. Os municípios de Dourados e Campo 

Grande abrigam a maiores reservas indígenas do povo Terena, sendo que a reserva do município 

de Dourados foi criada em 1915 pelo Serviço de Proteção ao Índio – SPI. Em Campo Grande, 

capital do estado de MS, os Terena se localizam em cinco aldeias ou comunidades urbanas 

(FERREIRA, 2002, 2007; PEREIRA, 2009). 

O contingente populacional terena está distribuído em vários bairros periféricos da 

cidade de Campo Grande, como o bairro Tiradentes, no qual se localiza a Aldeia Marçal de 

Souza; o bairro Nova Lima, onde estão as Comunidades Água Bonita e Tarsila do Amaral; o 

bairro Jardim Noroeste, em que se se situa a Aldeia Urbana Darcy Ribeiro; e o Núcleo Industrial 

Indubrasil com a Aldeia indígena do Núcleo Industrial. Essas comunidades compõem os 

conjuntos habitacionais instituídos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande – PMCG com 

o apoio da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande – EMHA e com a Agência de 

Habitação Popular de Mato Grosso do Sul - AGEHAB (SILVA; BERNADELLI, 2016). Além 

das aldeias urbanas mencionadas, alguns Terena residem também nos bairros Guanandi, Jardim 

Carioca, São Jorge da Lagoa e Santa Mônica (DUARTE, 2017).   

Alguns relatos coletados entre os indígenas terena mais velhos por Bittencourt e 

Ladeira (2000, p. 39) contam a razão de os Terena terem saído do Êxiva e como eles 

atravessaram o rio Paraguai:   

 

“Meu pai cresceu lá mesmo no Êxiva. Meu pai fugiu de lá porque lá havia os índios 
('kopenoti') bravos. Eles atravessaram as morrarias atrás de Porto Esperança. Na água 
quando nadou, amarrou um carandá seco na cintura como jangada.” (Antônio 
Muchacho - aldeia Cachoeirinha)  

  

“Minha avó, meu avô são do Êxiva. Eles usaram uma taquara bem grande para 
atravessar o rio... pelo nome 'taquaruçu' ela é conhecida pelos purutuyé. Eles 
trançavam com cipó (humomó) para fazer uma canoa para atravessar o rio Paraguai 
(huveonokaxionó - 'rio dos paraguaios'), quando vieram para a Cachoeirinha.” (João 
Martins - 'Menootó' - aldeia Cachoeirinha) 

 

Os Terena podem ser definidos, dentre tantas outras possibilidades, como um povo 

especificamente bilíngue, sendo motivo de orgulho para eles o fato de dominarem a língua 

portuguesa, domínio existe que favorece a operacionalização e manutenção do contato com 

sociedade nacional, garantindo-lhes a sua autonomia política e administrativa (LADEIRA, 

2001). A propósito da relevância da língua para compreender a história do povo terena, 

Bittencourt e Ladeira (2000, p. 12) explicam que “A língua falada pelos Terena conserva 

elementos em comum com a língua usada pelos Laiana e pelos Kinikinau e que, embora com 



 

algumas diferenças, permite reconhecer que ele pertence a uma língua de origem comum 

denominada Aruák.” Assim, sua importância reside no fato de que “A identificação dessa língua 

comum é importante porque, por intermédio dela, podemos saber um pouco sobre a origem dos 

Terena e localizar o lugar onde vivem e viveram em outros tempos.” 

Ferreira (2009) chama atenção sobre a importância dos Terena na consolidação da 

conquista colonial portuguesa e a consequente construção do Estado Nacional no Brasil, 

destacando que os Guaicuru e Guaná tiveram papel definitivo e relevante no sucesso da 

empreitada portuguesa, visto que os dois povos oscilaram concomitantemente entre a 

colaboração e o estorvo aos projetos de expansão e estabilização dos colonizadores. Para 

Ferreira (2009, p. 98) “[...] a destruição das alianças indígenas (em especial a aliança 

Guaicuru/Guana) e o estabelecimento das alianças entre portugueses e indígenas foi 

fundamental para a construção do Estado-Nacional no Brasil”. Isso ocorreu porque “[...] os 

indígenas Guaicuru e Guana (incluindo-se neles os seus subgrupos remanescentes, como os 

Kadiwéu e os Terena) enquanto grupos subalternizados, desempenharam um papel fundamental 

na história da formação do Estado-Nacional no Brasil.” 

Historicamente, o início da interação entre os Guaná e seus subgrupos com a 

sociedade brasileira deu-se a partir do século XVIII, quando os Terena, acompanhados de 

outros grupos da etnia Guaná (Layana, Kinikinau e Exoaladi), atravessaram o rio Paraguai, 

estabelecendo-se nas proximidades dos rios Miranda e Aquidauana. Os Terena tiveram 

influência decisiva em vários momentos da história brasileira, especificamente o episódio 

conhecido como a Grande Guerra (1864-1870), que colocou o Paraguai contra a Tríplice 

Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Nesse conflito, as relações entre a sociedade 

brasileira e os Terena se fortaleceram, tendo sido persuadidos pelo Estado brasileiro, por meio 

de suas autoridades civis e militares, para atuarem – junto com outros povos indígenas – nas 

fronteiras do Brasil como reforço à defesa do território nacional (EREMITES DE OLIVEIRA; 

PEREIRA, 2007). 

Sobre a divisão da etnia Guaná e a constituição do subgrupo Terena, os autores 

supracitados informam que 

 
Após a guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança o contato dos grupos Guaná-Chané 
com as frentes de expansão econômica impôs a eles um acelerado processo de 
desterritorialização. Eles perderam os espaços nos quais radicavam suas aldeias de 
acordo com suas distintividades étnicas. A partir daí passaram a viver como famílias 
agregadas de fazendas que se instalaram na região, na condição por eles denominada 
de “cativeiro” e regionalmente conhecida como “camaradagem”. Esta situação impôs 



 

a diluição dos signos de diferenciação étnica entre diferentes grupos Guaná-Chané, 
fazendo emergir a categoria englobante denominada terena (EREMITES DE 
OLIVEIRA; PEREIRA, 2007, p. 7). 

 

Essa interação inicial não foi, na visão dos autores em questão, muito vantajosa para 

os Terena, tendo significado a perda de território e consequente exploração de sua mão de obra 

pelos latifundiários que ali se instalavam. O término da Guerra da Tríplice Aliança, 

contrariando as expectativas iniciais de garantir a posse dos territórios que, tradicionalmente, 

ocupavam antes da Guerra na região do então sul de Mato Grosso – atualmente Mato Grosso 

do Sul –, significou para o povo Terena o início de um outro embate, este também essencial: a 

luta pela sua sobrevivência. Ocorre que durante o combate, muito indígenas foram mortos, e os 

que não sucumbiram pelas armas, foram vencidos por doenças como cólera e varíola – contexto 

que os deixou na completa miséria. Acrescente-se a esses infortúnios o fato de não possuírem 

mais o direito de ocuparem seus antigos territórios, agora sob o domínio dos fazendeiros que se 

espalhavam pela região (VARGAS, 2003; NINCÃO, 2008). 

Os Terena são reconhecidos como o povo indígena cuja interação com o universo 

sociocultural da sociedade envolvente é muito presente, ainda que esse processo não tenha sido 

isento de conflitos, notadamente em relação aos seus direitos sobre os territórios que ocupam 

(FERREIRA, 2009; OLIVEIRA, 1976, 2000). As questões voltadas para a posse dos territórios 

tradicionais são os pontos mais prementes nas reivindicações indígenas no estado de MS, e a 

etnia Terena é uma das que já tiveram a comprovação de seus direitos sobre as terras que 

ocupam, mas, infelizmente, “[...] a área foi declarada, mas, ainda não foi homologada. 

Permanece, portanto o impasse judicial com os proprietários de terra da região.”  (XIMENES, 

2011, p. 15). 

 Em que pesem os problemas pelos quais passaram – e passam – os Terena têm 

conquistado espaço e respeito em vários setores da sociedade brasileira e sobretudo sul-mato-

grossense, conquistas operacionalizadas pela via das estratégias que adotam para transitarem 

com certa desenvoltura nos intrincados meandros da sociedade envolvente (MUSSI, 2006; 

NASCIMENTO, 2012; PEREIRA, 2009). 

Os espaços conquistados junto à sociedade nacional são frutos das habilidades 

políticas e do traquejo social do povo terena, aspectos que “possibilitaram – e possibilitam – 

que sobrevivessem e se consolidassem como um dos maiores índices de população indígena 

vivendo em centros urbanos (Funasa, 2009) e o segundo contingente populacional indígena em 

Mato Grosso do Sul” (NASCIMENTO, 2012, p. 9).  Nesse sentido, Pereira (2009, p. 129), 



 

acredita que uma possível interpretação para a longevidade dos Terena enquanto povo indígena 

reside no fato de que “A história de interação do Terena com as diferentes frentes de expansão 

da sociedade nacional sempre foi marcada pela intenção deles em colaborar e ao mesmo tempo 

se inserir no sistema econômico, político e social estabelecido”. 

Essa colaboração pode também ser encarada como uma estratégia terena na defesa 

e preservação de seus direitos, representados no texto constitucional de 1988. Desse modo, 

informados do conteúdo textual da Carta Magna referente aos povos indígenas, principalmente 

em relação à preservação de direitos atinentes ao respeito à diversidade étnica e cultural, os 

Terena “iniciaram, a partir da promulgação da atual Carta Magna, um processo de revisão da 

relação que até então mantinham com a tradição”. Revisão essa que buscava elaborar 

“estratégias de relação com o entorno, na busca de assegurar melhores condições para o 

enfrentamento dos problemas atuais, como melhores condições de saúde e educação e o acesso 

a porções de terra ocupadas por suas comunidades no passado” (PEREIRA, 2009, p. 129). 

O protagonismo terena pode ser identificado desde a época dos aldeamentos, 

estruturados como ferramentas governamentais com o objetivo de “civilizar” e catequizar os 

povos indígenas mais dóceis, funcionavam na verdade como uma empresa com claro objetivo 

exploratório e viés capitalista, tendo os indígenas apenas como reserva de mão de obra, 

asseveram Ortiz e Moura (2018), complementando que 

 
Por outro lado, a concentração de vários grupos em um só local, ou seja, a 
concentração de muitos índios em poucas aldeias tinha um outro objetivo. Liberavam-
se extensas áreas territoriais além de produzir-se a miscigenação e a interação cultural. 
Todavia, esses espaços constituídos podiam ser lidos por uma outra ótica menos 
desfavorável aos povos indígenas. [...], se por um lado os indígenas eram submetidos 
a uma convivência multiétnica, à exploração de sua mão de obra e à extorsão de suas 
terras, por outro, organizavam-se para configurar uma categoria hierarquicamente 
superior àquela dos índios escravos e arredios (ORTIZ; MOURA, 2018, p. 118-119). 

 
Os Terena souberam – e sabem – utilizar o arcabouço teórico-metodológico da 

sociedade envolvente a favor de suas causas e interesses, ocupando estrategicamente espaços 

políticos, territoriais e religiosos e constituindo comissões; exigindo, no seio dessa interação, 

seus direitos (XIMENES, 2011). Nesse contexto, a identificação como cristãos constitui uma 

das estratégias adotadas pelos Terena no processo de defesa de seus interesses, isso porque 

“Assumir-se cristão era uma condição para continuar sendo considerado amigo do poder”, 

conforme observado por Ortiz e Moura (2018, p. 121). 



 

Essa estratégia passou despercebida até por Darcy Ribeiro, que acreditando terem 

os Terena se convertido efetivamente ao cristianismo, disse certa vez que entre os diversos 

povos indígenas que se poderiam considerar civilizados, “[...] os Terena são os únicos que 

chegaram a experimentar uma efetiva conversão religiosa. Com efeito, a conduta dos Terena 

protestantes, tanto no culto como na vida diária, é quase indistinguível da de qualquer população 

rural pobre” (RIBEIRO, 1982, p. 409). 

A conversão religiosa nos moldes da interpretação de Ribeiro não se deu de forma 

definitiva ou total, haja vista que a produção antropológica recente24 tem demonstrado que essa 

etnia ainda manifesta seu respeito e culto aos rituais xamânicos, bem como não perdeu seus 

referenciais ontológicos, ou na expressão de Geertz (1989), seu Ethos e visão de mundo25. Para 

Acçolini (2015, p. 146 grifos no original), a conversão ao cristianismo se deu a partir da “[...] 

apropriação dessa crença religiosa, mas concebida nos moldes da cultura terena e em paralelo 

com a reelaboração do sistema xamânico, o que denominamos de processo de terenização do 

protestantismo”. Sobre o tema, Ortiz e Moura (2018, p. 117), subsidiados pelas análises de 

Carvalho (1996), esclarecem que o povo terena não realizou uma substituição de sua visão de 

mundo, de seu ethos, “[...] por outras veiculadas pelas religiões cristãs. Destacamos que essa 

visão de mundo foi experimentando mudanças no processo secular de contato, mas não 

propriamente em decorrência de uma incorporação total da visão de mundo veiculada pelo 

Cristianismo.”. O que houve, então, foi uma espécie de hibridação controlada, nos termos da 

acepção de Canclini (2007, p. XIX) para o conceito de hibridação “[...] processos socioculturais 

nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas, objetos e práticas”. Nessa hibridação controlada, os Terena escolheram 

– e escolhem – os signos socioculturais mais plausíveis de serem manejados a favor de seus 

interesses.  

Citando Vargas (2003), Ximenes (2011, p. 70) explica que a formação de comissões 

pelos Terena operacionalizavam estratégias com o objetivo de  “cobrar do governo os serviços 

prestados, obtendo assim os objetos de que precisavam, além de pressionar as autoridades para 

efetuarem a demarcação de seus territórios”, a autora lembra ainda que “Ao longo da História 

 
24 Veja os trabalhos etnográficos de Levi Marques Pereira (2009), Andrey Cordeiro Ferreira (2002; 2007), Graziele 
Acçolini (1996; 2004), Noêmia dos Santos Pereira Moura (2009), Carolina Perine de Almeida (2013), Jorge 
Eremites de Oliveira e Levi Marques Pereira (2012) e Lílian Raquel Ricci Tenório (2015).  
25 Para Geertz, ethos e visão de mundo são categorias antropológicas que fundamentam os aspectos morais e 
estéticos de uma cultura. Ethos delimita os sentidos atinentes aos valores (caráter, qualidade de vida, estilo moral 
e estético), já o conceito de visão de mundo abrange as características cognitivas e existenciais (o 
autoconhecimento, idiossincrasias a respeito da natureza, da sociedade, das coisas do mundo).    



 

deste povo, o Estado e a sociedade envolvente, não pouparam esforços na espoliação do seu 

território e na tentativa de apagar sua distintividade étnica.” Contudo, apesar das relações 

amistosas que mantinham com o Estado e seus representantes, os Terena mantinham sua 

dignidade e seu espírito independente, já que “nem sempre aceitaram as determinações dos não 

índios, ou quando aceitaram, agiram de acordo com estratégias próprias.” 

Essa insurgência dos Terena contra as determinações de caráter arbitrário ou 

contrárias aos seus interesses dão a tônica da posição estratégica dos Terena em relação à 

sociedade envolvente e sua influência na realidade sociocultural indígena. Um episódio descrito 

por Vargas demonstra a utilização, por parte dos indígenas terena, dos símbolos de poder 

próprios da sociedade nacional. Vargas descreve que depois do fim da Guerra da Tríplice 

Aliança eles cobraram das autoridades a posse de suas terras e:  

 
Para fazer suas reivindicações junto ao diretor dos índios, relatavam a situação da 
invasão de suas terras e da desorganização destas, em função da referida guerra. No 
encontro com o poder, iam revestidos dos direitos de capitão e vestidos como alferes, 
conotando uma reunião de autoridades (VARGAS, 2003, p. 72). 

 

Tais símbolos de poder foram interpretados por Vargas (2005, p. 7) da seguinte 

forma: 

 
Esses símbolos do poder da insígnia e da farda, transvestiram-se na positividade da 
posição de dóceis e mansos. O título e a farda eram as provas que os diferenciavam 
das outras etnias indígenas e os colocavam em igualdade com os brancos. Tanto é 
verdade que, para fazer suas reivindicações junto ao Diretor dos índios, relatavam a 
situação da invasão de suas terras e da desorganização destas, em função da referida 
guerra. 

 
O uso de códigos de conduta próprios das sociedades com as quais interage faz 

parte das estratégias dos Terena no que tange à sua composição interétnica. Um sistema 

interétnico pode ser definido como um “sistema de relações sociais e simbólicas que resulta da 

convivência” entre dois ou mais grupos étnicos (BRANDÃO, 1986, p. 46). Um grupo étnico é, 

como o define Nascimento (2012), a partir da leitura de Barth26 (1969), um agrupamento de 

indivíduos que se identificam uns com os outros, ou são identificados por componentes de 

 
26 A respeito das teorias de Fredrik Barth sobre etnicidade, ver: Los grupos étnicos y sus fronteras: la 
organización social de las diferencias culturales. Disponível 
em:http://www.cedet.edu.ar/archivos/Bibliotecas_Archivos/id40/Barth-Los-grupos-etnicos-y-sus-fronteras.pdf 
Acesso em: 12 mar. 2019.  



 

outros grupos, adotando como referência as semelhanças socioculturais e/ou biológicas 

aparentes, sejam elas factuais ou pressupostas.  

No entanto, é preciso que se diga, os Terena não tiveram sua cultura diluída na 

cultura nacional, continuam mantendo suas características culturais e suas crenças. Todavia, 

essa conservação, por assim dizer, da cultura terena não se operou – e não se opera – de maneira 

enquistada, engessada, visto que as sociedades humanas são, como já explicitado por Laraia 

(2009), dinâmicas e, portanto, se transformam ao longo dos anos, como também ilustra Carneiro 

da Cunha (1986, p. 99) no seguinte excerto: “A cultura original de um grupo étnico, na diáspora 

ou em situações de intenso contato, não se perde ou se funde simplesmente, mas adquire uma 

nova função essencial e que se acresce às outras”. É na dialeticidade ensejada pelas situações 

de contato que o povo terena constrói e reconstrói suas estratégias de interação, buscando 

imiscuir-se e assimilar a seu favor os pressupostos culturais da sociedade envolvente, mas sem 

nunca esquecer quem é, o que fica claro na expressão “Eu posso ser o que você é sem deixar de 

ser o que eu sou.” (OLIVEIRA, 2002, p. 170-171). 

A autora em questão ainda adverte que, no que tange às estratégias de interação do 

povo terena, o que seus representantes fazem escolher os sinais diacríticos que se oponham “a 

outros do mesmo tipo”, para que se possa assegurar a “escolha dos tipos de traços culturais que 

irão garantir a distinção do grupo enquanto tal”; isto é: quando em processo de interação com 

os outros grupos com os quais mantêm-se inseridos, mobilizam os signos socioculturais que 

melhor lhes possibilitem o reconhecimento e a distinção enquanto grupo (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1986, p. 100). 

Foi no seio dessas estratégias de interação que os Terena mantiveram suas relações 

com os Guaicuru no período colonial e com os colonizadores europeus; e é assim, 

estrategicamente, que mantêm suas relações com os muitos setores da sociedade regional sul-

mato-grossense e nacional. Nesse contexto, Pereira (2009, p. 101) acredita ser possível “[...] 

propor que o Terena se torna mais Terena à medida que amplia as possibilidades de atuação 

performática em distintos cenários sociais [...]” (PEREIRA, 2009, p. 101).   

A atuação performática a que se refere Pereira (2009) se inscreve, dentre outras 

possibilidades, no universo do interacionismo simbólico de Goffman (2006 [1975], p. 10), 

notadamente aos “marcos de referência” elaborados culturalmente pelos indivíduos de uma 

dada sociedade. Tais marcos servem para contextualizar e dirigir a conduta dos indivíduos na 

dinâmica das relações sociais, atuando também como marcadores de diferença; mas como 

circulam em diversos grupos sociais e são percebidos e sentidos nos processos de interação, 



 

estão disponíveis para serem acessados por quem quiser deles fazer uso. São esses marcadores 

que os Terena procuram identificar e acionar estrategicamente em prol dos seus interesses. 

 

A RESISTÊNCIA TERENA E SUAS CONDICIONANTES 

 

A luta pelos direitos relacionados à posse efetiva de seus territórios tem sido uma 

constante entre os povos indígenas desde a chegada do colonizador europeu, envolvendo na 

dinâmica desse processo de reivindicações diversos combates e derramamento de sangue, 

principalmente sangue indígena. Expulsos de suas terras de ocupação tradicional pelo avanço 

da fronteira agrícola, para plantações, criação de bovinos e outros usos agropecuários, os 

indígenas ficaram em situação de extrema vulnerabilidade econômica, passando a constituir 

mão de obra aos empreendimentos de latifundiários. Na região Centro-Oeste, os conflitos se 

acirraram consideravelmente desde meados do século XX até os dias atuais, colocando em lados 

opostos fazendeiros e indígenas em constante disputa pela terra, para os últimos simbolizada 

como lar e herança de seus ancestrais, para os primeiros importante fonte econômica de 

produção para o agronegócio em suas diversas modalidades. 

Dentre os povos indígenas cuja resistência tem marcado seu cotidiano destacam-se 

os Terena, que apesar de sua reconhecida proximidade com a sociedade envolvente têm se 

constituído uma das forças de resistência mais expressivas no combate ao processo de esbulho 

que se instalou na Região Centro-Oeste. Os Terena têm procurado os caminhos legais para 

defenderem seus direitos, no entanto, diante da morosidade da justiça brasileira e dos jogos de 

poder que ela encerra, eles se veem forçados pelas circunstâncias a buscarem caminhos 

alternativos, como é o caso das retomadas que empreendem no estado de Mato Grosso do Sul. 

Mas as retomadas forçosamente requerem estratégias que ensejam, pela própria natureza do 

evento, conflitos (RICCI TENÓRIO, 2015). 

No Mato Grosso do Sul, foram muitos os confrontos nos quais se envolveram os 

Terena, contudo, os mais aguerridos têm sido que dizem respeito à luta pelos seus territórios. 

Dentre esses confrontos, um deles marcou a história recente dos Terena: a morte dos indígenas 

terena Oziel Gabriel em 2013 durante um processo de retomada. Essa categoria é explicada por 

Ferreira (2007, p. 105) como mais uma das estratégias de resistência “Podemos falar que a 

retomada de terras é uma das técnicas da resistência política camponesa e que o seu emprego 

indica que os grupos sociais construíram condições materiais, organizativas e ideológicas, para 

sua utilização.”, o que, inegavelmente, os Terena conquistaram.  



 

A resistência dos Terena às diretrizes arbitrárias emanadas de diversos setores da 

sociedade envolvente é mais frequentemente percebida pelas populações não índias que com 

eles interagem pela imprensa nacional e outros meios de comunicação de massa. As 

informações que chegam ao público leigo são aquelas elaboradas pela imprensa sul-mato-

grossense que, salvo raras exceções, costumam descrever os indígenas como invasores, 

usurpadores, violentos, obstáculos ao progresso dentre outras tantas adjetivações negativas. Isso 

se deve ao fato de grande parte da imprensa estar subjugada aos desmandos oriundos de esferas 

de poder localizadas no setor do agronegócio, herdeiro por sua vez das forças políticas que têm 

no coronelismo sul-mato-grossense sua matriz formadora.  

Nesse contexto, Foscaches (2006) analisa que sendo o estado de Mato Grosso do 

Sul uma região cuja vocação é agropecuária, torna-se patente o poder que os grandes 

latifundiários exercem sobre as pautas publicizadas pelos veículos de comunicação de massa 

localizados no estado. Esse expediente é necessário para que os meios de comunicação não 

divulguem a realidade dos fatos ao público, o que auxilia os latifundiários na manutenção do 

poder e na defesa de seus interesses. Essa influência é uma das razões, de acordo com Foscaches 

(2006, p. 5), que contribui para a manutenção estereotipada dos povos indígenas, representados 

– na maioria das vezes – nos textos jornalísticos “[...] como invasores de terras e nunca como 

vítimas de um processo histórico extremamente desfavorável nos quais suas terras tradicionais 

foram tomadas em muitos casos pela força”  

Não se trata de demonizar os meios de comunicação e aqueles que se dedicam 

profissionalmente à sua produção e reprodução, mas sim de reconhecer que existem injunções 

que determinam o fazer jornalístico e condicionam as pautas a atenderem os interesses das elites 

econômicas.  O jornalismo, e outras formas de comunicação, quando utilizados como 

instrumento de desinformação, transformam a prática profissional em um método de construir 

narrativas cujos fatos são abstraídos do seu contexto por meio do uso de simulacros, pensados 

estes últimos para sonegar a realidade factual ao conhecimento de muitos em favor de uns 

poucos (DEROSA, 2019). 

No que diz respeito ao processo de resistência, este é visto até hoje, expresso 

atualmente nos esforços envidados pelos Terena no sentido de descontruir o regime tutelar seus 

pressupostos danosos, como observado por Nascimento (2012, p. 9-10), ancorado nas 

contribuições de Ferreira (2007): 

 



 

Acerca da resistência indígena, expressa nas estratégias mencionadas, tem-se que esta 
assumiu formas diversas e, atualmente, o que tende a ser mais expressivo entre os 
Terena é o crescimento, diuturnamente, da política de resistência ao regime tutelar – 
ou a seus efeitos de poder mais danosos. Os Terena disputam o controle de recursos 
materiais e posições de poder, buscando afirmar a capacidade política indígena de 
controle de sua própria vida. Disputam também narrativas históricas e fazem a crítica 
dos estigmas sobre o índio (representações românticas, imagem de preguiçoso e etc.) 
e do conjunto de mecanismos concretos e simbólicos institucionalizados pelo regime 
tutelar. 

 
Na esteira das políticas indígenas de resistência uma nova estratégia tem sido 

elaborada: a tentativa de ocupar cargos públicos nas esferas do poder político. Isso pôde ser 

percebido no lançamento de candidaturas de representantes de vários povos indígenas no último 

pleito eleitoral, no qual disputaram as vagas existentes para os cargos eletivos de senador da 

república, deputado estadual e federal. Dentre as etnias que apresentaram candidatos, estão os 

Wapichana, os Guató, os Ofaié e os Terena. A tentativa de ocupar lugares estratégicos de poder, 

por parte dos povos indígenas, sempre foi uma expectativa, conforme declarou Lindomar 

Terena em entrevista concedida à jornalista Izabela Sanches em 9 de outubro de 2018: “O 

movimento indígena sempre quis pleitear e ocupar esses espaços e pra nós é um espaço 

importante, de decisões e para o movimento, é sempre bom ter nossos representantes” 

(SANCHEZ, 2018, p. 1). 

Ter um representante na estrutura política de Mato Grosso do Sul é algo vantajoso 

para os povos indígenas, inclusive para os Terena, cujas disputas por território se arrastam há 

anos nos labirintos da justiça nacional, apesar dos ganhos de causa em seu favor. Tal 

representação poderia auxiliar sobremaneira na defesa de seus interesses mais urgentes, como 

as questões relativas à posse de seus territórios tradicionais, por exemplo. Outras tantas 

demandas poderiam também entrar na pauta das discussões, tais como saúde, educação e 

quantas mais forem de interesse do grupo. 

 

INDÍGENAS E INTELECTUAIS: O PROTAGONISMO TERENA NA ACADEMIA 

 

Desde a publicação do clássico texto de Lévi-Strauss O Pensamento Selvagem já se 

sabe que os povos indígenas são dotados de capacidade intelectual superior e incrível poder de 

cognição. Nesse sentido, é necessário relatar que os indígenas sempre tiveram entre eles seus 

intelectuais, representados pelos xamãs e feiticeiros, detentores de conhecimentos místicos, 

conhecedores do poder de cura das ervas e da força mortal de suas combinações (CARNEIRO 

DA CUNHA, 1998; ELIADE, 1983, SCHADEN, 1982). Como afirmou Soublin (2000, p. 110 



 

grifo nosso) certa vez, refletindo sobre os papéis do pajé da tribo, que este pode ser designado 

como quisermos: “feiticeiro, psiquiatra ou, simplesmente, intelectual, ele é tudo isso.” Portanto, 

as sociedades indígenas sempre possuíram seus intelectuais, mas sempre dentro da sua esfera 

cultural. A novidade é a presença e o protagonismo dos povos originários nas modalidades 

intelectuais do dito homem “branco”, como é o caso dos Terena. 

Os Terena têm atualizado e elaborado novas estratégias de enfrentamento em 

praticamente todas as dimensões da sociedade nacional, demonstrando, como já dito, sua 

extraordinária capacidade de absorção e uso, a seu favor, dos códigos culturais daqueles com 

quem interage. Nesse sentido, o aumento do número de representantes da etnia Terena que 

acessam as universidades de todo o País é um indicativo de que novos tempos se avizinham no 

que diz respeito às formas de resistência pensadas para fazer frente às arbitrariedades dos 

membros da sociedade envolvente.  

São muitos os Terena que possuem curso superior atualmente, atuando em várias 

áreas do conhecimento, tais como Direito, História, Antropologia, Sociologia, Engenharia, 

Pedagogia, Letras, Geografia, dentre outras. Conforme Dal Bó (2018), o estado de Mato Grosso 

do Sul é uma das unidades da federação que mais possui indígenas estudando em cursos 

superiores no Brasil, e os Terena constituem uma quantidade significativa desse quantitativo. 

Inicialmente, o acesso ao ensino superior restringia-se às licenciaturas, isso porque havia a 

necessidade de atendimento, por parte das unidades da federação, das exigências da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB, lei n. 9394/96), cujo texto impõe de maneira compulsória 

a formação de professores de forma abrangente, incluindo os indígenas (BRAND; 

NASCIMENTO, 2008). 

A maioria desses estudantes passam por inúmeras dificuldades para poder concluir 

o curso, mas continuam seus estudos movidos por um compromisso tácito assumido com suas 

comunidades, sabedores que o domínio cada vez maior e mais apurado dos códigos valorizados 

pela sociedade envolvente, ferramentas científicas e tecnológicas, “[...] permite discutir de igual 

para igual com os governos um planejamento de políticas públicas indígenas condizente com a 

realidade.” (TERENA, 2007, p. 1). Nas palavras de outro indígena Terena: “Para nós, 

pesquisadores indígenas, a única razão de deixar a aldeia e ingressar na universidade é ter a 

certeza que poderemos nos apropriar desses ‘ditos conhecimentos científicos’ e de alguma 

maneira usá-los em prol de nosso povo” (ELOY AMADO, 2017, p. 84). 

Mas a apropriação desses códigos passa também por um desejo de maior 

interlocução entre os saberes ocidentais e ameríndios, numa busca constante de fortalecimento 



 

identitário e fomento de dialogicidades, como declarou a indígena terena Karine Silva 

Sobrinho:  

 
Nós indígenas consideramos e aspiramos à academia como um instrumento 
articulado, para a fomentação de diálogo, abertura de discussões sobre diversos 
saberes, além de fornecer subsídio para fortalecer nossa identidade cultural diante de 
inúmeras especificidades ocidentais (podemos ser igual a você sem deixar de ser quem 
sou). Entendemos que fora de nossas aldeias estamos engajados em uma luta 
individual que direta ou indiretamente proporcionará benefícios a nossa comunidade. 
(Karine Silva Sobrinho/Terena – curso de Pedagogia – UEMS) (AGUILERA 
URQUIZA; NASCIMENTO; ESPÍNDOLA, 2011, p. 94).  

 
Fica patente, assim, o interesse dos Terena em dominar os códigos da sociedade 

envolvente para melhor instrumentalizar a defesa de suas causas. Essa necessidade de apreender 

os saberes do “branco” já havia sido identificada por Oliveira em 1976, quando assevera que a 

categoria instrução para o Terena está irremediavelmente associada à alfabetização e ao 

aprendizado do regulamento do mundo dos brancos. Nas palavras do autor “A instrução para 

os Terena significa duas coisas: alfabetização, com o seu consequente credenciamento à 

pretensão de certas ocupações mais bem remuneradas e de melhor status; e iniciação sistemática 

no aprendizado do ‘regulamento’ do mundo dos brancos.” (OLIVEIRA, 1976, p. 203 grifo no 

original).  

Sobre a produção intelectual dos Terena no âmbito acadêmico, são muitas as 

contribuições, tais como a tese de doutorado e a dissertação de mestrado acadêmicos de Luiz 

Henrique Eloy Amado: Vukapanavo: o despertar do povo Terena para os seus direitos - 

movimento indígena e confronto político (Tese, doutorado em Antropologia Social/Museu 

Nacional/RJ), a dissertação de Simone Eloy Amado O ensino superior para os povos indígenas 

do estado de Mato Grosso do Sul: desafios, superação e profissionalização, defendida em 2016 

também no Museu Nacional, a tese de Naine Terena de Jesus Audiovisual na escola terena 

Lutuma Dias: educação indígena diferenciada e as mídias, defendida no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Pontifícia Universidade de São Paulo/PUC em 2014, a dissertação 

de Lindomar Lili Sebastião, sob o título Mulher Terena: dos papéis tradicionais para a atuação 

sociopolítica, defendida em 2012 também na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; a 

dissertação de mestrado em Sustentabilidade de Gilmar Galache Koxunakoti itukeovo yoko 

kixovoku. fortalecimento do jeito de ser terena: o audiovisual com autonomia, defendida na 

UNB; e muitos outros trabalhos em diversos programas de pós-graduação no Brasil. 



 

A produção acadêmica dos Terena em Mato Grosso do Sul conta com trabalhos 

como os de Luiz Henrique Eloy Amado Poké'exa Utî: o território indígena como direito 

fundamental para o etnodesenvolvimento local (Dissertação em Desenvolvimento 

Local/UCDB), a dissertação da indígena terena Évelyn Tatiane da Silva Pereira Contribuições 

da Escola no processo de revitalização da língua terena na aldeia Aldeinha, em Anastácio 

(MS), defendida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade 

Católica Dom Bosco, a tese de Antônio Carlos Seizer da Silva Kalivôno Hikó Terenôe: sendo 

criança indígena terena do século XXI – vivendo e aprendendo nas tramas das tradições, 

traduções e negociações (Doutorado em Educação/UCDB) e sua dissertação, defendida no 

mesmo programa e intitulada Educação Escolar Indígena na Aldeia Bananal: Prática e Utopia, 

o trabalho de Maioque Rodrigues Figueiredo O protagonismo dos professores Terena da Aldeia 

Tereré - Terra Buriti - Sidrolândia (MS): na construção do bem viver comunitário (Dissertação 

defendida em 2017 no Programa de Pós-Graduação em Educação/UCDB), o estudo de  Gerson 

Pinto Alves, realizado no mesmo programa O protagonismo da Escola Polo Indígena Terena 

Alexina Rosa Figueredo, da Aldeia Buriti, em Mato Grosso do Sul, no processo de retomada 

do território da terra Indígena Buriti. dentre muitos outros trabalhos de igual relevo, realizados 

pelos próprios Terena. 

Em Dourados, no âmbito do mestrado em História da Universidade Federal da 

Grande Dourados/UFGD, foram defendidas as seguintes dissertações: a pesquisa de mestrado 

de Eder Alcântara Oliveira História dos Terena da Aldeia Buriti: Memoria, Rituais, Educação 

e Luta Pela Terra (Mestrado em História, UFGD). Os trabalhos de caráter acadêmico se 

estendem a outros tipos de produção, tais como artigos, ensaios, traduções; enfim: demonstram 

de forma cabal que os Terena podem ser como nós, sem deixar de serem o que são.  

Todas essas produções têm em comum a preocupação com os aspectos atinentes à 

cultura terena e seus muitos desdobramentos no processo de interação com a sociedade 

envolvente. São esforços que visam a apreensão dos conhecimentos produzidos pela sociedade 

nacional em diversos campos do saber, apreensão essa com o claro objetivo de fornecer aos 

Terena ferramentas teórico-conceituais e metodológicas que possam auxiliá-los de alguma 

maneira a construir possibilidades de enfrentamento mais eficazes na defesa de seus direitos 

perante a sociedade brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

O protagonismo Terena é uma realidade desde seu contato inicial com a sociedade 

envolvente e seus representantes, haja vista as inúmeras e intrincadas relações que estabeleceu 

com o “homem branco” ao longo dos anos – demonstrando sua capacidade de compreensão e 

reação ao cenário adverso que se afigurava com a chegada dos colonizadores e sua sanha 

“civilizatória”. Relações estabelecidas, é necessário que se diga mais uma vez, sempre em 

defesa daquilo que se lhes afigurava melhor ao povo Terena. 

Exemplo desse protagonismo é a sua conversão ao cristianismo, aparentemente 

total e irrestrita, como mencionou Ribeiro (1982); mas em sua essência uma continuação de sua 

religiosidade ancestral enriquecida com outros saberes, outras práticas cuja cosmogênese 

despertava em seus espíritos certa similitude, como visto aqui na análise de algumas 

etnografias.  Nesse sentido, os Terena apresentam uma sintonia tão fina com a cultura do 

“homem branco” que chegaram a constituir “um caso limite de ser ou não ser índio no Brasil” 

(OLIVEIRA, 1976, p. 7), limite colocado pela teoria da aculturação em voga naquele momento. 

As estratégias adotadas nos processos de inter-relação que desenvolvem dão 

testemunho do quão são conscientes dos mecanismos de funcionamento da sociedade nacional 

e dos valores sociais por ela valorizados. Desse modo, elaboram de forma magistral suas 

interações com os membros da sociedade envolvente, traçando meticulosamente o roteiro de 

suas ações e objetivos, mas não deixando claro aos olhos daqueles com os quais se relaciona 

seus verdadeiros interesses, não que tais interesses representem perigo aos seus interlocutores 

não indígenas; não obstante devem ser preservados em sua essência para não serem deturpados 

em suas finalidades.  
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CONCEPÇÕES DE UMA XAKRIABÁ SOBRE A AUTONOMIA 
INDÍGENA EM MEIO A PROCESSOS DE TUTELAGEM 

 
Célia Xakriabá 

 
“Não há outro meio de nós continuarmos existindo se não for por meio da luta"27  

(Sônia Guajajara, 2017) 
 

Resumo: Neste artigo apresento reflexão de alargamento a cerca da concepção de uma 
Xakriabá sobre a autonomia indígena em meio os processos de tutelagem. Inicialmente faço 
uma breve reflexão do conceito de tutela e tutelagem. A importância de reconhecer a potência 
da luta da resistência do movimento indígena como um quarto poder, quando questiona o 
próprio aparato dos três poderes do Estado (executivo, legislativo e judiciário). Apresento 
autonomia alimentar como um processo de subversão da tutela na sessão saberes e sabores 
presentes no Território Xakriabá: a semente que nos alimenta e sustenta a nossa Identidade. 
Alargo a reflexão trazendo a indigenização da escrita como uma ferramenta de luta na sessão; 
ReInventando formas de fazer projetos no Território Xakriabá: indigenizar a escrita a favor de 
nossa autonomia. E ainda, destaco a potência da luta na sessão Movimento indígena também é 
escola de muitos, afinal, toda luta é epistêmica! Nesta sessão abordo a importância se ocupar 
os espaços institucionais para além do chão da aldeia e questiono a ausência histórica dos povos, 
dos corpos indígenas nestes espaços de decisões. E por último apresento uma discussão; 
Fortalecendo epistemologias nativas a partir de vozes ressoadas pela Escrita Xakriabá na 
Universidade, refletindo como as epistemologias nativas que são anunciadas por diferentes 
corpos-territórios à luz das contribuições de estudantes indígenas na universidade.  
Palavras-chave:  Tutelagem. Autônomia. Indígena. 
 
Abstract: In this article I present a reflection of the enlargement about the conception of a 
Xakriabá about indigenous autonomy in the process of tutelage. Initially I make a brief 
reflection on the concept of guardianship. The importance of recognizing the power of the 
resistance movement of the indigenous movement as a fourth power, when it questions the very 
apparatus of the three powers of the state (executive, legislative and judiciary). I present food 
autonomy as a process of subversion of guardianship in the session knowledge and flavors 
present in the Xakriabá Territory: the seed that feeds us and sustains our Identity. I broaden 
the reflection bringing the indigenization of writing as a fighting tool in the session; Reinventing 
ways of doing projects in the Xakriabá Territory: indigenizing writing in favor of our autonomy. 
And yet, I highlight the power of the fight in the session Indigenous movement is also the school 
of many, after all, every fight is epistemic! In this session I discuss the importance of occupying 
institutional spaces beyond the village floor and question the historical absence of peoples, 
indigenous bodies in these decision-making spaces. And finally I present a discussion; 
Strengthening native epistemologies from voices resonated by Xakriabá Writing at the 
University, reflecting how the native epistemologies that are announced by different territorial 
bodies in light of the contributions of indigenous students at the university. 
Keywords: Tutelage. Autonomy. Indigenous. 
 

 
27  Primeira indígena a se candidatar à vice-Presidência do Brasil, em 2018, fala sobre machismo, religião e a 
resistência dos povos indígenas 



 

Neste texto proponho uma reflexão de alargamento para pensar o processo de 

tutelagem. Para além da própria noção jurídica de tutela, destaco como emergem internamente 

entre os Xakriabá, estratégias para lidar com essa tutela, entre as opressões e as expressões que 

historicamente se apresentaram para nós. O que constatamos é que a tutelagem, caracterizada 

por esse autocontrole, disfarçado pelo discurso de proteção, se torna um discurso contraditório, 

uma vez que acaba revelando a ausência da atuação do Estado brasileiro sobre aquilo que 

realmente nos interessa, quando se trata da efetivação dos direitos, como o acesso ao território 

e as políticas públicas. 

Quando discorremos sobre o processo de tutelagem verifica- se que o Estado 

sempre atuou com um arranjo institucional amparado nos parâmetros jurídicos ocidentais, se 

apropriando daqueles nossos sistemas de justiça tradicional, visando exercer e dar continuidade 

a um domínio colonizador, assumindo o protagonismo de nossas próprias vidas e situações que 

nos dizem respeito. Embora existam significativos processos que expressam resistências por 

parte dos povos indígenas, o Estado brasileiro não incorporou os parâmetros jurídicos sobre o 

fim da tutela, uma vez que até hoje vivemos uma tutela sistêmica sob o ponto de vista da 

estrutura política, por exemplo quando ficamos à mercê dos processos de decisão que são 

regulados pelo Congresso Nacional, por meio da bancada ruralista, como podemos perceber em 

meio aos discursos tutelares e racistas, reiterados recentemente a público no contexto de debate 

sobre a discussão do chamado "marco temporal". Nesse sentido, o pronunciamento do parente 

Eliseu Lopes Gurani-Kaiowá, secretário-executivo da Articulação dos Povos indígenas do 

Brasil (APIB), reitera muito do que pensamos sobre a tutelagem e resistência, quando lembra 

que a nossa história não será apagada:  

 
Os povos indígenas não foram trazidos da Europa para o Brasil. Todos os povos 
indígenas já eram aqui do Brasil. E nós sabemos, com todo o respeito aos parentes 
quilombolas que estão aqui, nós sabemos a história de vocês também: que vocês foram 
trazidos aqui acorrentados. Vocês foram trazidos forçadamente. E hoje nós estamos 
sofrendo juntos. 

Nós indígenas estamos sendo expulsos da nossa terra. Há mais de quinhentos anos, 
nós estamos sendo massacrados. Com a ditadura nós perdemos muitos indígenas, não 
apenas Guarani e Kaiowá mas vários outros povos aqui do Brasil.  

Com essas leis, e o marco temporal que está sendo pautado dia 16 de agosto no STF, 
se for aprovado vai legitimar esse massacre verdadeiro que nós povos indígenas 
sofremos há décadas, há mais de 500 anos aqui no Brasil. E a tarde nesse mesmo dia 
vai acontecer o julgamento sobre os direitos quilombolas e o julgamento de terras 
kaingang, aqui presente algumas lideranças kaingang.  

Temos que fortalecer a nossa luta juntos, e fortalecer a nossa luta na base. Nós 
indígenas temos condições de paralisar esse Brasil se for aprovado o marco temporal. 
Nós não queremos que seja aprovado esse marco temporal, porque se for aprovado 



 

vai legitimar esse derramamento de sangue, esse massacre, genocídio, ataque 
paramilitar que expulsa indígenas das suas terras. Vai legitimar e vai afetar todos os 
povos, os quilombolas, aqueles que estão realmente defendendo o pequeno espaço 
para nosso sustento e nossa sobrevivência. Com nossos Deus, nossos xamãs e nosso 
criador do universo nós vamos conseguir nossos objetivos. 

Estamos na luta e não vamos desistir, porque estamos em guerra. Já resistimos há mais 
de 500 anos. Querem acabar com a nossa cultura, querem acabar com a nossa língua, 
querem acabar com o modo de ser indígena. Mas até hoje estamos mantendo a nossa 
língua, a nossa tradição, a nossa reza, o nosso canto. Devastaram nossos matos e 
nossos rios. Mas estamos vivos (Eliseu Lopes Guarani-Kaiowá, para a Rádio Yandê, 
agosto de 2017). 

 

Entendemos, como nosso parente, que por muito tempo a tutelagem foi (e será) uma 

estratégia do Estado, uma estrutura política de controle de nossos corpos-territórios, de forma 

que fôssemos confinados não apenas em nossos territórios - quando estes são violentados pelos 

processos de demarcação inconclusos ou colocados sob risco e suspeição - mas também de 

nossa mentes, nossas expressões ancestrais e por fim, de nossa identidade. No entanto, em meio 

a esse histórico de tutelagem, emergem inúmeras expressões que podem ser caracterizadas 

como práxis de resistência dos povos indígenas, que se sobrepuseram às opressões históricas e 

contemporâneas de tutelagem. Para nos aproximarmos epistemologicamente deste debate, 

apresento algumas expressões subversivas ao processo de tutelagem que ocorreu no povo 

Xakriabá, destacando aspectos relacionados à identidade ligada à alimentação, aos 

aprendizados decorrentes da elaboração dos projetos, à atuação na política externa e aos 

trabalhos acadêmicos de autoria indígena.   

 

SABERES E SABORES PRESENTES NO TERRITÓRIO XAKRIABÁ: A SEMENTE QUE 

NOS ALIMENTA E SUSTENTA A NOSSA IDENTIDADE 
 

A Semente que nos Alimenta e Sustenta a Nossa Identidade. 
Saberes, sabores, sementes: o alimento que alimenta a cultura xakriabá 

Ser, 
De ser mente 
Ser semente 

E não deixar ser somente. 
A semente não apenas nos alimenta,  

A semente também sustenta o território. 
 (Célia Xakriabá, 2018) 

 

Me recordo quando tinha sete anos de idade, logo que eu tinha entrado na escola, e 

em uma das aulas a nossa professora nos perguntou o que queríamos ser e ter como profissão 

quando crescer. Toda turma respondeu, alguns disseram que queriam ser médicos, outros 



 

advogados, enfermeiros, dentre outros. Quando chegou minha vez, eu respondi que queria ser 

professora, por gostar e talvez por intuir que poderia contribuir no fazer da educação a partir da 

nossa cultura. Sentado discretamente no canto da sala estava presente uma liderança de nossa 

comunidade, o Seu Valdim, e a professora resolveu perguntar também para a liderança o que 

gostaria de ter como profissão. Ele respondeu: Eu gostaria de ter uma enxada bem amolada 

pra plantar para esse tanto de doutores. 

 
Figura 1: Desenho de senhor com um enxadão e uma enxada, ilustrado por Geilson Xakriabá.  

Foto: Célia Xakriabá (2018). 

  

Essa fala carregada de valores se internalizou na minha vida a ponto de, em minha 

trajetória de formação, constantemente eu voltar e refletir sobre esta questão de ser agricultor. 

Afinal, quantos de nós escutamos uma vida inteira de nossos avós e nossos pais dizerem: Estuda 

meu filho, porque eu não tive oportunidade, e a única coisa que me restou foi ser agricultor, 

plantar roça. 

A fala desta liderança me faz refletir, sendo necessário contextualizar o que ela 

representa ainda hoje para nós Xakriabá. Embora vivamos em um contexto diferente, não 

podemos reduzir o “ser agricultor” apenas à falta de oportunidade. Isso era o que ele já nos dizia 

naquele momento. Ainda que tenhamos grande desafios, precisamos reconhecer as conquistas 

que tivemos em nossas comunidades, inclusive já conseguimos formar alguns "doutores" das 

diversas áreas de saúde e educação, mas sinto que é necessário retomar uma discussão. Como 

nos formar nas áreas que desejamos e nos tornarmos doutores na comunidade, sem perdermos 

a autonomia alimentar? Penso que precisamos fazer o caminho de ida, mas considero mais 

importante o caminho de volta. Como pensar em estratégias de se tornar professor, médico, 

advogado, enfermeiro, mantendo o nosso alimento? Acredito que é possível estar na condição 



 

enquanto profissionais sem perder o jeito de lidar na terra, de plantar o nosso alimento em nosso 

quintal e em nossa roça, porque de nada adiantaria avançarmos de um lado e retroceder de 

outro, se tornando dependente de um único mecanismo de produção, financiado pelo 

agronegócio. 

 
Figura 2: Na foto, eu estou plantando semente de andu, que é uma variedade de feijão, junto com minha mãe em uma barraginha 
que capta água de chuva, perto de casa 

Foto: Célia Xakriabá (2018). 

 

Quando perdemos uma variedade de sementes, não é só a semente de “cumê” que 

enche a barriga, que perdemos. Junto perdemos parte da memória e outros conhecimentos que 

também vão embora. As sementes para nós são sinal da autonomia alimentar, que carregam 

nossa história, nossa memória alimentar, e são fundamentais em nossos rituais.  Ao observar 

como se dá o compartilhamento das comidas nas noites culturais que ocorrem no Xakriabá, 

podemos perceber como este momento é marcado por muitos elementos da tradição, do material 

ao imaterial, como cantos, danças e dentre eles se destaca a presença da comida, onde cada um 

traz um prato tradicional para compartilhar. 



 

 
Figura 3: Foto de umas das Noites culturais realizadas na aldeia Santa Cruz, demonstra como se dá a presença e o compartilhar 
dos alimentos.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ. (2014). 

 
Figura 4: Foto de umas das Noites culturais realizadas na aldeia Santa Cruz, demonstra variedade de comida e do saber que 
está em torno de cada alimento.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ. (2014). 

 



 

Figura 5: Foto de uma das Noites culturais realizadas na aldeia Santa Cruz, demonstra como se dá a presença e o compartilhar 
dos alimentos.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ. (2014). 

 

As noites culturais são marcada por muitos elementos da tradição, dentre eles se 

destaca a transmissão dos conhecimentos entre jovens e velhos, por meio do ritual das comidas 

e das conversas. Este evento já acontece desde de muito tempo em várias aldeias, mas antes 

como um momento menor, que era chamado de roda de conversa, mas passou a ser chamado 

noite cultural porque se transformou em um momento maior e que não consiste somente em 

roda de conversa, tem muitas danças e rituais, às vezes até brincadeiras. Este é também um 

momento de reencontro das pessoas que vivem nas diferentes aldeias Xakriabá. Não existe data 

certa para acontecer, mas geralmente é realizado de três em três meses. Reúne mulheres, jovens 

lideranças, os mais velhos que buscam trocar entre si essas experiências. Este reencontro é 

também uma forma de manter em movimento a cultura, por isso avaliamos como um ponto de 

encontro importante. Recentemente estão com a ideia de fazer as noites culturais em outros 

lugares, como por exemplo na casa das pessoas mais velhas que querem participar mas tem 

dificuldade de se deslocar. Consideramos que as noites culturais nos fortalecem e ajudam a 

segurar a nossa tradição, já que se não movimentamos a cultura ela vai adormecendo. Essa 

ampla interação, possibilitando o reencontro intergeracional da comunidade, também é um 

reencontro de memórias que são reavivadas. A população Xakriabá é grande, muitos Xakriabá 

não tem oportunidade de transitar em outras aldeias, e tem sido por meio das noites culturais 

que muitos destes têm se movimentado e conhecido outros cantos dentro do próprio território. 



 

Infelizmente, a população Xakriabá tem um índice alto de suicídios, especialmente entre jovens 

e mulheres. Sabemos que o que precisa ser feito é muito mais do que um momento festivo para 

combater o suicídio, que é uma questão de saúde pública em nosso povo e também entre outros, 

mas avaliamos que esse momento tem sido uma estratégia interna muito importante de 

prevenção do adoecimento psíquico e do suicídio, porque proporciona alegria às pessoas e 

renova os laços de pertencimento comunitário. Essa possibilidade foi apontada pelo pajé da 

Aldeia Catinguinha, e desde então temos pensado maneiras de fortalecer essas atividades junto 

às comunidades.  

O compartilhamento da vida em comunidade também funciona para nós como um 

alimento. Da mesma forma, quando nos é negada a terra é como uma arma que também 

extermina o nosso povo. A cultura alimenta a alma, a agricultura alimenta o corpo, a 

comunidade alimenta a vida bem vivida. As experiências desenvolvidas em torno da 

alimentação circulam no território Xakriabá. Embora não seja muito comum a utilização dos 

conceitos segurança alimentar ou soberania alimentar nas narrativas do nosso povo, os 

Xakriabá trazem outras concepções, como a da autonomia alimentar. Aqui, oportunizo um 

diálogo e coloco em evidência as contribuições dos povos indígenas nas práticas de produção 

alimentar tradicional como forma de resistência contra o projeto econômico de sociedade que 

temos em nosso país, em que o ato de se alimentar produz efeitos, resultando no adoecimento 

corpo, da cultura e do território. Nesse contexto é muito importante o papel das mulheres na 

manutenção dos nossos hábitos alimentares e da nossa agricultura. Para comer com dignidade 

precisamos garantir a autonomia alimentar de quem planta sem veneno, valorizando a 

agricultura familiar, cada povo e seus territórios. Nas mãos que plantam muitas sementes, que 

na terra fazem germinar, é que se mantém a tradição presente no paladar.  



 

 
Figura 7: Foto de uma das Noites culturais realizadas na aldeia Santa Cruz, demonstra como se dá a presença e o compartilhar 
e o fazer tradicional das comidas Xakriabá.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ. (2014). 

 

Figura 8: Mingal de milho e o beju mais tradicional Xakriabá.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ. (2014). 
 

A alimentação também se faz presente nos nossos cantos, trazem o alimento como 

âmbito do sagrado, como fruto que a mãe natureza nos concedeu. Aqui trago o exemplo de um 



 

dos cantos de ritual Xakriabá, que fala os nomes de todas as abelhas e que também é um 

alimento e compõe a medicina tradicional Xakriabá. O segundo da relação com a mata e 

também fala do alimento das caças: 

 
NANDUÃ 
Nanda hã, o nanduã hã (bis) 
Huminixã, hã hã nanduã (bis) 
Haruá munduri, mandaçaia, urussu 
Raiz de umbu nanduã jataí (bis) 
 
NANDUÃ GRI RÔA PANKÍ: E SOU MORADOR DO MATO 
Nanduã gri rôa pankí 
Nanduã huminixã 
Nanguani in seksarí 
Num tun panki nanki tomang 
Baruê kiriri ho heina na heina na (bis) 

 

Nesse sentido, o alimento representa não apenas a comida que enche a barriga, 

representa o fortalecimento cultural do paladar que tem sofrido influências de outros alimentos 

que chegam de fora, resultando no desaparecimento de alguns pratos da nossa mesa. Isso tem 

implicado não apenas neste desaparecimento mas provoca impacto na tradição. Acreditamos 

que na prática do semear, do plantar a roça e no ato da alimentação no próprio núcleo familiar 

ou em momentos festivos, há também uma transmissão de conhecimento, uma vez que neste 

momento costuma-se contar causos e histórias para as crianças e jovens. Há também uma 

interação com os mais velhos, por meio da oralidade e da escuta. E foi pela oralidade e pelas 

atividades de reativação da memória que fizemos em nossa escola que eu conheci as histórias 

das vivências das mulheres Xakriabá nos momentos de desafios da nossa luta. Trago aqui duas 

dessas histórias que contam do papel das mulheres na luta e no início da gestão do nosso 

território, bem como o papel das mulheres como guardiãs das sementes.  

 

História 1  

 

Sentindo a necessidade de compreender quais foram as contribuições das mulheres 

Xakriabá no primeiro processo de demarcação do território, recorri a algumas mulheres para 

escutá-las. Conversei com Dona Elisa, que era esposa do nosso saudoso cacique Rosalino 

Gomes liderança (que morreu na chacina de 1987 na luta pelo território Xakriabá) e com Dona 

Nena, que também teve seu marido assassinado na mesma ocasião. Ao lhes lançar a pergunta 

sobre como acompanharam aquela luta e quais tinha sido suas contribuições, as duas me deram 



 

respostas semelhantes, dizendo mais ou menos assim: que "não tinham contribuído muito", pois 

quando os maridos - que eram lideranças e estavam à frente da luta - tinham necessidade de ir 

para Brasília buscar junto às instâncias competentes a resolução da demarcação do território 

Xakriabá, contam que muitas vezes eles ficavam uns três meses fora do território em busca de 

uma resposta. Seguida à reafirmação de que não tinham contribuído muito, me disseram que "a 

única coisa que faziam era plantar grande braçada de roça para sustentar os seus filhos e que 

elas tinham ainda o compromisso de ensinar algumas práticas às crianças e jovens". A meu 

ver, ao analisar essa fala, embora elas digam que não, eu as reconheço como fundamentais para 

a luta do território, pois a roça que plantavam e o pilão que pisava o milho para "dar de cumê" 

aos seus filhos, não era apenas uma comida que enchia a barriga, esse pilão também 

representava um pilar, que segurava e sustentava a cultura. 

 

Figura 9: Mulheres Xakriabá da aldeia Barreiro Preto pisando milho, para fazer canjiquinha, um dos pratos tradicionais 
Xakriabá.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ. (2011).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 10: Foto de uma criança Xakriabá da aldeia Barreiro Preto. Ao observar a avó na figura acima também começa a pisar 
milho, para fazer canjiquinha.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ. (2011).  

 

História 2 

 

As mulheres Xakriabá, além de guardar práticas bem peculiares, guardam sementes.  

as mesmas são responsáveis por uma rede de troca e de compartilhamento, uma característica 

particular do que ocorre na rede de trocas das demais sementes, como a do milho e do feijão. 

Portanto, são responsáveis por guardar a biodiversidade das sementes cucurbitáceas que são: 

melancia, melão, abóboras, cabaças etc. Além de ser responsáveis por manter essas variedades, 

promovem a circulação de sementes no território Xakriabá. O mais importante foi conhecer 

como elas fazem isso. Eu perguntei por que não é comum encontrarmos essa variedade de 

sementes no banco de semente28. Elas responderam que, para elas faz muito mais sentido, 

 
28 O banco de sementes é uma casa de referência na comunidade, localizada na aldeia Vargens que foi construída 
em 2008. É onde guardamos a variedade de sementes no território Xakriabá, como a semente de milho, feijão 
dentre outros, como uma forma de resguardar a biodiversidade presente no território. Quem guarda semente é 
considerado como os guardiões, mas não precisa guardar apenas no banco de semente para ser reconhecido como 
tal, é considerado também guardiões(ãs) aqueles(as) que guardam anualmente a variedade de sementes nas 
próprias casas. Além da casa de semente tem também o campo de semente, que é uma roça uma área onde é 
plantado essa variedade de semente, por meio da mão de obra coletiva, com a finalidade de manter a própria 
autonomia da casa de semente, assegurando a manutenção das variedades. O plantio é feito de maneira consorciada 
com demais espécies, é plantado coletivamente e a colheita também. No tempo da colheita é feito uma seleção das 
melhores sementes, mas nenhuma é descartadas, têm finalidades diferentes. O banco de semente funciona como 
um empréstimo e não de compra de semente, para atender aquelas pessoas que procuram por aquela variedade de 
milho ou feijão e não guardou ou não possui aquela variedade naquele ano. O banco faz o empréstimo e as pessoas 
assumem o compromisso de no ano seguinte devolver. O acordo é que se ela recebeu um quilo de sementes, deve 
devolver dois. Assim que é garantida a manutenção e autonomia da casa de sementes. 



 

manter a rede de troca entre comadres e parentes, que porventura não possuem ou não 

conseguiram guardar a variedade naquele ano. Revelam, portanto, um outro 

conhecimento/técnica de guardar e fazer circular as sementes. As sementes de abóbora, melão 

e melancia são depositadas nas paredes embarriadas29, e nessa prática as mulheres reafirmam 

mais um ato de resistência. São elas as nossas guardiãs de sementes, portanto, garantem a 

manutenção da alimentação no território Xakriabá. Essas histórias me fazem pensar o quanto 

as mulheres construíram e constroem ainda hoje o nosso patrimônio material e imaterial através 

do jeito delas de contribuir. Considero que a circulação da alimentação é o elemento mais 

representativo para demonstrar os valores presente nesta relação de troca mútua. Esta troca não 

consiste apenas numa troca de sementes, no gesto de compartilhar comida e sim em outros 

valores que carregam elementos profundos na relação comunitária. 

 
Figura 11: Foto do plantio de abóbora e outras variedades no próprio terreiro da casa.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ. (2008). 

 

Neste sentido, como exemplificado por estas duas histórias, apresentamos outra 

possibilidade de agricultura, formas de produzir semente e alimento sem nos envenenar, 

partindo do princípio de que devemos nos alimentar com qualidade e sem ferir, sem deixar 

cicatrizes na terra. 

 

 
29 Paredes embarriadas são casas de construção tradicional, com técnica do conhecimento local, que o povo 
Xakriabá também chama de paredes levantadas com enchimento, utilizando o barro no lugar do cimento, depois 
que é feito o enchimento vem o processo do embarriar, que é como se fosse o reboco que as pessoas utilizam nas 
construções convencional. 



 

Figura 12: Foto do plantio coletivo de milho e feijão produzido pelo projeto do banco de semente tradicional Xakriabá.  

Foto: Nicolau Xakriabá. (2016) 

 

Figura 13: Foto da colheita de milho produzido pelo projeto do banco de semente tradicional Xakriabá.  

Foto: Nicolau Xakriabá. (2016) 

 



 

Figura 15: Foto da semente já colhida e selecionada do milho e feijão, produzido coletivamente pelo projeto do banco de 
semente tradicional Xakriabá.  

Foto: Nicolau Xakriabá (2016) 

 

Acreditamos no bem-viver que gera a autonomia alimentar. Vivemos hoje em meio 

a um apocalipse do capitalismo, que devasta e explora os recursos naturais para servir às 

grandes corporações, bem como ao agronegócio. Nós, populações tradicionais temos condições 

de apresentar um outro projeto de sociedade, não exatamente pela falácia do desenvolvimento 

e sim, por meio do re-envolvimento, que representa a retomada de outros valores. Nesta nossa 

relação com o mundo, que é com o ambiente inteiro e não apenas uma  parte, não dá para criar 

uma relação impessoal ou sem espiritualidade, não dá para enxergar a natureza apenas como 

um bem a ser explorado, ou mesmo como um lugar que produz alimento.  A sociedade carece 

de recuperar valores da relação com o espaço corpo-território. Precisa considerar o território 

como um importante elemento que nos alimenta e constitui o nosso ser pessoa no mundo, não 

sendo possível nos ver apartados do território, pois somos também parte indissociável dele, 

nosso próprio corpo. 

A continuidade da vida depende da igualdade para todos, do direito à comida, de 

um paladar que também sustenta a tradição, e não é possível garantir uma autonomia alimentar, 

se esta não incluir a luta pela garantia dos direitos aos nossos territórios indígenas. Depende de 

cada um contribuir para aquisição dos nossos direitos. Acredito que a aliança com os demais 

povos e comunidades tradicionais é a estratégia mais acertada para nos mantermos fortes para 

a luta. Não há como ignorar que vivemos em uma sociedade desigual, mas essa iniquidade se 

torna ainda maior quando o ato de se alimentar provoca a enfermidade do corpo. 



 

Nós indígenas, historicamente vivíamos equilibradamente, tínhamos rios, peixes, 

frutos e o mais importante, tínhamos o nosso território sem cerca, o que garantia vida com 

dignidade para as gerações futuras. Nossa convivência respeitosa com a Mãe natureza era nosso 

bem viver. Isso antes da colonização do Brasil, logo após a “invasão” que se diz “descoberta”, 

começou a extração de todos os recursos naturais, a desigualdade retirada de nossa própria terra. 

A sociedade foi mudando, várias transformações, inovações tecnológicas, e com elas a 

destruição e poluição do meio ambiente. Sem contar a diminuição dos recursos para garantia 

de nossa sobrevivência e reprodução cultural. A sociedade precisa reconhecer as contribuições 

das populações indígenas como semeadores do bem viver. São séculos de resistência, lutando 

contra interesses diversos do capital e hoje contra as grandes corporações do agronegócio, que 

representam uma ameaça para nossa biodiversidade e para a nossa própria vida.  

No território Xakriabá preservamos essa concepção de que devemos resistir para 

manter a prática de uma agricultura que imite a natureza. Fazemos agrofloresta ou 

aguafloresta30, que são práticas que nossos antepassados já faziam imitando a natureza, e que 

hoje recebem denominações e termos variados. Essas técnicas são “ramo” do bem viver sem 

provocar doença na terra, pois são garantia de vida para as nossas gerações que virão. O 

território com sua ciência nos alimenta e nos ensina por meio das suas práticas manuais e 

mentais, ensinando epistemologias. 

 

REINVENTANDO FORMAS DE FAZER PROJETOS NO TERRITÓRIO XAKRIABÁ: 

INDIGENIZAR A ESCRITA A FAVOR DE NOSSA AUTONOMIA 

 

O que me interessa ao trazer essas experiências dos projetos sociais, não é 

problematizar a institucionalização destes projetos como uma prática que muitas vezes engessa 

a comunidade a partir de lógicas burocráticas não-indígenas. Sabemos da importância de se 

analisar e debater sobre essa perspectiva em comunidades indígenas que vivem em outros 

 
30Entendo que agrofloresta é uma técnica de manejo de plantio consorciado de agricultura com espécie da floresta 
da vegetação nativa. Como apresento na introdução deste povo Xakriabá vive em um território predominante do 
bioma cerrado. Nos deparamos pela primeira vez com o conceito de agrofloresta no ano de 2005, quando por meio 
de um curso de permacultura, alguns estudiosos da área de permacultura foram contribuir no território  Xakriabá 
no projeto de recuperação de nascentes, nesta época nos foi apresentando esse conceito, da forma de plantar de 
maneira consorciada, embora a maioria não conhece o conceito, muitos falaram que os nossos avós, nossos 
antepassados já plantavam assim, foi quando um Xakriabá disse mais como vamos reflorestar fazendo agrofloresta, 
aqui é cerrado, tinha que ser agrocerrado, porque agrofloresta foi muito usado na região amazônica de mata 
atlântica, melhor então chamar aguafloresta, porque quando plantamos planta, estamos também plantando água,  
seu João Xakriabá reconceitua o termo agrofloresta.  Aguafloresta é uma concepção Xakriabá. 



 

contextos, como no norte do país, em especial na região amazônica que guarda uma longa 

história de projeto vindos de fora para dentro das comunidades e que se apresentam muito pouco 

dialógicos - em suas elaborações - com as próprias comunidades envolvidas. No caso da 

experiência do povo Xakriabá, me interessa apresentar como nosso povo encontra nos projetos 

sociais uma alternativa estratégica de potencializar algumas iniciativas já existentes no território 

e tomamos essa como uma escolha de lidar com os projetos e editais com o diferencial de 

indigenizá-los na busca pela desburocratização e pela construção dialógica, de forma que, 

compreendendo coletivamente o que podemos fazer a partir dos projetos, nossas próprias 

expressões sejam contempladas: 

 
Nas últimas décadas, a realidade dos povos indígenas brasileiros tem sido marcada 
pela presença, cada vez mais intensa, de associações indígenas nas aldeias, criadas 
principalmente a partir dos anos 1980. Esse dado relaciona-se a um processo mais 
amplo de conquista de direitos sociais e políticos por parte desses povos. No capítulo 
VIII da Constituição Brasileira de 1988, artigos 231 e 232, especificamente dedicado 
às questões indígenas, os índios são reconhecidos como sujeitos históricos e não como 
pessoas sem capacidades e, portanto, tutelados por um Estado integracionista e 
autoritário (ESCOBAR, GOMES, GALVÃO, 2017, p. 233). 

 

Entendemos que não basta o combate à visão tutelar e sim a garantia de formas de 

expressão de nossa autonomia. Assim, as experiências vivenciadas no território Xakriabá em 

torno dos projetos sociais exprimem a dinamicidade de nossa resistência aos processos de 

tutelagem, quando assumimos uma postura que indigeniza a escrita como forma de não abrir 

mão da autonomia de escrever as nossas próprias propostas e acessar editais que assegurem a 

execução de projetos sociais.  

No final da década de 1980/90, quando chegaram as primeiras propostas de projeto 

no território Xakriabá, acompanhadas principalmente pela FUNAI, havia ainda muito resquício 

do período de tutela, da lógica paternalista (e impositiva) do Serviço de Proteção ao Índio/SPI. 

Estes projetos eram apresentados, mas não eram geridos pelo associativismo comunitário, e 

muito menos construídos coletivamente, pois não existia um coletivo que dominasse a técnica 

de elaborar projetos de acordo os trâmites burocráticos criteriosos que por muito tempo foram 

um empecilho para acessarmos tais editais. Embora não participássemos do processo de 

escrever é importante destacar que na organização social Xakriabá, composta pelas lideranças, 

nunca aceitamos de forma passiva o que vinha de fora, assim, as lideranças já contribuíam e se 

posicionavam, participando de maneira oral.  

Ainda assim, na maioria das vezes, esses projetos resultavam em problemas. 

Primeiro porque entre o processo da escrita de apresentar a proposta até ser aprovado levava 



 

muito tempo, e quando chegava no território para executar, por exemplo:  se tivesse colocado 

que uma madeira para o cerceamento de nascente, custaria dez  reais  a unidade na época, 

quando era para executar custava o dobro e não podia remanejar recurso de outros itens. Além 

disso verificávamos vários erros, informações que não traduziam nossa realidade, que não 

levavam em consideração a geografia do território e as dinâmicas de cada aldeia, isso ocorria 

porque não se levava a sério as contribuições narradas pelas lideranças. Depois, como 

consequência, teríamos que assumir esses problemas, que deixaram muitas associações 

indígenas inadimplentes. 

Observamos ainda que os recursos que giravam em torno da maioria dos projetos 

sociais no Xakriabá, previam apenas o pagamento de técnicos de fora, pois sempre alegava-se 

que não éramos habilitados. Então os jovens Xakriabá que sempre faziam a parte mais pesada 

do serviço, não eram pagos, portanto, o recurso não circulava no território. Ao analisar os 

diversos problemas que estavam ocorrendo, as lideranças reagiram e passaram a selecionar 

apenas projetos que estivessem disposto a construir de forma mais coletiva. Também passaram 

a estabelecer como critério que a própria construção dos projetos fosse uma capacitação para 

habilitar os nossos. Uma das primeiras instituições que trabalhou neste sentido, fazendo da 

elaboração do projeto um momento formativo, foi o Conselho Indigenista Missionário/ CIMI, 

Programa de Pequenos Projetos- PPP/ECOS e o Centro de Agricultura Alternativas do Norte 

de Minas Gerais/CAA. 

 

Figura 16: Jovens professores aprendendo a escrever os próprios projetos. Foto ilustra o mapeamento para escrever uma 
proposta de projeto de reflorestamento de 15 nascentes Xakriabá.  

Foto: Nicolau Xakriabá. (2005) 

 



 

Figura 17: Foto do livro das nascentes Xakriabá, produzido pelos próprios Xakriabá, foi o resultado do projeto de 
reflorestamento das 15 nascentes Xakriabá.  

Foto: Hilário Xakriabá (2008) 

 

No mesmo sentido que destacam Escobar et. all (2017, p. 233) sobre a importância 

do associativismo indígena, dialogo com a reflexão que proponho neste capítulo: evidenciar as 

expressões de resistência e os processos autônomos indígenas. 

 
Ainda que haja descompasso em relação ao que foi proposto na Constituição e a 
prática administrativa do Estado, a afirmação do direito à diferença presente no 
documento trouxe como resultado a garantia de alguns territórios, o direito à educação 
distinta e, em última análise, possibilitou o associativismo indígena. Geridas pelos 
próprios indígenas, e apoiadas por parceiros externos, como universidades e 
organizações não governamentais (ONGs), as associações cumprem diversas 
atribuições, e entre elas está a de elaborar e desenvolver os denominados projetos 
sociais pelos quais podem obter financiamento do Estado e de organizações da 
sociedade civil para a realização de diversas ações, tendo em vista suas demandas. 
(ESCOBAR, GOMES, GALVÃO, 2017, p. 233) 

 

Em pouco tempo tivemos resultados positivos. Podemos hoje contar com alguns 

Xakriabá que passaram a ter domínio e escrever as próprias propostas, além de percebermos 

que escrever estabelece um outro tipo de relação de respeito com as lideranças e demais 

membros da comunidade que apresentam outras habilidades, mas que não dominam a escrita.  

Assim como salientam Escobar et. all (2017, p. 233), uma das consequências diretas 

dessa necessidade de gerir associações, elaborar e executar projetos, tem sido a progressiva 

penetração de formas escritas de comunicação em comunidades que tinham até recentemente, 

de maneira predominante, modos orais de produção e transmissão de saberes. Entre os 

Xakriabá, não tem sido diferente. Diante desse contexto, surge a necessidade de articular novas 

posturas de luta e resistência, com enfoque na cultura, reafirmação identitária de reconquistas 

e retomadas territoriais, onde as iniciativas se reafirmam. A necessidade de acessar aos projetos 

como práticas para responder à necessidades emergentes, valorizou a afirmação cultural e 

contribuiu para a reafirmação da vida em comunidade. Mesmo sofrendo um grande impacto de 

transformações, o nosso povo Xakriabá retoma algumas práticas, tanto culturais, bem como da 



 

produção de plantio tradicional. A conquista territorial se reafirma, surgindo novas demandas, 

com necessidades que foram configuradas em projetos como os que são especificados abaixo. 

São projetos de várias modalidades, envolvendo saúde, cultura, educação diferenciada e meio 

ambiente.  

a) Projeto Casa de Medicina Tradicional Xakriabá: Instituição: Conselho 

Indigenista Missionário. Data:  2001; 

b) Projeto de ampliação da casa de medicina tradicional e da cozinha experimental 

Xakriabá. Instituição: ISPN/PPP-ECOS. Data: 2005. 

c) Projeto Xakriabá de Mãos Dadas com a Natureza (água e vida). Instituição: 

Ministério de Meio Ambiente (MMA) – Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA).  

Data: 2005 - 2009; 

d) Projeto Xakriabá de Mãos Dadas com a Natureza (água e vida) – (apoio às 

ações). Instituição: ISPN/PPP-ECOS, ano2005 - 2009.  

e) Projeto Casa de Farinha da Aldeia Vargens. Instituição MMA / MDS – Carteira 

Indígena.  Data: 2006 – 2007; 

f) Casa de Farinha e Roça Comunitária da Aldeia Custódio. Instituição: MMA / 

MDS – Carteira Indígena.. Data: 2010 - 2011 

g) Engenho Comunitário de Rapadura e Proteção Ambiental: Instituição: MMA / 

MDS – Carteira Indígena.  Data: 2011 - 2013 

h)  Casa de Farinha Mulher Sustentável da aldeia Sumaré III: Instituição: MMA / 

MDS – Carteira Indígena.  Data: 2011 – 2013; 

i)  Mini Casa de Cultura: Instituição: Secretaria Estadual de Cultura de Minas 

Gerais.  Data: 2008 – 2010;  

j) Ponto de Cultura Xakriabá. Instituição: Ministério da Cultura de Minas Gerais.  

Data: 2009 – 2013; 

k) Projeto Resgate, uso, manejo e conservação da agrobiodiversidade como 

estratégia para autonomia na produção e garantia da segurança alimentar (sementes 

tradicionais Xakriabá). Instituição: MMA / MDS – Carteira Indígena.  Data: 2013.     

A partir desses projetos listados acima, o povo Xakriabá também seu tornou uma 

referência para outros povos indígenas, pelo histórico de trabalho com vários parceiros e 



 

iniciativas de projetos sociais, ambientais, voltados para a cultura e o território, especialmente 

fortalecidos na educação. Isso se deve a um processo que gosto de chamar de indigenização. E 

nessa estrada, temos pensado o nosso Plano de Vida do território de maneira sustentada: 

extrativismos, plantas medicinais, projeto de casa de cultura, engenho de rapadura, casa de 

farinha, brigada de incêndio, recuperação de nascentes,  entre outras iniciativas. Temos pensado 

em trabalhar sempre como eixo norteador o território, e a partir dele, a cultura, a educação, a 

saúde, mas também a autonomia para dar continuidade, andar com a próprias pernas, após a 

implementação de cada projeto. Dentre estes projetos também estão as casas de sementes e o 

trabalho de resgate das sementes, onde o papel dos guardiões e em especial das mulheres 

também são evidenciados.  

Consideramos que embora muitos dos líderes e mais velhas (os) não saibam 

escrever, são os que mais escrevem e contribuem na elaboração dos projetos. Não escrevem 

com as mãos mas escrevem com as narrativas, porque têm o conhecimento profundo e sabem 

muito bem o que querem dos projetos e como fazer na prática. Quem domina a escrita apenas 

escreve no papel e registra. De forma análoga, quando os jovens saem com vontade de dominar 

a escrita exatamente para cumprir esse propósito, atuam como aliados para esta resistência ser 

efetivada, para que permitam que a oralidade dos mais velhos vire escrita potente. 

 

MOVIMENTO INDÍGENA TAMBÉM É ESCOLA DE MUITOS, AFINAL, TODA LUTA É 

EPISTÊMICA! 

 
"A melhor ferramenta que tive para a aprendizagem não foi o giz, mas a luta.” 

(Célia Xakriabá, 2016) 
 

“Não há processo de luta que não gera conhecimento, 
Toda “luta é epistêmica.” 

(Boaventura de Sousa Santos, comunicação pessoal à autora, 2017). 
 

Nas estratégias de luta dos povos indígenas, os rituais tem sido um dos elementos 

em destaque e que têm sustentado a luta. Não irei me adentrar numa contextualização histórica 

(e que seria convencional) sobre a articulação do movimento indígena brasileiro desde o 

contexto nacional até chegar à atuação dos Xakriabá na política externa. Ao invés disso, 

apresento elementos que elucidem como interpretamos o movimento indígena como uma forte 

expressão de resistência, associada à nossa espiritualidade e à afirmação de nossos 

conhecimentos, portanto, como luta epistêmica. O movimento indígena também é a escola de 

muitos, assim como é para mim. Para mim não existe articulação sem movimento, sem o corpo 



 

de vivência. O corpo precisa estar em movimento e reagindo na luta, porque o nosso corpo é 

território e é isso que segura o movimento indígena.  

Para elucidar a importância dos rituais como sustento da atuação do movimento 

indígena, frente às pautas políticas no Congresso Nacional, me recordo de um acontecimento 

que me marcou muito no ano de 2015, quando estava em curso e a todo vapor a votação do 

Projeto de Emenda Constitucional/  PEC 215, projeto que previa a mudança dos processos de 

demarcação dos territórios indígenas do executivo para o legislativo, o que significa que o 

processo de demarcação das terras indígenas tramitaria da jurisdição da Funai para o Congresso 

Nacional, portanto, as decisões sobre as terras indígenas ficariam a cargo de parlamentares 

compostos majoritariamente pela bancada ruralista do agronegócio, o que representa uma forte 

ameaça para todos os povos indígenas, como menciono em uma outra seção deste trabalho. 

Nesse período, o movimento indígena intensificou a vigília no Congresso Nacional, que 

planejava fazer a votação em regime de urgência. Isso mudaria e comprometeria imediatamente 

o curso de vida dos povos indígenas. Foram incontáveis as vezes em que o Congresso estava 

em processo de decisão, prestes a votar a PEC 215 e em todos os momentos, o movimento 

indígena sempre estava presente, em menor ou maior quantidade, pressionando para que fosse 

barrado este projeto que foi até renomeado por alguns indígenas como a PEC da Morte, pois 

dificulta, impedia e negava o direito ao território, portanto, anunciava o genocídio aos nossos 

povos indígenas.  

No final do ano de 2015, num dia em que ninguém estava esperando muito, eles 

marcaram que iria votar naquele dia porque se deixasse passar de um ano para outro, eles teriam 

que propor e iniciar novamente o rito do processo que já estava em curso. Muitas lideranças, 

sabendo disso se mobilizaram. Nesta época eu estava também em Brasília, e chegou um 

momento que eles estavam em regime de votação e nossos povos indígenas, entoava um canto 

atrás do outro, o maracá não apenas entoava o canto mas marcava e convocava forças ancestrais, 

para nos ajudar naquela empreitada. Chegou um momento que parecia que nada poderia ser 

feito, que eles iriam conseguir aprovar. Nesse momento, os povos indígenas que estavam 

presentes, intensificaram o canto e os que não estavam em Brasília se mobilizaram nos 

territórios, conectados à mesma força, foi quando de repente, todas as luzes do Congresso se 

apagaram e não conseguiram votar. Desde aquele dia, todas as vezes que vamos nos manifestar 

no Congresso Nacional, somos impedidos de entrar com os nossos maracás, enquanto, 

desproporcionalmente, a polícia usa da força e da violência para nos intimidar na luta. Sabemos 

que o que nos vale é nossa força espiritual. É contraditório porque eles não acreditam em nossa 



 

espiritualidade, entretanto, ao mesmo tempo viram nosso maracá como uma ameaça. Por isso 

considero que nossa maior arma de luta é a nossa espiritualidade, se nos impedem de tocar o 

maracá, ainda estaremos armados porque a força do maracá permanece dentro de nós.  

O Acampamento Terra Livre/ATL é hoje a maior mobilização do movimento 

indígena do Brasil, reúne indígenas de muito estados com representação de diversos povos, que 

se organizam anualmente para estar no ATL, por meio das suas articulações e organizações de 

base, do movimento indígenas local e regional. É essa articulação do povo de cada estado que 

tem sustentado a força desse movimento como espaço de demarcação política, com a maior 

representatividade indígena na contemporaneidade. O primeiro ATL aconteceu no ano de 2004 

e hoje está na sua 15a edição, sendo promovido pela Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil/APIB, em parceria com órgãos e  organizações indigenistas e aliados da causa. O espaço 

do acampamento é um lugar de discussões plurais, ao mesmo tempo em que fazemos incidência 

política organizamos comissões, nos fazemos representar em várias instâncias de governo: 

Congresso Nacional, Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, Advocacia Geral da 

União, Ministério da Educação e Cultura etc. 

Durante o ATL existem grupos de trabalho com diversas pautas como: Território, 

saúde, educação e tem as pautas específicas das mulheres e juventude que têm conquistado 

espaço considerável nos últimos três anos. No ATL de 2016 aconteceu pela primeira vez a 

plenária de mulheres indígenas e no último, de 2018, aconteceu a primeira plenária da 

juventude. Esses dois momentos que agregam e compõem o debate do acampamento, tem sido 

considerado como uma importante conquista do lugar de fala.   

Ainda em 1996, Dourado Tapeba nos dizia: "Nem bala de borracha, nem spray de 

pimenta, nenhum decreto e nem mesmo arma de fogo, vai barrar a nossa luta". Hoje, 

continuamos ecoando essa compreensão, sem jamais nos esquecermos do aprendizado de que 

“a luta pela Terra é a mãe de todas as lutas” (Sonia Guajajara, 2017). 

 



 

Figura 18: Foto de Sonia Guajajara, primeira indígena do Brasil a se lançar como candidata a Co-Presidência da República.  

Foto: Arquivo do PSOL(2018) 

 

Só no movimento indígena conseguiremos fazer nossas vozes serem ecoadas. Em 

nossa luta não temos como prioridade o agronegócio ou o latifúndio. A nossa pauta prioritária 

é pela vida, digo vida, porque para vivermos com dignidade precisamos do território, para ter 

saúde, educação e para poder nos alimentar precisamos da nossa terra, sem isso morremos 

sucessivas vezes, porque é a nossa identidade que está sob ameaça. Pela primeira vez na história 

temos uma candidata indígena pleiteando a co-Presidência da República, pelo PSOL. Isso 

merece ser destacado, afinal, 

 
A diversidade que existe no Brasil precisa ser refletida na política. Precisamos nos 
conectar com o Brasil profundo, dos quilombolas, dos indígenas, das mulheres.  
 
Nós, indígenas, sabemos o que é ser ignorado dentro do próprio País. Sabemos o que 
não é ser enxergado dentro das cidades, ser visto como exótico, como alguém que 
deveria estar no mato. E sabemos que nós não somos os únicos invisíveis na cidade.  
 
Não estou aqui em meu nome, mas de uma pauta que é de todos. Esperamos por esse 
momento há 518 anos. Nós sempre quisemos estar no centro de debates não como 
coadjuvantes, mas juntos, construindo o programa. E quando eu aceitei o convite, 
junto com meu povo, foi acreditando nisso. E eu aceito o convite. Quero ser candidata 
a co-presidenta. 
 
De onde vem essa água que se bebe aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Tudo 
isso está ameaçado pelas alianças das corporações, grandes empresas, pelo poder 
econômico. É preciso dizer não à privatização da água, e colocar a soberania alimentar 
como prioridade, defender a agricultura familiar e a defesa dos espaços da cidade. 
 
Todas as terras estão ai para ser entregues ao estrangeiro. É preciso lutar por 
demarcação já. Não só para o meio ambiente, para as terras, mas a demarcação dos 
direitos de todos os trabalhadores. Não vamos aceitar que a Constituição seja rasgada.  
 



 

Vamos juntos, fazer a transformação social, ambiental e indígena. O PSOL é o partido 
que mais se aproxima disso, mas ainda não reflete completamente” (Estratos de 
pronunciamentos da candidata Sônia Guajajara, 2018).31 

 

Muitas pessoas nos perguntam: por que queremos Sônia Guajajara como 

representação política? Queremos porque quando analisamos a estrutura política tivemos 

momentos oscilantes na conjuntura política, ora fomos mais atendidos, em outros momentos 

sofremos perdas consideráveis, mas a verdade é que só teve um momento na história do Brasil 

que tivemos um representante indígena no Congresso Nacional, Mário Juruna na década de 

1980. Naquele momento ele dizia: 

 
"E muita gente que achava, quando eu entrei na política, muita gente falava contra 
Juruna, falava: “Imagina como que Juruna vai entrar no plenário, imagina, o índio, o 
que é que vai resolver no plenário, como é que índio vai representar índio?” E eu 
quero saber: imagina, o que é que o branco pode? Talvez índio pode representar 
melhor do que qualquer deputado, qualquer senador e qualquer da República. 
Juruna é o primeiro índio que está representando brasileiro, porque o governo 
brasileiro não dá oportunidade pra índio, porque ele quer continuar tutelar toda vida 
índio. E nós não somos tutelados, somos responsáveis, nós somos gente, nós somos 
ser humano. 
Quem não tem consciência, me trata como objeto, me trata como boneca. E quando 
eu passo aqui dentro de plenário e alguns companheiros à frente de mim e diz: cara 
emburrada, é ridículo. Eu não vim aqui fuxicar com ninguém, eu vim aqui pra 
trabalhar, pra defender povo, eu vim aqui pra lutar. Eu quero que gente começa a 
respeitar nome de Juruna. Eu quero que gente trata índio brasileiro o mais possível 
dentro do melhor. 
Cada um de nós tem consciência e cada um de nós tem capacidade. Ninguém tem 
menos capacidade. Todos nós tem capacidade e todos nós tem inteligência e todos nós 
tem a vontade para assumir onde que existe poder. Eu acho esse já é fruto está 
nascendo aqui dentro do Brasil, esse já é sinal, está nascendo aqui dentro do plenário. 
Único índio que tá falando hoje, único deputado que tá falando hoje: não é terceiro, 
não é quinto deputado, não é cinquenta deputado. Se tiver ao menos mais cinquenta 
Juruna, o Juruna já tinha mudado o Brasil. (Discurso de Mário Juruna, 19/04/1983, 
Congresso Nacional) 

 

Quanta ausência de Juruna temos até hoje. No lugar de cinquenta Juruna, temos um 

vazio ainda maior dessa representatividade em âmbito nacional. Por mais que alguns 

representantes políticos sejam mais sensíveis às nossas causas e pensem políticas públicas para 

atender nosso povo, não basta, não é suficiente fazer para, precisa fazer com, dialogando a 

partir de territórios de pertença, isso só quem é indígena e tem seu corpo com território em 

movimento consegue compreender, é o que o ATL tem nos ensinado. Mas é preciso dizer, 

sobretudo, que na atual "conjuntura desconjuntada", depois do golpe à democracia de 2016, 

vivemos um dos piores momentos de retirada de direitos, digo um dos piores, porque o primeiro 

 
31 Fala de Sônia Guajajara Candidata a Co-presidência, em uma matéria do Jornal Esquerda 
Online.https://esquerdaonline.com.br/2018/03/09/guajajara-nosso-povo-espera-por-esse-momento-ha-518-anos/  



 

golpe sob nós povos indígenas, foi vivido em 1500. E por fazer essa reflexão que entendemos 

a candidatura de Sônia Guajajara, como uma possibilidade das nossas vozes indígenas ser 

ouvida, essa candidatura representa uma potência símbolo da resistência dos povos indígenas. 

O Estado brasileiro e a população  precisava se comprometer e saldar essa dívida historia com 

os povos indígenas e demais camada sociais e é por meio desta estrutura política que podemos 

fazer a diferença sem excluir o diferente. 

 

Figura 19: Foto de Mario Juruna Xavante, primeiro e único deputado indígena eleito no Brasil.  

Foto: Arquivo Câmara dos Deputados (1983) 

 

Quando estamos no Acampamento Terra Livre em nossas manifestações na busca 

pela efetivação dos direitos, o tempo inteiro somos questionados e indagados? E segue as 

perguntas violentas que desde muito nos fazem: São índio? Índio mesmo? De verdade? Nossas 

lideranças não derramam sangue na luta pelo território de mentira, o enfrentamento que fazemos 

nas ruas, BRs, Congresso Nacional não é mentira. Somos atacados violentamente com spray de 

pimenta, bomba de borracha, e esta luta não pode ser de mentira. Crianças, jovens, mulheres 

que são assassinados na beira da estrada não é de mentira. O grande índice de suicídio entre os 

povos indígenas não é de mentira. Sofremos racismo e não é de mentira. A invasão colonizadora 

no Brasil não foi mentira. Se tudo isso não é de mentira, a nossa luta também não é de mentira, 



 

por isso somos povos indígenas/originários de verdade. Assim como a nossa espiritualidade 

também não é de mentira. 

 
Figura 20: Foto no Acampamento Terra Livre 2017, quando os policiais impediram os povos indígenas de entrar no congresso 
e reagiram violentamente com spray de pimenta e bala de borracha.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ (2017) 
  
Figura 21: Ana Terra, do povo indígena Yawalapiti, durante a manifestação no Acampamento Terra Livre 2017, quando os 
policiais reagiam violentamente ela pedia que parassem de nos machucar, de nos matar.  

Foto: Arquivo da Mobilização Nacional Indígena (2017) 
 
Figura 22: Foto durante o Acampamento Terra Livre 2017, em frente Congresso Nacional, os povos indígenas de todo Brasil 
resistiam pedindo demarcação já!  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ (2017) 
 



 

Elucido a força da espiritualidade como a principal e mais potente  arma de luta que 

temos hoje, pois é o que tem feito diferença em nossa na luta. Me recordo de um outro episódio, 

que ocorreu no ATL de 2018, quando os policiais avançaram sobre nosso povo com violência. 

Ali estavam presentes muitas mulheres com suas crianças de colo, e neste momento de muita 

truculência por parte dos policiais, as mulheres Guarani Kaiowá começaram a entoar um canto 

de reza de fogo e a tocar o maracá. Foi um dos momentos mais marcantes no movimento 

indígena pra mim, porque naquele momento começou a chover apenas no local em que estava 

acontecendo o ATL. 

 

Figura 23: Foto do Acampamento Terra Livre/ATL 2017, quando os policias começaram a atacar e o povo intensificou o ritual. 
Mulheres Guarani entoam canto de reza de fogo e começa chover apenas no local onde acontecia o ATL  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ (2017) 

 

Figura 24: Foto do Acampamento Terra Livre/ATL 2017, quando os policias começaram atacar e o povo intensifica o ritual, 
povo Guarani entoam canto de reza de fogo e o tempo começa mudar apenas no local onde acontecia o ATL  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ (2017) 

 

 Muitas vezes as pessoas não indígenas não acreditam na nossa espiritualidade, mais 

nós só conseguimos avançar na luta por conta da nossa força da espiritualidade, certamente 



 

quando estamos no ATL, não estão somente presentes quatro mil indígenas, também se faz 

presente milhões de indígenas com enorme força ancestral, que foram tombado, vítimas do 

genocídio do Estado brasileiro. Estão conosco também, além dos que já se foram, os que ainda 

virão. 

 

Figura 25: Foto do cacique mais jovem Xakriabá com cachimbo, durante o Acampamento Terra Livre 2018. O cachimbo, assim 
como o maracá, nos conecta com as forças ancestrais.  

Foto: Edgar Correa Kanaykõ (2018) 

 

Portanto a nossa luta continua pela demarcação dos territórios indígenas, mas 

também pela despadronização dos mecanismos de avaliação, produzido por um sistema que 

não dá conta de compreender a realidade indígena. O desafio ainda é consolidar uma política 

capaz de atender uma alimentação escolar diferenciada, materiais didáticos, organização 

curricular elaborados pelos próprios professores e infraestrutura da escola com uma planta que 

atenda a demanda de cada povo. Essa luta não se restringe apenas ao corpo docente e à 

comunidade escolar, é luta do povo, é luta em pauta do movimento indígena. Acredito que só 

avançaremos na luta da descolonização do pensamento, quando descolonizarmos  o sistema, 

porque é o sistema que tem essa capacidade violenta de reprodução hegemônica. 

Tanto na política nacional como no âmbito dos estados não é estratégico fazermos 

discussões fragmentada por setores, apenas como território, educação e saúde, uma vez que no 

congresso nacional os interesses políticos para determinadas pautas acontecem de maneira 



 

articulada. Os mesmos que propõem e votam medidas anti-indígena, como aqueles contrários 

à demarcação de terras indígenas, são os mesmos que votam contramedidas favoráveis quando 

se trata do nosso direito à saúde e educação diferenciada. O exemplo disso, um episódio que 

ocorreu na época em que estava a todo fervor votação da (PEC 215), projeto de lei que tem 

como objetivo transferir o poder de demarcação dos territórios indígenas do executivo para o 

legislativo, a nossa representante indígena no (MEC), foi chamada a prestar esclarecimento, 

que negócio era esse de ficar reconhecendo e autorizando funcionamento de atendimento 

escolar, em comunidades indígenas que estava sob processo de reivindicação de território, 

porque uma vez que o (MEC) dava resposta favorável nesta situação, isso fortalecia a 

comunidade indígena argumentar enquanto sujeito de direito de estar naquele lugar. Isso 

reafirma também a fala de uma das lideranças Xakriabá, quando diz: escola ajuda demarcar 

território. Portanto é necessário refletir sobre as contradições, quando alguns destes 

representante político do congresso diz que não é contra em determinadas situações votar 

favorável uma pauta que está em curso da educação e saúde, e ser desfavorável na questão dos 

direitos territoriais e ainda propor outras medidas anti-demarcação, não existe meio aliado:  ou 

está do lado do povo ou é nosso inimigo. 

É importante destacar que assim como em outros estados, essa política do direito à 

educação indígena diferenciada ela custou a ser implementada e se firmar nos estados. A leitura 

que fazemos é que temos leis, marcos legais que garantem a educação indígena diferenciada, a 

questão é que não se efetiva nos estados, porque depende da gestão da política de governo. Com 

isso constatamos que em grande parte a política de educação somente é efetivada por meio da 

pressão e da reação do movimento indígena, como ocorreu em nosso estado de Minas Gerais. 

Mais uma vez aqui me remeterei à escrita como instrumento e expressões de luta. Os mais 

velhos não tinham o conhecimento da escrita, porém tinham muito conhecimento na cabeça. A 

partir de 1856 surgiu a necessidade de dominar a escrita, porque a escrita era um instrumento 

utilizado pelos latifundiários, com o propósito de enganar, contradizendo a documentação que 

chegava dando parecer a favor do povo Xakriabá. Em 1978 começa aparecer mais pessoas com 

esse domínio da escrita dentre os Xakriabá, nesta época dar início aula do Mobral, aulas que 

funcionava à noite nas casas de algumas famílias.  

Em 1987 surge a escola durante o processo de luta pela demarcação do território 

Xakriabá. Na época o Senhor Zé de Paula estava à frente da administração do município de 

Itacarambi, e esse mesmo gestor era um dos grandes latifundiários. Nesse mesmo município 

nossas escolas estavam vinculadas, nesta situação nós tínhamos que pensar e ter sabedoria para 



 

enfrentar, porque percebemos que a escola era um instrumento que poderia estar ajudando no 

processo de retomada. Pois a escola dava condições de ter mais pessoas com domínio da leitura 

e naquela época nós precisávamos muito de pessoas que liam documentos e escreviam cartas 

para enviarmos as denúncias para as autoridades em Brasília. Mesmo a escola estando na gestão 

de um dos nossos inimigos, tínhamos que ter esse jogo de cintura para poder ajudar nessa luta. 

As cartas naquela época foi umas das mais importantes ferramentas de luta que contribuiu na 

comunicação, era por meio destas cartas que as denúncias chegavam até as autoridades 

competentes. Não poderíamos contar com autoridades dos municípios vizinhos, porque 

estávamos rodeados de perseguidores.  Em 1992, época dos professores leigos da própria 

comunidade, estes professores davam aula em poucos pontos do território Xakriabá. Ainda 

neste mesmo ano de 1992, houve a substituição destes professores, por outros professores de 

fora, não indígenas que eram formados. Segundo o prefeito, os considerados professores leigos 

do próprio povo Xakriabá, não tinham condição de continuar dando aula uma vez que não 

possuía escolaridade. Na verdade, a substituição/retiradas dos professores já era uma 

estratégias, pois tinha como propósito retirar o ensinamento dos conhecimentos tradicionais, 

principalmente tentar anular a história de que éramos indígenas Xakriabá e que teríamos direito 

a uma educação diferenciada. 

Nos ano de 1995/1996, depois de termos vários prejuízos com a escola que existia 

no Xakriabá conduzido por professores não indígena que viam assumir o trabalho e na primeira 

oportunidade que arrumava fora ia embora e deixava o povo não mão, comprometendo o 

desenvolvimento dos  estudantes que frequentava a escola, além disso esses professores não 

ensinava a parti da nossa realidade, vinha com uma grade curricular pronta para implantar em 

nossas escolas. Depois de ter muitos prejuízos por falta do compromisso por parte destes 

professores, fomos reivindicar que a partir daquele momento queríamos que os próprios 

Xakriabá assumissem como professores. 

No ano de 1997, depois de muita luta, efetivamos a substituição dos professores 

não-indígenas por professores Xakriabá. Enfrentamos muitos desafios para chegar até essa 

conquista, porque não tínhamos professores com formação suficiente para essa função. Foi aí 

que demandamos que era necessário a criação da formação do dos primeiros professores 

indígenas em Minas Gerais, pelo magistério, não era apenas para Xakriabá e sim todos povo 

indígena que apresentava essa demanda. Na época muitos desses alunos do magistério que 

estava se formando para ser professores eram adolescentes e tiveram que assumir a sala de aula, 

para assegurar que não tivéssemos mais professores vindo de fora. A cada passo conquistado 



 

gerava outro desafio, e neste momento foi muito difícil efetivar a contratação dos mesmos, pois 

o prefeito do nosso município de São João das Missões dificultou o processo de contratação do 

pessoal. Neste período teve muita pressão, porque a fala do prefeito Correinha era de que “estes 

professores não tinham capacidade para assumir a escola”, ele resistia em não contratar os 

nossos professores Xakriabá. Mas depois de tanta pressão ele teve que aceitar e efetivar os 

procedimentos do contrato, a contratação dos primeiros professores indígenas, para atuar na 

escola indígena e tido para nós como um marco na história do povo Xakriabá. 

Na época em que éramos atendidos pelos professores não indígenas, só havia 

funcionamento de escola em alguns pontos, tinha apenas seus endereços de atendimento em 

todo território Xakriabá. A partir do momento que os 35 professores Xakriabá entraram, eles 

assumiram todas aldeias mesmo não tendo estrutura de prédio escolar, as aulas funcionavam 

embaixo das árvores, também não tinha cadeiras, sentavam em bancos ou em pedaço de tocos 

que eram improvisados. Quando paramos para observar onde estamos hoje, damos conta o 

quanto avançamos, hoje temos uma grande quantidade de professores formados na universidade 

e outros ingressado em cursos de várias áreas, para além da formação de professores, temos 

alunos que estudou a educação básica e médio, cursando medicina, enfermagem, odontologia, 

psicologia, nutrição, engenharia, agronomia, direito e a primeira mestranda (o) dentre outros. 

Isso tudo é graças essa luta inicial não podemos perder isso de vista. 

Em 1997, houve também a transição da escola municipal para estadual, que foi 

resultado de uma ausência que as lideranças tiveram em Belo Horizonte em julho de 1997, nesta 

audiência ficou aprovado que as escolas a partir daquele momento estava sobre a 

responsabilidade do estado. Demandamos essa transição, porque já tínhamos vivenciado essa 

dificuldade com gestor Correinha, resistindo a contratação dos professores Xakriabá, foi então 

que percebemos que seria muito arriscado ficamos a mercê de uma gestão municipal, por 

fazermos parte do eleitorado do município existe uma marcação política muito forte, uma vez 

que não declararem apoio a determinado candidato. A escola vinculada ao estado é claro que 

também enfrentamos desafios para romper com vários critérios, mas essa é uma escolha política 

que fizemos. 

Depois de um longo período sem a continuidade do magistério indígena, tendo em 

vista o aumento do quadro de pessoal nas 09 escolas Xakriabá, com mais de 40 segundo 

endereços de escolas vinculadas, foi feito um levantamento no Xakriabá de professores que 

ainda estava atuando sem formação e verificou que ainda existia uma grande demanda para 

formar professores no magistério indígena. A discussão levou uns três anos solicitando da 



 

secretaria de estado de educação que necessitaríamos de formar a quarta turma, mas já não 

queríamos que fosse mais naquele modelo, onde o magistério era ministrado por professores 

formadores não indígena e tínhamos que sair do território no período de um mês duas vezes ao 

ano. Apresentamos a demanda para secretaria já com o posicionamento de que teríamos 

professores formadores habilitados com condição para assumir a quarta turma do magistério, 

que teria duas coisas diferentes, seria a primeira formação que aconteceria no próprio território 

indígena e também o primeiro a ser conduzido ministrado pelos próprios Xakriabá, como 

professores indígenas.  

Em 2015 conseguimos autorização para iniciar essa quarta turma para o povo 

Xakriabá, foi uma grande conquista, mesmo com todos desafios ao meio deste percurso o 

funcionamento do magistério, gerou resultado no seu próprio funcionamento porque foi então 

que conseguimos a ter como resultado final a criação de uma proposta de organização curricular 

realmente diferenciada, entre muitas idas e vindas, conseguimos desenhar o currículo por área 

de conhecimento uma proposta mais subversiva que desse conta da nossa dinâmica, sabemos 

que nenhuma construção é fechada acaba, mas o magistério no território Xakriabá produziu 

deslocamento importante, tanto para os cursista, como para os professores formadores, bem 

como para própria secretaria de estado de educação que teve se adequar ao nossos modos de 

espaços e tempos diferenciado.   

Escutando essas narrativas é difícil separar o que é escola, porque a escola ela está 

em muitos lugares. Quando escutei a liderança seu Valdim dizer que também existia a escola 

família, que era onde os pais e as mães ensinavam para seus filhos e demais pessoas do núcleo 

familiar e quando em sua fala reafirma que foi essa escola que ajudou a formar os primeiros 

professores, que mais tarde fizeram parte da primeira turma do PIEI. Isso reafirma que na época 

do Barro e do Genipapo, mesmo antes da presença do Giz, se aprendia em outros espaços, 

espaço que era tido com muita importância para o povo. Ao digerir essas narrativas, vou 

percebendo um compartilhamento e multiplicação dos saberes, não institucionalizado, mas foi 

onde surgiram os primeiros leitores e escritores no território Xakriabá.   

 

FORTALECENDO EPISTEMOLOGIAS NATIVAS A PARTIR DE VOZES RESSOADAS 

PELA ESCRITA XAKRIABÁ NA UNIVERSIDADE 

 



 

Assim como Bell Hooks (2013) em sua obra Ensinando a Transgredir, considero 

as teorias, os conceitos enunciados por epistemólogos nativos com princípio na matriz 

fundadora do território, produzido em uma linguagem acessível, pode também ser uma teoria 

de cura, para os corpos e mentes pensante que estão adoecida, porque tem  reduzido o território 

acadêmico, como único lugar onde se produz conhecimento. Essa experiência “vivida” de 

pensamento crítico, de reflexão e análise se tornou um lugar onde eu trabalhava para explicar a 

mágoa e fazê-la ir embora. Fundamentalmente, essa experiência me ensinou que a teoria pode 

ser um lugar de cura (HOOKS, 2013, p.85). 

  
Claramente, um dos usos que esses indivíduos fazem da teoria é instrumental. Usam-
na para criar hierarquias de pensamento desnecessárias e concorrentes que endossam 
as políticas de dominação na medida em que designa certas obras como inferiores ou 
superiores, mais dignas de atenção ou menos. King sublinha que “a teoria encontra 
usos diferentes em lugares diferentes”. É evidente que um dos muitos usos da teoria 
no ambiente acadêmico é a produção de uma hierarquia de classes intelectuais onde 
as únicas obras consideradas realmente teóricas são as altamente abstratas, escritas 
em jargão, difíceis de ler e com referências obscuras (HOOKS, 2013, p. 89). 

 

É importante reconhecer o crescente protagonismo indígena sobretudo dos jovens 

e mulheres indígenas nos espaços institucionais seja na universidade bem como em outras 

instâncias políticas. Assim como afirmam Cristiane Portela e Mônica Nogueira, também 

destaco o protagonismo indígena, por meio da ocupação e demarcação da presença indígena 

nos diversos cursos no território acadêmico. Nesse sentido podemos reconhecer um crescente 

movimento de autoria indígena. 

 

Ao tratar de autoria indígena no Brasil, estamos nos referindo a um amplo e difuso 
movimento que diz respeito a uma espécie de ruptura com a submissão aos constructos 
de tipo colonial, que poderia ser correspondente àquilo que Hugo Achugar (2006) 
chama de balbucio teórico, que trataremos em seguida. Identificamos este movimento 
de autoria indígena como uma maneira de ação política que ganha contorno sob três 
formas: por meio da produção de uma literatura indígena (que ganhou difusão 
especialmente com a literatura direcionada para o público infantil, mas que também 
apresenta um fenômeno de enorme relevância por meio das produções bilíngues de 
escolas e projetos de educação indígena, além de uma modalidade biográfica e 
autobiográfica incipiente, entre outras); da produção cinematográfica indígena (que 
teve ampla divulgação com o Projeto Vídeos nas Aldeias, resultando na produção do 
box “Cineastas Indígenas”, mas que encontra expressão em diversas outras 
experiências em todo o país, conforme pode ser percebido pelas edições do Festival 
Vídeo Índio Brasil); e da produção acadêmica de pesquisadores indígenas 
(movimento crescente nos últimos anos, com a inserção de indígenas nos cursos de 
graduação, mestrado e doutorado, em diversas áreas de conhecimento e diferentes 
modalidades de cursos). (PORTELA; NOGUEIRA, 2016, p. 4) 

 



 

Na maioria das vezes estes mesmo jovens e mulheres que estão nas universidades, 

têm também assumindo cada vez mais a linha de frente das lutas juntamente com as demais 

lideranças nas agendas políticas, denunciando o genocídio, o etnocídio e o epistemicídio sofrido 

pelos povos indígenas brasileiros. É necessário que as instituições reconheçam estes outros 

agentes narradores e escritores indígenas, que assumem uma dupla luta, no território acadêmico 

e também assumem o compromisso na pauta de luta pelo próprio território. Afinal, somos 

plurais. Por isso não nos podemos ser subsumidos a uma categoria correspondente a 

"intelectuais indígenas". Somos jovens, estudantes, mulheres guerreiras. Parteiras, benzedeiras, 

doutoras, Indígenas politizadas. Nós nos fazemos o enfrentamento, ainda que não sejamos belas 

ou recatadas. Não somos recatadas. Às vezes não somos e nem estamos no lar. Pois temos um 

pé no chão da aldeia. E o outro do lado de cá. Nós fazemos a diferença. Na luta nós somos 

fermento. Nós sofremos primeiro golpe. No ano de 1500. 

É crescente e representativo o protagonismo de acadêmicos e anciões indígenas, 

que cada vez mais deixam de ocupar apenas o lugar de objetos de pesquisa para se tornarem 

produtores de conhecimento de nossas comunidades. Ocupar, marcar e demarcar o espaço no 

meio acadêmico é sem dúvida uma ferramenta de luta. No mesmo sentido que Portela e 

Nogueira apresentam o crescente número dos trabalhos de autoria indígena produzidos e o 

ingresso nas universidades, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado.  

 
Há pouco mais de dez anos, as universidades brasileiras passaram a receber um 
número crescente de indígenas na condição de estudantes, especialmente em cursos 
de licenciatura intercultural. Mais recentemente, e a princípio de forma pontual, 
alguns desses estudantes destacaram-se por avançarem na formação acadêmica, 
obtendo títulos de mestrado e doutorado. Tendo sido historicamente excluídos desse 
espaço, tido como o espaço por excelência para a produção de conhecimento e 
pensamento social, esses indígenas costumam figurar no imaginário social como 
exceções à regra, ou seja, como casos individuais de superação da condição subalterna 
vivenciada como condição comum aos povos indígenas no Brasil. Seja pelo quão 
recente é esse fenômeno, seja por força do persistente caráter colonial das instituições 
públicas brasileiras – incluídas as universidades, espaço historicamente reservado à 
formação das elites do país – a produção acadêmica de pesquisadores indígenas ainda 
não foi devidamente visibilizada ou analisada em suas particularidades. A análise de 
uma parte (bastante situada) da produção acadêmica indígena, a seguir, longe de 
pretender preencher essa lacuna, procura explorar aspectos que reiteram a pertinência 
de reconhecer a autoria indígena como parte da ação política desses sujeitos no campo 
do indigenismo (PORTELA; NOGUEIRA, 2016, p. 12). 

 

Nós estudantes indígenas temos um grande desafio, responsabilidade de renovar as 

estratégias de luta e resistência, uma das resistências é não permitir o desbotamento da nossa 

identidade quando transitamos no território acadêmico, precisamos ainda como uma flecha 

certeira indigenizar os lugares que ocupamos. Desconsiderar esses agentes é reproduzir a 



 

violência histórica do epistemicídio, tenho dito que há duas maneiras de matar o povo indígena 

coletivamente: quando nos negam o território e quando reproduzem o epistemicídio. 

 
Nem todo conhecimento dá conta de ser guardado em um livro 
Se encontra no território e no epistemológico nativo. 
Produzindo seus conceitos, inspirado no corpo da vivência, 
Tecendo nossas narrativas por meio da experiência. 
 
Os nossos mestres são os mais velhos que na palavra carrega identidade, 
Se a academia forma seus mestres e doutores,  
Nós também formamos doutores da oralidade. 
A força desta ciência do território, muitos não têm o poder de ver, 
Pois a força da oralidade, nem tudo se pode escrever. 
 
Existe a universidade da vida e a vida na universidade, 
Estar na academia só tem sentindo se não exterminar a identidade. 
Na luta também adquirimos  conhecimento 
Portanto  toda luta é epistêmica, 
Não há lugar de um único saber isso seria matar a “diferença”. 
Muitas vezes a sociedade se assusta quando se fala no etnocídio, 
sendo que na academia somos vítimas da produção do epistemicídio. 
Quando tentam negar o nosso conhecimento , 
É uma violência física e simbolicamente, 
Quando negam o território e o nosso saber, nos matam coletivamente. 
Muitos conhecimento se materializam 
Outros carregam imaterialidade, 
O conhecimento que não é palpável porque carrega subjetividade. 
 
A luta pelo território nos ensina, prepara-nos em outra dimensão 
Se na retomada (de terra) enfrentamos os fazendeiros. 
Na academia enfrentamos a sua geração. 
Na retomada enfrentamos armas de fogo, 
Viver lá é uma incerteza. 
Já na academia a arma que nos aponta é a escrita e a caneta. 
A tutelagem apreende mentes e corpos 
Resulta em violência e opressão, 
 
Mas enquanto povos, reagimos e superamos com a força e expressão. 

 

Em relação aos trabalhos produzidos a respeito do Povo Xakriabá, existe um 

número considerável de produções de autoria não indígena, em sua maioria produzida na área 

da Educação. Entretanto, aqui gostaria de destacar os trabalhos produzidos de autoria xakriabá, 

majoritariamente aqueles produzidos na licenciatura indígena FIEI/REUNI: 

 
2013 

CORRÊA, Célia Nunes. Quando pinta o corpo, pinta o espírito: a pintura corporal 
e a espiritualidade entre os Xakriabá de São João das Missões. 2013. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades. 
 
CORRÊA, Edgar Nunes. Histórias dos caçadores e da caça: uma forma de 
compreender a cosmologia Xakriabá. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso 



 

(Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2013. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades. 
 
CRUZ, Fernanda Gonçalves de Oliveira da. A proposta do método indutivo 
intercultural e do calendário sociocultural nas escolas Xakriabá. 2013. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. Habilitação em Ciências Sociais e 
Humanidades. 
 
FRANCO, Adriana Oliveira Silva; RIBEIRO, Maria Aparecida Fiuza de Oliveira. 
Conhecendo as mulheres guerreiras Xacriabá da aldeia Barreiro Preto. 2013. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. Habilitação em 
Ciências Sociais e Humanidades. 
 
MOTA, João da Conceição Ferreira. A escola indígena Xakriabá: suas histórias e 
seu crescimento. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade 
de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. 
Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades. 
 
PIMENTA, Elisiane Fernandes; OLIVEIRA, Marinete Pereira. Remédios caseiros 
de nossa região. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. Habilitação 
em Ciências Sociais e Humanidades. 
 
PIMENTA, Lucima Souza Lopes. A arte do barro: cerâmicas e ceramistas 
Xakriabá. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. Habilitação 
em Ciências Sociais e Humanidades. 
 
SOUZA, Ana Oliveira de. A influência da lua no calendário do povo Xakriabá -- 
Rancharia. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. Habilitação 
em Ciências Sociais e Humanidades. 
 
SOUZA, Cléia Batista de; OLIVEIRA, Dolores Santana de; ALMEIDA, Ramone 
Rodrigues de. Alimentação tradicional Xacriabá. 2013. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2013. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades. 
 
SOUZA, Donizete Barbosa de. Usos de documentos de identificação indígena entre 
os Xakriabá de São João das Missões. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2013. Habilitação em Ciências Sociais e Humanidades. 
 

2014 
ALMEIDA, Eulico de Souza. Modo de fazer e usar a zabumba Xakriabá. 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Habilitação em 
Matemática. 
 
BARBOSA, Jair Cavalcante. O umbu e o mamãozinho do mato: as folhas, os frutos, 
a casca e a raiz: conhecimentos do povo Xakriabá da aldeia Brejo Mata Fome. 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Habilitação em 
Matemática. 
 
CARNEIRO, Rosangela de Araújo; SILVA, Rosemere Gonçalves da; SANTOS, 
Rosilene Gonçalves dos. Frutos do tabuleiro do povo Xakriabá aldeia Sumaré. 
2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 



 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Habilitação em 
Matemática. 
 
CRUZ, Jose Carlos Nunes da; SANTOS, Jusnei de Souza; RIBEIRO, Vanessa Nunes. 
Diagnóstico preliminar da produção de lixo no território indígena Xakriabá. 
2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Habilitação em 
Matemática. 
 
FERREIRA, Ivonete Alves. As formas geométricas presentes nos trançados e nas 
pinturas Xakriabá. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2014. Habilitação em Matemática. 
 
MOTA, Silvia Helena da. Os caminhos das escolas indígenas Xakriabá na gestão 
dos recursos financeiros da caixa escolar. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2014. Habilitação em Matemática. 
 
OLIVEIRA, Dario Lopo de; CORREA, Ranilson da Silva. Os tipos e os usos da água 
no território indígena Xakriabá. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2014. Habilitação em Matemática. 
 
OLIVEIRA, Júlio Cesar Lopes de. História oral e problemáticas ambientais da 
lagoa de Rancharia. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2014. Habilitação em Matemática. 
 
PIMENTA, Sandra Fernandes. Modos de construções Xakriabá aldeias Barreiro e 
Caatinguinha. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Habilitação 
em Matemática. 
 
PINTO, Eva Ferreira. Novos e antigos dedos: bordados. 2014. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2014. Habilitação em Matemática 
 
SANTOS, Gilson Alves dos; LOPES, Laerson Souza. A introdução de novas 
tecnologias no território Xakriabá. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2014. Habilitação em Matemática. 
 
SILVA, Elizamar Gomes da; PINHEIRO, Vanessa Seixas. O uso de meios 
tecnológicos em sala de aula pelos professores indígenas Xakriabá. 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Habilitação em 
Matemática. 
 
SOUZA, Elma Marcos de Almeida; RIBEIRO, Vera Fernandes. Brincadeiras 
Xacriabá da aldeia Prata. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2014. Habilitação em Matemática. 
 
 
SOUZA, Santilia Ferreira de. Cerâmica Xakriabá na aldeia Prata. 2014. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. Habilitação em Matemática. 
 

2015 



 

ALKIMIM, Aparecida Almeida; ALKIMIM, Daiane Gonçalves de; SILVA, Euzala 
Farias Mota. Produção tradicional Xakriabá de rapadura. 2015. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza. 
 
ARAÚJO, Elaine dos Reis; SANTANA, Elizângela Ferreira de Souza; SOUZA, 
Raquel Dias de. Moradias do povo Xakriabá. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2015. Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza. 
 
BARBOSA, Fernanda Nunes; MOTA, Gildésio Almeida. Brinquedos Xakriabá das 
aldeias Riacho dos Buritis e Pedrinhas. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2015. Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza. 
 
LACERDA, Ana Cláudia Araújo; RODRIGUES, Maria das Graças de Jesus Lacerda; 
OLIVEIRA, Maria Laura de. O significado do canto dos pássaros. 2015. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Habilitação em Ciências da Vida e da 
Natureza. 
 
LOPES, Alzira Nunes de Souza; MOTA, Gildésio Almeida. Brinquedos Xakriabá 
das aldeias Riacho dos Buritis e Pedrinhas. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2015. Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza. 
 
MOTA, Aldemir Marcos de Almeida. As formas do povo Xakriabá se comunicar. 
2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Habilitação em 
Ciências da Vida e da Natureza. 
 
NUNES, Cleunice Barros de Andrade. Calendário socioecológico do Povo 
Xakriabá: Aldeia Rancharia. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2015. Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza. 
 
OLIVEIRA, Helena Gomes de; OLIVEIRA, Sandra Francisca de. Comida típica do 
povo Xakriabá. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Habilitação 
em Ciências da Vida e da Natureza. 
 
OLIVEIRA, Miranda Fernandes. A história Xakriabá contada a partir da história 
de vida das mulheres. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2015. Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza. 
 
SILVA, Estelita de Souza Guimarães; ARAÚJO, Hilda Rodrigues da Silva. Produção 
de sabão tradicional Xakriabá: aldeia Prata e Riachinho. 2015. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza. 
 
SOUSA, Vagney Bispo de. Estratégias de monitoramento territorial Xakriabá. 
2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Habilitação em 
Ciências da Vida e da Natureza. 
 
SOUZA, Edvaldo Fagundes de; CRUZ, Luciana Alexandre Leite da. A diminuição 
da diversidade e riqueza de animais no território Xakriabá: leituras e 
interpretações locais. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–



 

Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2015. Habilitação em Ciências da Vida e da Natureza. 
 

2016 
ABREU, Jan Carlos Pinheiro de. Cantos tradicionais do povo Xakriabá. 2016. 53 
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Habilitação em 
Línguas, Artes e Literatura.  
 
FARIAS, Claudinei Gomes; OLIVEIRA, Eudes Seixas de. Métodos de caçada do 
povo Xakriabá. 2016. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2016. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.  
 
LOPES, Luzionira de Sousa. Loas e versos Xakriabá: tradição e oralidade. 2016. 64 
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Habilitação em 
Línguas, Artes e Literatura.  
 
OLIVEIRA, Anézia Rodrigues de Jesus. História da escrita e do ensino da escrita 
entre o povo Xakriabá. 2016. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura)–
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2016. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.  
 
OLIVEIRA, Eliana do Rosário Ferreira Gonçalves; BARBOSA, Regiane Costa. O 
ensino da língua portuguesa em duas escolas Xakriabá (Bukinuk e Uikitu 
kuhinã): português indígena e português padrão em foco. 2016. 52 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.  
 
SANTOS, Eliane Araújo; SILVA, Valdineia Moreira. Brincadeiras e brinquedos 
antigos e atuais das aldeias Sumaré I e III. 2016. 51 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Licenciatura)–Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2016. Habilitação em Línguas, Artes e Literatura.32 

 

Estes trabalhos possuem uma importância de ação e compromisso social 

representativa para a comunidade xakriabá, uma vez que em todas as abordagens que trazem 

temas de pesquisa de interesse coletivo, lança-se uma discussão com e para a comunidade, 

demonstrando um outro caráter participativo e democrático, de relevância para o povo. Existe 

um caráter diferente de valorização dos que concluíram o curso.  Alguns graduados são 

convidados para ser membros da banca de avaliação dos TCC’s, inclusive participei (e ainda 

participo) da avaliação de alguns dos trabalhos acima listados. 

Acompanhamos com preocupação o cotidiano vivenciado pelos nossos jovens 

Xakriabá. Nos últimos anos observamos um número crescente de suicídios entre jovens e a 

constante migração para outras regiões do país em busca de outras condições de vida. Muitos 

 
32 Embora tenha listado essas produções, existem outros trabalhos de conclusão de curso produzidos durante a 
existência do PIEI/MG, e FIEI/PROLIND. Aqui estão listados os trabalhos produzidos do ano 2013 ao de 2016, a 
lista dos trabalhos produzidos por autores já graduados de todos os povos está disponível em: 
http://www.biblio.fae.ufmg.br/webbiblio/monografias/monografias_2013.htm. Ainda existem outras produções 
de autoria xakriabá advindas de outras universidades, destaco as da UFMG, na licenciatura intercultural. 



 

jovens vivem em condições análogas à escravidão nas usinas de cana, açúcar ou colheita de 

café. O sonho de uma melhor condição de vida na maioria das vezes se transforma em pesadelo 

e sofrimento para toda a coletividade. A condição de violência altera a relação entre as nossas 

comunidades e relação que estabelecemos com a terra, território, cultura milenar que sempre 

garantiu sustentabilidade e equilíbrio entre o nosso povo, apesar de conflitos que sempre 

experimentamos]. Temos clareza de que a cultura não é estática, mas compreendemos também 

que a relação com o sagrado que orienta a nossa tradição precisa ser preservada e fortalecida. 

A nossa espiritualidade é o principal pilar que sustenta nosso povo no território.  

Em 2017 acontece no território Xakriabá o primeiro Encontrão da Juventude 

Xakriabá, que durou três dias, reunindo em torno de mil jovens, o encontro foi fruto de um 

longo processo de mobilização, percorremos nas diferentes aldeias no território, consideramos 

a mobilização tão importante quanto o próprio encontro, pautando como temas troncais: 

Identidade, Cultura e Espiritualidade, Terra, Território e o Protagonismo da Juventude indígena 

no caminho para o Bem Viver.  

 
Os passos firmados na assembleia que aconteceu de 17 a 19 de outubro – na Aldeia 
Imbaúba e que reuniu aproximadamente mil jovens – caminham para a valorização da 
cultura, espiritualidade, identidade e território – assuntos debatidos durante o 
encontro. “Reafirmamos os mais velhos, caciques, lideranças e pajés como pilares de 
nossa identidade, nossos livros vivos”, declaram os Xakriabá no documento final. 
“Nosso território, e por consequência nossa identidade, são motivos de toda vida e 
existência”, afirma Durkwa Xakriabá. 
Na trilha das juventudes, passado, presente e futuro se entrelaçam em espiritualidade, 
danças, pinturas, debates e rituais. A vida dos mais velhos, seus enfrentamentos, se 
estendeu além das falas e se manifestou pela presença dos ancestrais. O primeiro dia 
do encontro foi reservado à memória contada pelos pilares da resistência. “A luta dos 
jovens é para que ainda nem mesmo chegou nessa terra sagrada. É herança deixada 
por nós, mais velhos, e que se destina às crianças que estão a caminho. Não lutamos 
por um ou por outro, mas pelo coletivo”, afirmou Valdemar Xakriabá, liderança da 
Aldeia Prata. (PORANTIM, 2017, p. 400) 

 

Durante o encontro foi problematizado a questão do suicídio no território Xakriabá, 

que em sua maioria acontece entre jovens, e entre as vítimas, predominam jovens mulheres. 

Diante de casos recorrentes, o combate ao suicídio precisa ser considerado como pauta 

prioritária, pois se trata de uma questão de saúde pública. O Estado brasileiro deve assumir e se 

comprometer nesse combate, uma vez que é a ausência dele que coloca nossos povos em 

situação de vulnerabilidade, carecendo de uma força tarefa que se empenhe em compreender 

esta questão do suicídio, que possa dar conta de fazer uma leitura das matrizes e dos impactos 

culturais de acordo com a realidade do nosso povo.  

 



 

A jornada lembrada por Zé do Bem Vindo, presença histórica para a demarcação do 
território Xakriabá, é narrativa que completa 30 anos de luta e martírio. “A resistência 
dos anciãos e seus passos firmes nessa terra gestou a teimosia das juventudes”, 
acredita o homem de muitas histórias. No presente, os herdeiros da luta Xakriabá, a 
jovialidade do povo, unem-se à labuta de seus caciques, pajés e lideranças. “Firmamos 
compromisso com a história dos nossos anciãos e com o futuro dos nossos filhos”, 
sustenta Durkwa Xakriabá na abertura do 1° Encontro da Juventude Xakriabá 
(PORANTIM, 2017, p. 400). 

 

É necessário que se realize um trabalho com carácter de uma psicologia social, mas 

que dê conta de entender a relação da espiritualidade do povo. Este primeiro encontro da 

juventude Xakriabá, foi um momento histórico, em que a juventude se restabelece com um nova 

postura, assumindo o compromisso da continuidade da luta, disposto a fazer a escuta das vozes 

de sabedoria ancestral, renascendo e se afirmando neste momento que é tão necessária a 

resistência e as estratégia de reação. 

 
Figura 26: Foto desenho do pote de barro ilustrado por Geilson Xakriabá.  

Foto: Célia Xakriabá (2018). 
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Paro de sonhar. Deitada na rede, de madrugada, durante uma viagem 
pelo mato, acordo. Ouço o barulho do jato noturno passando acima da 
floresta. É a rota diária Miami-Manaus. Vejo, como numa miragem, 
um passageiro tomando seu último drink entre as nuvens, lá em cima. 
Faz-se silêncio e durmo de novo. Constato que me sinto à vontade neste 
mundo Yanomami. Não me sinto mais uma estranha. Este mundo ajuda 
a me compreender e a aceitar o outro mundo em que me criei. Os dois 
mundos estão se juntando, num grande abraço. É, para mim, um mundo 
só! Não sinto saudades (Claudia Andujar, 1974). 

 

 

Filha única do casal Germaine Guye e Siegfried Haas, Claudine Haas nasceu na 

Suíça, em 12 de junho de 1931. Logo em seguida, mudou-se para Oradea, na fronteira entre a 

Romênia e a Hungria. De família suíça protestante, a mãe fizera questão de ter a menina em 

Neuchâtel, embora morasse já há alguns anos com o marido na região da Transilvânia. Com o 

advento da Segunda Guerra Mundial, Claudine e a mãe enfrentaram uma penosa viagem de 

fuga para a Suíça; o pai, judeu húngaro, assim como outros membros da família paterna foram 

mortos nos campos de concentração de Auschwitz (Polônia) e Dachau (Alemanha).  

Em 1946, Claudine mudou-se para os Estados Unidos, convidada por um tio que lá 

vivia. No país, passou a chamar-se Claudia Andujar, adotando o sobrenome do então marido 

Julio Andujar, um refugiado da Guerra Civil Espanhola. (Após a separação, conservaria o 

sobrenome como forma de esconder o trágico passado.) Em Nova York, Claudia trabalhou 

como guia na sede da Organização das Nações Unidas e desenvolveu seu primeiro contato com 

as artes, aventurando-se na pintura abstrata.  

Ao receber a notícia de que Germaine havia se mudado para o Brasil, juntando-se 

a um namorado romeno, a jovem decidiu fazer-lhe uma visita. Prestes a completar 24 anos, 

desembarcou no país em 9 de junho de 1955 – e por aqui permanece até os dias de hoje. À 

época, sem dominar o português, escolheu a fotografia como meio de melhor se comunicar. Foi 

assim que, ao longo das décadas seguintes, Claudia Andujar passou a colaborar com 



 

importantes publicações nacionais e internacionais, alcançando imenso reconhecimento 

profissional – sobretudo por sua atuação artística e política junto aos Yanomami.  

Entre dezembro de 2018 e abril de 2019, o Instituto Moreira Salles organizou em 

São Paulo uma abrangente retrospectiva desse momento da obra – e da vida – da artista. A 

exposição Claudia Andujar: a luta Yanomami retomou até mesmo aspectos menos conhecidos 

de sua trajetória, como a incessante luta pela demarcação de terras indígenas. A seleção do 

material foi resultado da longa pesquisa realizada pelo curador Thyago Nogueira no acervo de 

mais de 40 mil imagens da fotógrafa. 

Agora, essa primorosa pesquisa pode ser acessada através do recém-lançado 

catálogo que leva o mesmo nome da exposição. Além das imagens, a publicação conta com um 

detalhado ensaio biográfico escrito pelo curador (que também é coordenador da área de 

fotografia contemporânea do IMS), um artigo do antropólogo Bruce Albert, uma cronologia da 

jornalista Jan Rocha, a reprodução de desenhos feitos pelos Yanomami e um texto escrito pela 

fotógrafa em 1975. 

O primeiro contato de Claudia Andujar com povos indígenas deu-se durante uma 

viagem de férias pela América Latina. Em seguida, através de seu vizinho, o arquiteto Michel 

Arnoult, conheceu o antropólogo Darcy Ribeiro. A conselho dele, em 1956 visitou os Karajá. 

Ela retornaria algumas outras vezes, aprimorando seus conhecimentos técnicos de fotografia e 

aumentando seu interesse pelas populações indígenas.  

Andujar obteve o reconhecimento inicial de seu trabalho com a publicação na 

edição espanhola da prestigiosa revista Life. Como lembra o curador Thyago Nogueira, “era o 

tempo em que a revista Life, criada em 1935, e a agência Magnum, de 1945, consolidavam um 

tipo próprio de reportagem fotográfica, com mais liberdade, mais complexidade narrativa e 

imagens arrojadas” (p. 164).  

Entre 1966 e 1971, a fotógrafa trabalhou para a revista Realidade. Criada em 1966 

pela Editora Abril, Realidade inspirava-se no modelo de outras revistas ilustradas, investindo 

em reportagens especiais e apostando no grande impacto da fotografia. Em outubro de 1971, a 

revista publicou um número especial de 320 páginas sobre a Amazônia, num momento em que 

os lemas da ditadura empresarial-militar eram “integrar para não entregar” e “terra sem homens 

para homens sem terras”.  

Em 1969, Andujar e o fotógrafo George Love (com quem se casara em 1968 e 

ficaria até 1974) viajaram para conhecer o povo Xikrin. Pouco tempo depois, os Xikrin 



 

estampavam a capa da revista do New York Times, integrando um editorial de moda. Criticada 

por antropólogos que viam nas fotos uma relação de desigualdade, a artista daria sua resposta 

alguns anos depois no jornal O Estado de São Paulo, em 1975: “como observa o antropólogo 

Lévi-Strauss, nós vivemos ‘em tempos de culturas paralelas’, não de culturas ‘civilizadas e 

primitivas’” (p. 166). 

Pouco antes de viajar para a edição especial de Realidade, Andujar enviara proposta 

para obter uma bolsa da Fundação John Simon Guggenheim. No ano seguinte, com a resposta 

afirmativa, decidiu dedicar-se a um único povo. O amigo e etnógrafo René Fuerst, que lhe havia 

indicado aos Xikrin, sugeriu que fosse aos Yanomami, recomendando-lhe a uma pequena 

missão católica instalada no rio Catrimani. Vale lembrar que, à época, a antropologia 

estadunidense acreditava ter reencontrado nesse mesmo povo a figura do selvagem em estado 

natural. Em Yanomami: o povo feroz (1968) – um dos livros mais vendidos de etnologia 

americanista – Napoleon Chagnon descreve uma sociedade sem nenhum tipo de governo, 

vivendo em estado crônico de guerra.  

Ao longo dos anos, Andujar desenvolveu uma linguagem própria para trabalhar 

com os Yanomami. Por conta da dificuldade de fotografar na mata fechada, precisou utilizar 

filmes de alta sensibilidade e velocidades de 1/8s e 1/15s, com abertura de f3.5 no diagrama, 

que borrava os movimentos mais rápidos. Aproveitando-se da situação, espalhava vaselina nas 

bordas da lente da câmera, criando um desfoque radial que conferia atmosfera onírica às 

imagens. Durante seu mergulho nas atividades diárias, nas longas expedições de caça ou nas 

festas e rituais, a preocupação documental e o rigor factual foram cedendo espaço para uma 

série de experimentações visuais. Há nessas imagens elaborados jogos de ângulos, testes de luz 

e sombra, paisagens transfiguradas por cores extravagantes e inúmeras aparições fantasmáticas, 

instaurando uma sofisticada relação entre o visível e o invisível – tema fundamental nas 

cosmologias amazônicas. Essa não-iconicidade apontava para uma dimensão não-

representacional da imagem, operando como índice ao invés de ícone.  

“Na época não me importava não entender a língua dos Yanomami. Nós nos 

entendíamos com gestos e mímica. As respostas, encontrava no olhar. Não sentia a falta de 

troca de palavras. Queria observar, absorver, para recriar em forma de imagens o que sentia. 

Talvez o diálogo iria até interferir. Só mais tarde, quando acabei de fotografar, eu procurei a 

comunicação verbal. Fotografar é processo de descobrir o outro e, através do outro, si mesmo” 

– escreveu a fotógrafa em 1975 (p. 101). 



 

Em 1977, Andujar foi expulsa da terra Yanomami pela Funai, já que sua atuação 

política estava incomodando a ditadura. Depois desse ocorrido, passou a engajar-se ainda mais, 

publicando livros, levantando fundos e denunciando mortes. Em 1978, montou a Comissão Pela 

Criação do Parque Yanomami, ao lado de Bruce Albert e de Carlo Zacquini, missionário que 

vivia com os Yanomami. Mais tarde, os antropólogos Carlos Alberto Ricardo e Alcida Ramos 

juntaram-se a CCPY. 

Depois de muita insistência, em agosto de 1978 Andujar conseguiu autorização para 

retornar ao território. O período marcaria um outro tipo de imagem, tanto do ponto de vista do 

conteúdo como na forma de sua circulação. “Estudar uma cultura em meio à destruição dessa 

cultura por forças externas é difícil do ponto de vista prático e teórico” (p. 237) – escrevia em 

carta de 1979 enviada à Fundação Guggenheim justificando que passara a dividir o tempo entre 

a fotografia e a luta pela criação do Parque.  

Num segundo momento do catálogo, aparecem registros da devastação sofrida pela 

violenta ação dos brancos, com imagens resultantes dos conflitos com garimpeiros (em meio à 

construção da rodovia Perimetral Norte) e da entrada das missões religiosas, provocando 

diversas epidemias. Também estão presentes imagens do projeto de saúde organizado por 

Andujar nos anos 1980, quando mobilizou órgãos internacionais para uma grande campanha de 

vacinação por todo o território. Como os Yanomami não possuíam nomes fixos que pudessem 

garantir a identificação nas fichas de cadastro, sua ideia foi numerar os retratos, pendurando 

uma pequena placa no pescoço de cada pessoa atendida.  

Anos depois, ao ver essas imagens, Andujar lembraria da primeira vez que pensou 

que alguém pudesse ser marcado para morrer: em sua adolescência, vira a família paterna e os 

amigos de escola carregando a estrela de Davi costurada no peito. “É esse sentimento ambíguo 

que me leva, 60 anos mais tarde, a transformar o simples registro dos Yanomami na condição 

de ‘gente’ – marcada para viver – em obra que questiona o método de rotular seres para fins 

diversos” (p. 242). Essas imagens dariam origem à série Marcados (1981-84), um dos mais 

importantes trabalhos da fotografia brasileira.  

Se o lançamento de Claudia Andujar: a luta Yanomami ganha dolorosa atualidade 

diante do momento político, creio que sua grande contemporaneidade se dá pelo fato de 

encontrar-nos ainda sob o impacto de A queda do céu, livro do xamã yanomami Davi 

Kopenawa, escrito em parceria com Bruce Albert. Os ensinamentos de Kopenawa sobre os 

xapiri (ancestrais animais ou espíritos xamânicos) estão cheios de referências à luminosidade e 

ao brilho, já que a qualidade primordial da percepção dos espíritos é sua intensidade luminosa. 



 

Por isso, as inestimáveis palavras do xamã servem de inspiração para pensarmos o exercício 

tradutório de Claudia Andujar. Sobretudo para aqueles/as que, assim como eu, foram 

apresentados/as à terra-floresta Yanomami (urihi a) pelas lentes dessa grande artista.  

Com Davi Kopenawa e Bruce Albert, aprendemos também que tudo aquilo que 

sobra da existência física e social dos mortos deve ser destruído, num esforço ritual para garantir 

a separação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Dessa forma, as fotos de Andujar só foram 

possíveis a partir do reconhecimento da importância política de seu trabalho para a 

sobrevivência do povo. 

Em 1989, pouco antes da demarcação (ocorrida em 1992), Claudia Andujar e a 

Comissão Pela Criação do Parque Yanomami armaram uma grande exposição no MASP.  Para 

a instalação, ela refotografou com filme em cores centenas de imagens de seu próprio arquivo. 

“A instalação resumia a luta dos Yanomami, ao conduzir o espectador por um mundo em 

harmonia, paulatinamente destruído pelo progresso da civilização branca. Refotografadas, suas 

imagens ganhavam ares espectrais, que reforçavam a sugestão de extermínio” (p. 247) – escreve 

o curador Thyago Nogueira, que remontou o projeto na exposição do Moreira Salles e, de 

maneira acertada, encerra o catálogo com as imagens. O eloquente título dessa série dispensa 

maiores explicações, deixando evidente que, com a morte dos povos indígenas e a decorrente 

queda do céu, sucumbiremos todos: Genocídio do Yanomami: morte do Brasil! 
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KIXÓVOKU ITÚKEVO IHIKAXOVOKUTI EXTENSÃO JOSÉ 
BALBINO XOKO ÍPUXOVOKU ÍHAE KÁPAU 

 
CRIAÇÃO DA ESCOLA EXTENSÃO JOSÉ BALBINO NA 

COMUNIDADE BABAÇU 
 

Jussara Balbino Lemes 
Évelin Tatiane da Silva Pereira 

 
Emo’úti hoinaxovopé: Enepora paper yutoeti koyúhoti koeku iná`a apé´e ne ihíkaxovokuti 
koehati Extensão José Balbino; ítuke ípuxovoku xanéhiko íhae kapau, ovoti poké´exake 
Mbokoti. Enepora nekehiuti emo´úti, hara itukóvo qualitativa yoko etnográfico yoko oral. Kuati 
ponóvoku ra yutoeti hara kíxo kixóvoku iná ape´e yara kúveu poké´exa Kápau ra ihikaxovokuti. 
Enepora yutoeti koyúhotimo koeku unáko ápeyea ra ihíkaxovokuti; Yoko koeku ípokeovo 
koeku ukeâti turíxovopeke xoko kixóvoku ra itúkeovo yoko kíxoku íhikaxea ra ihíkaxotihiko 
ya. Kuteâti símoku ra yutoeti nóxoa ûti unátiyea ápeyea ra ihíkaxovokuti, vo´oku ápene 
ihikaxovoti ukeâti ra íhikaxovokuti pihotine tumúne; éxokoati unátiko ra ihíkaxovokuti yara 
extensão. 
Palavras – chaves: Ipuxovoku, íhae kapau, Ihikaxovoti, José Balbino. 
 
Resumo: O presente paper refere-se a história da criação da Escola Extensão José Balbino da 
comunidade Babaçu, localizado na T.I. Cachoeirinha. A pesquisa é do tipo qualitativa, 
etnográfico e oral. Tendo como foco a escola a partir de sua criação dentro da comunidade e as 
causas que levaram a criação da mesma. Essa pesquisa tem como objetivo descrever as 
contribuições que a escola teve dentro da comunidade, e as mudanças com o passar dos anos, 
estruturais e pedagógicos, os resultados parciais são, a formação de alguns indivíduos que hoje 
tem formação em nível superior, mostrando a qualidade do ensino oferecido na extensão. 
Palavras – chaves: Comunidade, Babaçu, Escola, José Balbino. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Localizada na cidade de Miranda MS, a aldeia Babaçu foi fundada em 1959, tem 

população estimada de 741 habitantes de 0 a 90 anos, população pertencente a etnia terena, 

falantes da língua terena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1: Ata de Fundação da Comunidade Indígena Babaçu. 

                       Foto: Lemes, 2018.  
 

Os primeiros habitantes que residiram nesta aldeia foram o senhor José Balbino e sua 

esposa Carolina José e senhor Leoncio da silva e a esposa Dona Maria Balbino. 

 
Figura 2: Extensão José Balbino, Babaçu, Miranda, MS. 

Foto: Rodrigues, 2018.  
 

 Em 1982 foi fundada a escola extensão José Balbino por iniciativa da comunidade que, 

viu com o crescimento da população a necessidade de se ter uma escola dentro da comunidade. 

Antes disso os alunos das séries iniciais tinham que ir ate o pólo de cachoeirinha, na Escola 

Municipal Indígena Coronel Nicolau Horta Barbosa.   



 

A escola foi construída pelos seguintes moradores: Adolfo Pedro, Faustino Salvador, 

Rufino Lemes, Tani Balbino, Mario Lemes, Leandro Pinto, Ribeiro Balbino, Antonio Pereira, 

Justimeano Lemes, João Lemes, Francelino Balbino, Florizio Balbino e Oscar.  

Houve um mutirão, que reuniu esses homens, para a construção da escola, retiraram o 

material a argila para o adobe33. 

 
Figura 3: Adolfo Pedro, primeiro cacique da Babaçu,  

Foto: arquivo pessoal. 
 

Cada um desses homens carregou nos ombros cada adobe, ate chegarem ao centro da 

aldeia, onde foi construída a primeira escola, com só apenas uma sala. Feita de adobe e sapé. 

 
Figura 4: Adolfo Pedro, 1999, Comunidade Babaçu, Miranda, MS. 

Foto: arquivo pessoal.  
 

 
33 Adobe: Tijolo feito com argila e estrume de animais, muito usado na época da construção da escola. 



 

Após o termino da construção dessa escola, foi decidido pela comunidade que o nome 

da escola seria em homenagem ao primeiro morador da comunidade o senhor José Balbino. 

 

Os docentes 

 

A primeira docente da escola José Balbino foi à professora Inês, esposa do chefe do 

posto da Aldeia Cachoeirinha, e o professor Nilo Delfino foi o primeiro professor indígena a 

trabalhar nessa escola em 1979. A escola oferecia ensino de séries iniciais ate a 5°série. Após 

terminarem o ensino ate a 5°série, os alunos tinham que ir até a cidade para continuar os estudos. 

A escola atendia em torno de 30 alunos, era multianual, pois só tinha apenas uma sala e um 

professor.  

 

A estrutura  

 

A estrutura era muito precária, pois, o tamanho da sala era muito pequeno, não havia 

banheiros, nem cozinha, nem pátio para as crianças brincarem.   

 

A situação atual da escola extensão José Balbino  

 

A escola atualmente vem exercendo um papel muito importante dentro da comunidade, 

a escola possui um prédio com 4 salas de aulas ,2 banheiros 1 cozinha ,1 parque infantil ,nela 

estão matriculados 253 alunos .que é um grande avanço ,pois a primeira escola só  atendia 30 

alunos . 

Os professores atuantes são Regiane dos Santos Rodrigues na pré-escolar, Marlene 

Rodrigues no 1°ano, Juliete Balbino no 2°ano, Sebastião Rodrigues no 3°ano, Josiane de Farias 

Fonseca no 4°ano e Bartolino José no 5° ano, e os professores intermediários: Edevania Vieira, 

Deusineia Pinto, Claudiane Pires, Maria Santinha  Candido da Silva e Estevina Vieira . 

Portanto, na pesquisa feita vemos a importância de se ter construído a escola dentro 

da comunidade, pois os professores atuantes na escola são frutos da construção dessa escola. E 

importante ressaltar também as lutas que as lideranças passaram para a construção da mesma, 



 

e a atuação do professor Nilo Delfino “in memorian” que apesar de tantos desafios fez se um 

bom educador, ajudando a comunidade. Devemos juntamente com a comunidade buscar 

melhorias para a mesma para continuarmos dando continuidade nas séries iniciais para as 

crianças de nossa comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
DESUSO DE PALAVRAS NA LÍNGUA TERENA: ENTREVISTA COM 

CLEONICE ELOY PIO 
 
 

Darleine Canale Pinto Seizer  
Evelin Tatiane da Silva Pereira 

 

A nossa entrevistada é a dona de casa, senhora Cleonice 

Eloy Pio, indígena da etnia Terena, com 48 anos de idade, 

natural da aldeia Cachoeirinha, que devido ao casamento 

mudou-se para a Terra Indígena Taunay/Ipegue onde 

morou por 14 anos, e após o falecimento do marido 

retornou para a comunidade em 2008. Dona Cleonice é 

viúva, mãe de três filhos que logo depois que retornou a 

aldeia Cachoeirinha assumiu a coordenação da igreja 

Católica no ano de 2011 até 2014 e no mesmo ano se 

consagrou como ministra, colaboradora da comunidade e 

que tem muito interesse de lutar junto com as lideranças 

em qualquer movimento indígena e assembleia geral da comunidade. 

Em seu depoimento, falou sobre a importância do bilinguismo para os filhos 

pensando nas relações sociais e a preocupação com os familiares não falantes da língua de 

outra comunidade onde ela conviveu com os filhos. Segundo ela, a língua indígena é muito 

importante para defesa dos indígenas fora da comunidade com os purutuyes, como o caso de 

seus filhos que assim que começarem a estudar fora da aldeia na Universidade, falam na 

língua portuguesa, mas entendendo, falando e vivendo a língua terena. 

Antigamente os nossos antepassados tinham costumes de fazer rodas de 

conversas com vários assuntos, com histórias, vivências, mitos, lendas entre outros. Nos 

diálogos surgiam palavras que nunca tínhamos escutados antes, mas entendiam a 

linguagem do outro, chamavam todas as crianças para perto, porque no meio da conversa 

tomavam mate e um dos netos mais velhos eram chamado para servir mate na roda, pois a 

água do mate não podia ser servido morna tinha que ser quase fervendo pois colocavam 

ervas ,raízes entre outras ervas medicinais, e no caso o fogão é a lenha. Além do mate 

aproveitavam, cortavam as latas, furavam e colocavam por cima da brasa, assavam vários 

produtos de roça por isso chamavam as crianças no meio deles para dividir a comilança 



 

dos assados dos produtos da roça. 

Por isso a importância dos estudos sobre a língua, para uma nova construção de um 

novo jeito de ver e compreender os jovens em suas conversas, o modo de falar e os sentidos 

das palavras “novas” - usuais pela juventude. porém não deixando de lado a valorização e 

revitalização do nosso ser indígena. 

Nos últimos anos, a língua terena tem perdido espaço para a língua portuguesa, isso 

se verifica no dia a dia da nossa comunidade, onde palavras usadas cotidianamente na 

língua terena tem dado espaço para língua portuguesa como ipe’axoti (cemitério), 

ko’ipíhapati (espírito dos mortos ) - finados, hokómori (juntar lixo com a vassoura ), 

possuindo sentidos diferentes do dado no processo de tradução das palavras, pois adquirem 

sentidos aproximados/ressignificados dando entendimento no contexto, mas não literal, daí 

a importância da revitalização das palavras que caíram em desuso na língua terena. Afim 

de melhor visualização conceituação e entendimento passaremos agora a analisar as 

palavras que caíram em desuso sua tradução e ressignificação no contexto da minha 

comunidade. 

 
MIKILÍ KOÊTI KAHÁ’ATINE IRÍKEOVO PENDURADO 

PUTÍ’U XELÊKE XELÉKENA YÚKU FEIXE DE LENHA 

SAYÁKETI ÁKOTI ATÍU’I KOXÉ’U QUEBRANTO 

NJOLOPÍXOVOTI OMÓMINGOTI DESCANSAR 

ÉNOMONE HINÂRA É PRA JÁ 

ÁKOTI ÚXEPAKA ÁVAINA OMÓYOVA TALVEZ 

MÔNE EPÉKOATI ÚNE ESTÁ COM SEDE 

XUNA’ÁXATI XÚNATI GUERREIRO/FORTE 

EVÉOKOVOTI XEMÉKETI PESSOA ESPERTA 

XE’Ó KÔETI OKÔTI PARAR EM PÉ 

ÉNOMEA ONÉ’AM CUNHADO 

 

O processo de ressignificação das palavras produz situações engraçados, pois tem 

sido muito comum numa roda de conversa, produzir risos, espantos e até mesmo admiração 

e curiosidades tentando descobrir aquilo que é novo na fala do outro, portanto, há 

necessidade de compreensão da fala de todos, tanto nos jovens, quanto no meio dos 

anciãos, mas apenas tentar compreender o processo de transformação das palavras que 



 

surgem com o passar do tempo, e acompanhar na percepção de cada tipo de palavras 

demonstradas por eles.  

Uma mãe de Cachoeirinha, depôs que o filho dela entrou para um curso de 

graduação na universidade, um rapaz branco com olhos claro e cabelos ondulados sempre 

se auto afirmava como indígena terena, mas os colegas não acreditavam nele por causa do 

seu fenótipo, para muitos parecia PURUTÚYE. 

 

Nókone ûti motovâti ákoyea kavú’ixa ûti ra ko’émo’uyea ûti. 

 

Yara símokune ûti káxehiko, enepora vemó’u vesá’ikexoane ya yûho purútuye 

, hara hoinaxea ûti ya heu koêti káxe  híyeuke viyénoxapa, enepo itûko xêti, kôane maka 

yuhóikoko ûti, ápene ra viyéno héuxo’oxoti hara kutêati (ipeáxoti) – cemíterio kôene ûti 

kó’oyene, koane maka (koipíhapati/ okovóti -finados) kíxone ûti, espirito na kíxoane ûti 

(Hokómori - sipûraiti ) indíxoti lixu  koénemaka ûti, aínovo pó’iti kíxo’ikone híyeuke emó’u 

purútuye,  ye’eko kíxoa kíxoekone enepo vehéukopa, koanemaka koyuhópa ûti vemó’uke, 

kuteati enepora ipeàxoti, inámati ovópoku ákotine viyéno koane téyone ûti, ina keno’óko 

xokoyo putútuye pohu purá’uxoovoku xâne, êno poí’aku kíxo’ikone enepo koyuhópa ûti 

purútyeke. 

Enomone  kónokinoa ûti víhikaxopeova enepora vemó’u  kúxotinoe koyúhoyea 

viyénoxapa mêku, noiméxoati kíxoaku ûti  motovâti  ákoyea aúke’e  ra   vemó’u. Êno 

emo’útihiko ôritine víko’itukexea koane ákotine vexea kíxoíkone, poéhane vitukínoatike xêti 

enepone hiko evo úsotinoe ya ûti, võsehiko yoko vôxuhiko, ina kamopâ’a ûti hiko ra 

kúxotinoe em’útihiko, nevehí ngixópa hiko ra emo’útihiko yara kali yúndoipo. Enepo 

kamopâ’a ûti hiko ra vemó’u kúxotinoe ou ákotine vexâ’a kíxoekone ápe vúhe’epeaku koane 

ápemaka vínixeaku poí’ayea  yane úkeakune kahá’ayeane ûti véxopea motovâti 

víko’itukexopea . 

Yara híyeuke viyénoxapa, enepora inámatinoe xâne, ipuhíko méuke ya pitivóko, 

kayukópovo heuko’oxopone kayukópovo ya kali vípuxovoku, yane éno ákoino aríko 

namúkea hiko ra ko’émouyea purútuye, áko’oneixo ra kalívonona ûti, enepo kalihá’iko 

ipúhikea meúkeke, íhikaxovo híyeuke íhikaxovoku purútuye. 

Hinókoku ra yúndoi ngouyuhôati maka xokóyo pòhuti homôehoe, ipuhíkoti 



 

ìhikaxeovo méukeke híyeukke hopú’iti, póhutine vo’oku kó’iyeovoku mótoki, sipurúhiti tûti, 

koyuhópa sêopo kixókonoku híyeuke purútuye ákoyea akúpokono itúkeovo kopénoti, yane 

ina koyuhó’inoa hiko ne ha’íne, koane. Maka imókinova, ina kutipókono, koâti nókone ûti 

ra vemó’u énomone itukóvoye véyeixovope kôeku vitúkeovo kopénoti. Éno ixómoino 

yétoreixino ûti, kúveuke ra víhikaxoku kalívonona ûti, ako tôpi vékoku ûti motovâti 

koúkoponea ûti tumúne ra tûriu hiko inuxínoviti kúkeu ra vípuxovoku. 

Figura: crianças Terena recebendo material na língua indígena  

Fonte: Autora 
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Carta de Ipegue: documento final da 13º Assembleia Terena 

 

“ [...] antigamente, quando puxarará falava, tínhamos que ficar quietinhos, pois quem 
retruca o trovão? Mas hoje não! Puxarará falou, nós respondemos a altura, seja no 

Congresso Nacional, no Judiciário e na instância do Executivo”. 
 

O Conselho do Povo Terena, organização tradicional base da Articulação dos 

Povos Indígenas do Brasil (Apib), reunido na aldeia Ipegue, por ocasião da 13º Hanaiti 

Hó`únevo Têrenoe, entre os dias 08 a 11 de maio de 2019, juntamente com representantes dos 

povos Guarani Kaiowá, Kadiwéu, Kinikinau, Guató, Guajajara, Xukuru, Kaigang e Xakriabá, 

vem expressar o compromisso de luta pelo bem viver da humanidade e oferecer a sociedade 

envolvente a oportunidade de construirmos juntos, um mundo baseado no respeito aos modos 

de vida de cada um e à Mãe Terra. Nos últimos anos, nós lideranças indígenas temos feito o 

enfrentamento necessário para defender as nossas vidas e o direito de viver em nossos territórios 

tradicionais, de acordo com nossas cosmovisões e modo próprio de ver e entender o mundo.  

Chegamos a nossa 13º Assembleia Terena, até aqui foi um caminho difícil, trilhado 

em torno da luta pela terra. Muitas lideranças que estavam na largada inicial não estão mais, 

muitos foram perseguidos pelo processo de criminalização instrumentalizado pelas vias 

estatais, outros, tombaram na luta, derramando seu sangue na terra sagrada e outros tantos, 

foram cooptados pelo governo. Passamos pelo governo dito de esquerda, que se entregou ao 

capital; resistimos ao governo golpista, que rifou nossos direitos ao agronegócio; e agora 

estamos prontos, para fazer a resistência qualificada, ante ao governo de extrema direita de 

Bolsonaro, anti-indígena, racista e autoritário.  

Desde o primeiro dia deste ano, nós povos indígenas temos sofrido intensos 

retrocessos no que tange aos nossos direitos, mas também, desde o primeiro momento estamos 

resistindo, no campo ou na cidade, portanto, a retomada dos nossos direitos usurpados é medida 

que se impõe. Os povos indígenas têm muito a ensinar à sociedade envolvente, pois diariamente 

estamos dando exemplo de participação política e exercício ativo da cidadania cultural. 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a natureza pluriétnica do Estado 

brasileiro. No entanto, vivemos o cenário mais grave de ataques aos nossos direitos desde a 

redemocratização do país. O governo Bolsonaro decidiu pela falência da política indigenista, 



 

mediante o desmonte deliberado e a instrumentalização política das instituições e das ações que 

o Poder Público tem o dever de garantir. Além dos ataques às nossas vidas, culturas e territórios, 

repudiamos os ataques orquestrados pela Frente Parlamentar Agropecuária contra a Mãe 

Natureza. 

Diante disso, nós, cerca de 800 lideranças indígenas, exigimos das instâncias de 

poder do Estado o atendimento das seguintes reivindicações: 

1. A conclusão das demarcações de todas as terras Terena, Guarani Kaiowá e 

Kinikinau, conforme determina a Constituição brasileira e estabelece o Decreto 1775/96, bem 

como a expulsão de todos os posseiros invasores da terra indígena Kadiwéu. A demarcação dos 

nossos territórios é fundamental para garantir a reprodução física e cultural dos nossos povos, 

ao mesmo tempo que é estratégica para a conservação do meio ambiente, da biodiversidade e 

para a superação da crise climática. Exigimos a adoção de ações emergenciais e estruturantes, 

por parte dos órgãos públicos responsáveis, com o propósito de conter e eliminar a onda 

crescente de invasões, loteamentos, desmatamentos, arrendamentos e violências, práticas 

ilegais e criminosas que configuram uma nova fase de esbulho das nossas terras, que atentam 

contra o nosso direito de usufruto exclusivo. 

2. Revogação do Parecer 001/2017/GAB/CGU/AGU, da Advocacia Geral da 

União. 

3. Manutenção do Subsistema de Saúde Indígena do SUS, que é de 

responsabilidade federal, com o fortalecimento da Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(Sesai), a garantia da participação e do controle social efetivo e autônomo dos nossos povos e 

as condições necessárias para realização da VI Conferência Nacional de Saúde Indígena. 

Reiteramos a nossa posição contrária a quaisquer tentativas de municipalizar ou estadualizar o 

atendimento à saúde dos nossos povos. 

4. Efetivação da política de educação escolar indígena diferenciada e com 

qualidade, assegurando a implementação das 25 propostas da segunda Conferência Nacional de 

Educação Escolar Indígena e dos territórios etnoeducacionais. Recompor as condições e 

espaços institucionais, a exemplo da Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena, na 

estrutura administrativa do Ministério da Educação para assegurar a nossa incidência na 

formulação da política de educação escolar indígena e no atendimento das nossas demandas 

que envolvem, por exemplo, a melhoria da infraestrutura das escolas indígenas, a formação e 

contratação dos professores indígenas, a elaboração de material didático diferenciado. 



 

5. Fim da violência, da criminalização e discriminação contra os nossos povos e 

lideranças, praticadas inclusive por agentes públicos, assegurando a punição dos responsáveis, 

a reparação dos danos causados e comprometimento das instâncias de governo na proteção das 

nossas vidas. 

6. Ao Congresso Nacional, exigimos o arquivamento de todas as iniciativas 

legislativas anti-indígenas, tais como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215/00 e os 

Projetos de Lei (PL) 1610/96, PL 6818/13 e PL 490/17, voltadas a suprimir os nossos direitos 

fundamentais: o nosso direito à diferença, aos nossos usos, costumes, línguas, crenças e 

tradições, o direito originário e o usufruto exclusivo às terras que tradicionalmente ocupamos. 

7. Ao Supremo Tribunal Federal (STF), reivindicamos não permitir nem legitimar 

nenhuma reinterpretação retrógrada e restritiva do direito originário às nossas terras 

tradicionais. Esperamos que, no julgamento do Mandado de Segurança (MS) n. 34. 201, 

relacionado a Terra Indígena Taunay-Ipegue; no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 

1137139, relacionado a Terra Indígena Buriti e no Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 

n. 803.462, relacionado a Terra Indígena Limão Verde, o STF reafirme a interpretação da 

Constituição brasileira de acordo com a tese do Indigenato (Direito Originário) e que exclua, 

em definitivo, qualquer possibilidade de acolhida da tese do Fato Indígena (Marco Temporal). 

Reafirmamos nosso compromisso de continuar lutando pela terra, pois a luta pela 

mãe terra é a mãe de todas as lutas.  

Reafirmamos nosso compromisso de continuar integrando a Articulação dos povos 

indígenas do Brasil (Apib), constituindo assim, organização tradicional indígena base da Apib.  

 

Deliberações do Conselho Terena: 

 

1. Fica decidido que a próxima Assembleia Terena será realizada na Retomada 

Nova Esperança, Terra Indígena Pilad Rebuá, município de Miranda, no ano de 2020; 

2. Fica encaminhada a participação da Comissão de Mulheres Terena na Marcha 

das Margaridas, em agosto de 2019; 

3. Fica encaminhado a realização do Encontro da Juventude Terena, na Aldeia 

Limão Verde, no segundo semestre de 2019; 



 

4. Fica encaminhado a constituição de Comissão Terena para discutir a 

participação indígena na política; 

5. Fica autorizado o ingresso do Conselho Terena como Amicus Curiae na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n. 6062 (ADI 6062), em trâmite no Supremo Tribunal Federal; 

6. Fica autorizada, a expedição de ofícios à Funai, ao MPF e a DPU solicitando a 

adoção de medidas no que tange a demarcação das terras Pilad Rebuá, Nioaque e Lalima; 

7. Fica encaminhado, a realização de oficinas de formação jurídica e política, a ser 

executado pelo Núcleo de Defesa e Assessoria Jurídica Popular; 

8. Fica encaminhado, a expedição de ofícios ao MPF e DPU solicitando a adoção 

de providência referente ao transporte de acadêmicos indígenas do município de Miranda e a 

manutenção de bolsas permanência dos acadêmicos indígenas da Terra Indígena Taunay-

Ipegue; 

9. Fica encaminhado, a expedição de ofícios ao MPF solicitando a adoção de 

providências referente ao assento destinado ao Conselho Terena no Condisi-MS; 

                   10. Fica encaminhado a realização do Fórum Estadual de Educação Escolar 

Indígena, que será realizada no mês de agosto, na Cachoerinha T.I Cachoerinha, Miranda; 

                   11.  Fica encaminhado, a designação de um (a) Terena para exercer o cargo de 

coordenador (a) na educação escolar indígena no Município de Aquidauana pasta da Semed.     

 
 

Povo Terena, 
Povo que se levanta!!  

 
Aldeia Ipegue, 11 de maio de 2019. 

 
 

Conselho do Povo Terena 
 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil –APIB 

 

 


