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APRESENTAÇÃO

O  projeto DEBATES INDÍGENAS NA CONTEMPORANEIDADE é 
resultante do diálogo de pesquisadores das questões indígenas de Rondônia, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O  livro está divido em duas partes: na primeira - Debates sobre História 
Indígena, os textos trazem pesquisas sobre questões como: Ditadura Militar, 
Demarcação de Terra, Territórios e Territorialidades tradicionais. Na segunda 
parte - Debates sobre Cultura e Educação Indígena, os pesquisadores com 
um olhar mais sensível a educação indígena e a educação escolar indígena, 
apresentam experiências escolares e educacionais, bem como, debatem 
os desafios para educação intercultural. Ainda na segunda parte do livro, 
encontram-se textos que trazem reflexões sobre a cultura audiovisual e suas 
representações sobre os indígenas. 

Por fim, agradeço aos colaboradores e ao Departamento de Educação 
Intercultural da Universidade Federal de Rondônia pelo incentivo e apoio. A 
todos uma ótima leitura! 

Ji-Paraná/RO, outubro de 2017

Carlos A.B.Trubiliano
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Parte I: Debates sobre História Indígena
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CAPÍTULO 1

RELATÓRIO FIGUEIREDO E ACERVOS DOCUMENTAIS: UM OLHAR 
SOBRE AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS

Lenir Gomes Ximenes*
Eva Maria Luiz Ferreira**

RESUMO:

Os debates a respeito da Ditadura Militar (1964-1985), motivados pela Comissão 
Nacional da Verdade – CNV, e por grupos como o Tortura Nunca Mais, trouxeram à 
tona as violências cometidas contra grupos até então invisibiliza-dos nessa temática, 
como os povos indígenas. Em 2013 foi encontrado o Relatório Figueiredo, documento 
de 1968, com mais de sete mil páginas, que até então se acreditava ter sido eliminado 
em um incêndio no Serviço de Proteção aos Índios – SPI, órgão que na época era 
subordinado ao Ministério da Agricultura. O documento deu visibilidade a crimes 
cometidos contra os indígenas, como espancamentos, torturas, prisões irregulares, 
assassinatos e até mesmo envenenamento de comunidades inteiras. A discussão 
em torno do Relatório tem despertado o interesse dos pesquisadores e das próprias 
comunidades indígenas, por outros documentos produzidos por órgão oficiais, 
como os do acervo do SPI. A partir de uma leitura crítica é possível encontrar nesses 
documentos oficiais indícios das violações de direito e violências perpetradas pelo 
próprio Estado contra as populações indígenas, tanto em períodos ditatoriais quanto 
em fases tidas como democráticas. O presente texto aborda, a partir de acervos 
documentais, as violações cometidas contra grupos indígenas no sul do antigo Mato 
Grosso, atual Mato Grosso do Sul. 

Palavras-chave: povos indígenas; SPI; violação de direitos.
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INTRODUÇÃO 

* Doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, docente do 
curso de História da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, coordenadora do Centro de 
Documentação Indígena Teko Arandu – Cedoc/NEPPI/UCDB. E-mail: lenir_gximenes@hotmail.
com. 
** Mestre em História pela Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, docente do curso 
de História da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, pesquisadora do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas das Populações Indígenas – NEPPI/UCDB. E-mail: evam@ucdb.br.

O Mato Grosso do Sul é o segundo estado brasileiro com maior população 
indígena, com mais de 77 mil pessoas (IBGE, 2010). Essa população pertence às etnias 
Kaiowá, Guarani, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Ofaié, Guató, Atikum e Kamba. 
Apesar de seu expressivo número, os povos indígenas que vivem em Mato Grosso do 
Sul, têm inúmeros direitos violados, especialmente no que se refere aos seus territórios 
tradicionais, assegurados pela Constituição Federal de 1988. Tais violações são 
históricas e resultam do processo de ocupação não indígena da região e das políticas 
estatais que, no século XX, visavam à integração indígena ao modelo capitalista de 
exploração do território no interior do Brasil.

Nesse sentido, este texto aborda as violações cometidas contra os povos indígenas 
no sul do antigo Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, a partir do Relatório 
Figueiredo, documento produzido na década de 1960, e do acervo documental do 
Serviço de Proteção aos Índios – SPI, órgão indigenista que atuou entre 1910 e 1967. 

As violências cometidas contra os povos indígenas no século XX têm sido 
alvo de diversos debates. Contribuíram com essa discussão, os trabalhos da 
Comissão Nacional da Verdade – CNV, e de grupos como o Tortura Nunca 
Mais, que trouxeram à tona as violências cometidas durante o período da 
Ditadura Militar, abrangendo grupos até então invisibilizados nessa temática. 
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Também relevante para essa discussão, foi a descoberta do já citado Relatório 
Figueiredo, documento de 1968, com mais de sete mil páginas, que até então se 
acreditava ter sido eliminado em um incêndio no SPI, órgão que na época era 
subordinado ao Ministério da Agricultura. O documento deu visibilidade a crimes 
praticados contra os indígenas, como o esbulho de terras e do patrimônio indígena, 
espancamentos, torturas, prisões irregulares, assassinatos e até mesmo envenenamento 
de comunidades inteiras. O Relatório tem despertado o interesse dos pesquisadores e 
das comunidades indígenas por outros documentos produzidos por órgão oficiais, 
como os do acervo do SPI. A partir de uma leitura crítica é possível encontrar nesses 
documentos oficiais indícios das violações de direito e violências perpetradas pelo 
próprio Estado contra as populações indígenas, tanto em períodos ditatoriais quanto 
em fases tidas como democráticas. 

1. RELATÓRIO FIGUEIREDO

No ano de 2013, o pesquisador do Grupo Tortura Nunca Mais, Marcelo Zelic, 
encontrou o Relatório Figueiredo, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. O documento 
estava dividido em 50 caixas que haviam sido recebidas pelo museu em 2008. Os 
arquivos foram inventariados em 2010, mas, “a relação do conteúdo com tão importante 
Relatório não foi estabelecida à época” (ZELIC, entrevista, Viomundo, 2013).

 O documento foi produzido pelo Estado brasileiro entre novembro de 1967 e março 
de 1968, por uma Comissão de Investigação do Ministério do Interior, presidida pelo 
procurador federal daquela época, Jader de Figueiredo Correia. Essas investigações 
foram iniciadas em 1963, ainda durante o governo de João Goulart:
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Em 1963, ainda no governo do ex-presidente João Goulart, teve início 
no Congresso Nacional uma CPI para apurar denúncias contra o 
Serviço de Proteção aos Índios (SPI), que era um órgão do Ministério da 
Agricultura. [...] O procurador Jader de Figueiredo verificou que a CPI 
do SPI havia debruçado sobre um período curto – anos 1962/1963 – e 
apenas par-te da Amazônia e do antigo Estado de Mato Grosso. Decidiu 
então ampliar a investigação de modo que pudesse percorrer as várias 
regiões do país. No início dos trabalhos, um incêndio criminoso atingiu a 
sede do SPI no Ministério da Agricultura, queimando quase a totalidade 
da documentação ali reunida. Essa foi uma das razões pelas quais as 
investigações passaram a priorizar as visitas às regiões em busca de 
depoimentos e documentos (ZELIC, entrevista, Viomundo, 2013).

Conforme informações de Canêdo (2013, p. 1), com a conclusão do Relatório, 
durante a Ditadura Militar, foi recomendada a “demissão de 33 pessoas do SPI e a 
suspensão de 17, mas, posteriormente, muitas delas foram inocentadas pela Justiça”. 
Esse documento e a própria mobilização dos povos indígenas na luta por seus direitos, 
têm motivado a pesquisa por outras fontes que comprovem as violências sofridas por 
esses grupos.

Jader Figueiredo percorreu todo o Brasil, passando por cerca de 130 Postos 
Indígenas do SPI, levantando registros contábeis, recibos, cartas, depoimentos e 
tantos outros documentos oficiais. O relatório apontou inúmeros casos de violência 
física e simbólica, coerção e controle social, genocídio, epidemias disseminadas 
propositalmente, trabalho compulsório e ações disciplinares de integração praticados 
contra os povos indígenas (XIMENES, 2017).

Apesar de não ter resultado em medidas efetivas, quando divulgado, em 1968, 
o Relatório Figueiredo causou um grande escândalo, com repercussão internacional:



Debates Indígenas na Contemporaneidade  11

Em 20 de março de 1968 o Ministro do Interior, o Gen. Albuquerque 
Lima, deu uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro, onde tornou 
público o resultado do Relatório Figueiredo. A imprensa nacional 
e internacional dá repercussão às denúncias, e a imprensa da época 
divulga o relatório como sendo “o escândalo” do século. O Jornal do 
Brasil de 28 de março de 1968 publica em seu editorial e em maté-ria 
de página inteira, texto em que narra a indignação da opinião pública e 
da imprensa internacional diante do conhecimento dos diversos crimes 
cometidos contra os índios. Estes textos mostram, ainda, a defensiva do 
Ministério diante da repercussão internacional. Houve manifestações 
pela imprensa de diversos países, aparecendo na primeira página do 
New York Times (EUA) e como tema em edições do Los Angeles Times 
(EUA), Sunday Times (Inglater-ra), Neue Revue (Alemanha), L’Express 
e Le monde (França) e Limen (Romênia). No L’Express, a aber-tura 
da matéria Genocídio na Amazônia é falando sobre os “três meses de 
inquérito que acabam em um enorme escândalo”. E a Lumen, revista 
romena, órgão oficial dos Jornalistas da Romênia, pediu à Agência JB, 
“o noticiário completo sobre o inquérito -escândalo” (GUIMARÃES, 
2015, p. 51-52).

Guimarães (2015) pontuou que as violações referidas no Relatório como “crimes 
contra a pessoa do índio” foram divididas em: agressão, maus tratos, espancamentos, 
torturas, castigos, trabalho escravo, cárcere privado, estupro e aliciamento de mulheres 
indígenas. A respeito desses crimes o procurador responsável pela investigação 
apontou:

É espantoso que existe na estrutura administrativa do país 
repartição que haja descido a tão baixos padrões de decência. E 
que haja funcionários públicos cuja bestialidade tenha atingido
tais requintes de perversidade. Venderam-se crianças indefesas 
para servir aos instintos de indivíduos desumanos. Torturas contra 
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crianças e adultos em monstruosos e lentos suplícios (RELATÓRIO 
FIGUEIREDO, 1968, v. 20, p. 377). 

Um dos casos de exploração sexual foi registrado na 5ª Inspetoria Regional – IR5, 
no sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul: “Djalma Mongenot. 1. Deflorou a 
índia Tereza do Posto Ipegue [município de Aquidauana] no próprio recinto da sede 
da Inspetoria” (RELATÓRIO FIGUEIREDO, 1968, v. 20, p. 399 ).

O Relatório menciona massacres e extermínios: “entre denúncias de caçadas 
humanas promovidas com metralhadoras e dinamites atiradas de aviões, inoculações 
propositais de varíola em povoados isolados e doações de açúcar misturado a 
estricnina” (CANÊDO, 2013, p. 1). Algumas dessas informações foram atribuídas, 
entre outras fontes, a Hélio Jorge Bucker (ex-chefe da 6ª Inspetoria Regional do SPI – 
IR6, dentre outras funções), em um termo de inquirição:

[Helio Jorge Bucker informou] que não houve propriamente o 
esbulho, mas sim um verdadeiro genocídio através da contaminação 
da tribo Pataxó do vírus da varíola; que a Reserva indígena ficou 
desabitada porque restou apenas uma meia dúzia de selvícolas [sic.]; 
que no rio Arinos, no norte do Mato Grosso, os índios Tapaiunas, 
também conhecidos por Beiço-de-pau foram envenenados por arcênico 
adicionado ao açúcar que receberam de presentes; que recorda ainda 
as atrocidades e os requintes de perversidade cometidos por uma 
expedição organizada pelo Senhor Junqueira, de Cuiabá; que a 
expedição exterminou uma taba indígena, isto é um acampamento 
de caça indígena mediante o uso de bombas e dinamite atiradas 
de avião sobre os selvagens [sic.]; que os mateiros da mesma 
expedição exterminaram os remanescentes sendo que estouraram a
cabeça de uma criancinha a bala e pendurarão a mãe do indiozinho 
assassinado pelas pernas e partiram-na a facão da virilha a 
cabeça; [...] (RELATÓRIO FIGUEIREDO, 1968, v. 16, p. 21). 
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Esbulho de terras indígenas, exploração irregular de riquezas naturais e 
dilapidação do patrimônio indígena também são relatados no Relatório. Como 
exemplo das irregularidades na gestão dos recursos indígenas é possível citar 
inúmeros casos no sul de Mato Grosso (XIMENES, 2017). A venda de gado feita de 
forma irregular foi apontada em vários postos. Em 15 de junho de 1963, o depoente 
Manuel Aureliano da Costa Filho mencionou que foram feitas vendas de gado de 
diversos Postos sem abertura de edital para concorrência pública, mas, afirmou 
não saber se o preço cobrado era o de mercado ou inferior. Dentre os postos terena 
ele mencionou Taunay: “[...] venderam 30 rêses. [...] Foi vendido esse gado para o 
Prefeito de Aquidauana. [...] Para o senhor Fernando Ribeiro”. Mencionou também 
Lalima: “25 reses”, mas não informou o nome do comprador; sobre o Posto de 
Cachoeirinha disse não ter informações; do Posto Capitão Vitorino afirmou 
terem sido vendidas 10 reses. (RELATÓRIO FIGUEIREDO, 1968, v. 3, p. 232-233).

Há também informações sobre possíveis irregularidades nas inspetorias de Campo 
Grande e Cuiabá:

No posto indígena de Buriti, no Estado de Mato Grosso, fazem-se 
construções sem que tenham sido orçadas e sem planos para sua realização. 
As inspetorias de Campo Grande de Cuiabá até hoje não prestaram 
contas da aplicação da renda indígena no exercício de 1962. Tôdas as 
viagens de diretores do SPI para Mato Grosso se fazem pelo circuito 
Brasília-Rio-São Paulo-Campo Grande. Naturalmente é o caminho mais 
longo, quando temos daqui viagens diretas para Cuiabá e dali para 
Campo Grande (RELATÓRIO FIGUEIREDO, 1968, v. 1, p. 115-116).

Constam acusações a servidores do SPI que teriam tido lucros escusos em 
negociações feitas com o órgão indigenista, ou com produto do trabalho dos indígenas, 
no caso dos Terena de Buriti: 
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José Mongenot Filho, da IR5, quando encarregado do Posto Buriti 
vendeu ao SPI uma camionete usada marca Ford F-100, por preço 
de uma nova se adquirida na agência; que a transação foi feita na 
administração de José Fernando da Cruz; que José Mongenot Filho 
quando encarregado no Posto Buriti subtraía grandes partidas de arroz 
da produção in-dígena para vender em proveito próprio (RELATÓ-RIO 
FIGUEIREDO, 1968, v. 8, p. 112).

Em outro documento do mesmo Relatório afirma-se que: “José Mon-genot 
Filho vendeu uma camioneta Willis ao SPI, sem concorrência, apesar de ser 
funcionário”. O funcionário é acusado ainda de diversos outros procedimentos 
ilegais, inclusive de enriquecimento ilícito (RELATÓRIO FIGUEIREDO, 1968, v. 
20, p. 415). Em outro volume (v. 30, p. 59), está a defesa do referido funcionário, na 
qual ele nega as acusações e tenta explicar também o caso referido anteriormente 
do servidor Djalma Mongenot (ambos eram irmãos) (XIME-NES, 2017).

Outra situação documentada foi o desaparecimento de cinco reses do 
Posto Indígena Taunay. Teriam sido apontados os responsáveis, entre eles 
o ex-encarregado e o capataz do Posto Indígena. De acordo com um dos 
depoentes as reses foram revendidas a um segundo comprador, fazendeiro 
na região do Agachi (RELATÓRIO FIGUEIREDO, 1968, v. 16, p. 59).

A questão do território é amplamente apontada no Relatório. No já ci-
tado termo de inquirição de Helio Jorge Bucker, ex-chefe da IR6, há denúncias 
referentes a esse tema. No fragmento a seguir constam as informações 
referentes a terras indígenas no sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul:

[Helio Jorge Bucker informou] que no sul do Mato Grosso 
por uma Lei aprovada pela Assembléia Legislativa do 
Estado, foi desapropriada toda a área dos índios Kadiuéus
que ficaram reservados a uma zona de charcos onde 
não poderiam sobreviver por ocasião das enchentes;
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no seu entender o mentor desse esbulho foi o Deputado Rachid 
Mamed, na época presidente da Assembléia Legislativa; [...] que 
existe ainda o caso dos índios Kaiuá, na região de Dourados, onde o 
Estado Novo criou uma zona de colonização e desapropriou todas 
as terras dos índios deixando-os absolutamente sem qualquer gleba; 
[que o responsável é o próprio Ministério da Agricultura, ao qual 
estava subordinado o SPI e o Departamento de Terras e Colonização, 
este último executou o projeto; que o SPI nada conseguiu e teve que 
comprar 2 lotes com 30 ha.; que os Xavantes foram escorraçados 
por fazendeiros na região de Três Lagoas próxima ao rio Paraná; 
que isso determinou a extinção da tribo que ali habitava; que a 
aldeia Moreira no município de Miranda, ficou redosida a 57 ha
para 78 índios Terenos, sendo que o departamento de estrada de 
rodagem pretende abrir  uma estrada com 60 metros de largura 
cortando es-sa insignificante propriedade; que as invasões dessas terras 
devem ser atribuídas à responsabilidade dos diversos prefei-tos de 
município; que a área do Limão Verde, também dos Terenos, tem sido 
invadida, trazendo desassossego dos próprios índios pelas ações dos 
prefeitos do município de Aquidauana; que o mesmo caso ocorreu na 
aldeia Passarinho, dos índios Tere-nos do município de Miranda; que o 
departamento estadual de estrada de rodagem invadiu as terras do PI
Francisco Horta, no município de Dourados, construindo 
uma estrada e deixou um campo aberto de 3.539 has. porque 
não fez as cercas nem desa-propriou terra previamente 
(RELATÓRIO FIGUEI-REDO, 1968, v. 16, p. 16-17).

O fragmento evidencia que o Estado brasileiro, por meio de diversas 
instâncias de poder, prejudicou os indígenas concedendo suas terras 
para a posse de terceiros ou para empreendimentos públicos e omitindo-
se nos casos de esbulho perpetrados por novos ocupantes não indígenas. 
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Importante destacar que a exploração de recursos naturais e econômicos 
das áreas indígenas e a usurpação de suas terras com a participação ou 
negligência do Estado brasileiro, ocasionaram violações de direitos que 
impactam os povos indígenas até a atualidade, visto ser o território tradicional 
um elemento fundamental para garantia de outros direitos dessas populações.

2. VIOLAÇÕES DE DIREITOS INDÍGENAS NO TERRITÓRIO DO 
ATUAL MATO GROSSO DO SUL NO ACERVO DO SPI

Em novembro de 2011 foi sancionada a Lei nº 12.528, que determinou a criação da 
Comissão Nacional da Verdade – CNV, com o objetivo de averiguar as violações de 
direitos humanos praticadas no período de 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 
1988 (o recorte temporal abrange da promulgação da Constituição Federal de 1946 à 
promulgação da Constituição Federal de 1988). Em maio de 2012 foram nomeados os 
membros da CNV. 

Os trabalhos da Comissão contribuíram para ampliar a visibilidade de grupos, até 
então esquecidos nos debates acerca do regime militar brasileiro. Em novembro de 2012 
foi instaurado o Grupo de Trabalho sobre violações de direitos humanos, praticadas 
por motivação política, relacionadas à luta pela terra ou contra os povos indígenas. 
Seus objetivos, conforme a Resolução nº 5, de 05 de novembro de 2012, eram estes:

I - esclarecer fatos, circunstâncias e autorias de casos de graves violações 
de direitos humanos, como torturas, mortes, desaparecimentos forçados, 
ocultação de cadáveres, relacionados aos grupos de que trata o caput;
II - identificar e tornar públicos estruturas, locais, instituições e 
circunstâncias de violações de direitos humanos cometidas contra os 
grupos de que trata o caput;
III - examinar acervos referentes à temática; e 
IV - fornecer subsídios ao relatório circunstanciado mencionado no art. 
11 da Lei no 12.528, de 2011 (BRASIL, 2012).



Debates Indígenas na Contemporaneidade  17

Os debates da CNV,  somados às revelações do Relatório Figueiredo, impulsionaram 
a busca por outros indícios de violações presentes em acervos oficiais, como é o caso do 
acervo do SPI. Nesse caso, as informações extrapolam o recorte temporal estabelecido 
pela CNV (1946 – 1988), mas contribuem para analisar a situação dos indígenas frente 
ao Estado brasileiro em diferentes contextos políticos. Em relação à violência contra 
essas coletividades ao longo da história nacional, Castro e Vargas (2015), destacam:

[...] a violência contra os povos indígenas no Brasil constitui uma prática 
estatal (colonial e nacional) recorrente, não sendo prerrogativa de 
determinados períodos da história desta nação, constatando-se que não 
obstante as garantias legais, o desrespeito a essas persiste e é flagrante 
(CASTRO e VARGAS, 2015, p. 98).

O SPI foi o órgão responsável pela política indigenista do Estado brasileiro entre 
os anos de 1910 e 1967. Com sede na capital federal, tinha inspetorias regionais 
espalhadas pelos estados da federação. Sua atuação estava atrelada a uma perspectiva 
assimilacionista, isto é, orientada pela tentativa de imposição aos indígenas de 
elementos culturais não indígenas, visando a invisibilidade das distintividades étnicas.

O Estado objetivava prestar assistência e proteção aos indígenas, promovendo, 
ao mesmo tempo, a sua passagem da categoria de índios para a de agricultores não-
índios. Para isso, na visão do SPI, era fundamental a criação de Reservas Indígenas que 
permitissem liberar o restante da terra tradicionalmente ocupada pelos índios para as 
frentes agrícolas em expansão pelo interior do Brasil. Essas Reservas seriam, ainda, os 
espaços necessários para o processo integração dos indígenas, ou para o processo de 
sua passagem para a condição de trabalhadores rurais. 

A tutela, orientada pela ideia da incapacidade dos indígenas, também foi fator 
preponderante na atuação do SPI. Os grupos que viviam em um território sem 
fronteiras passaram a viver sob o controle dos Postos do SPI.



18  Debates Indígenas na Contemporaneidade

A burocracia da administração implantada pelo indigenismo estatal refletiu-se no 
crescente controle autoritário e burocrático sobre essas populações (FERREIRA e 
XIMENES, 2016).

Nos relatórios elaborados por funcionários do órgão, é possível perceber esse 
controle por meio da descrição mensal do cotidiano dos Postos Indígenas. 

Os documentos também evidenciam os problemas inerentes à situação de Reserva, 
uma vez que a extensão dessas áreas era menor do que o território tradicional dos 
indígenas, não oferecendo os recursos necessários à manutenção de seus modos 
próprios de organização social.

Também, é possível verificar nos relatórios, ofícios, memorandos e ou-
tras correspondências oficiais sem periodicidade estabelecida, questões como 
extensão territorial das áreas indígenas e o desrespeito aos seus limites pelos 
regionais, bem como a retirada de famílias indígenas de determinados locais 
e sua transferência para áreas reservadas pelo SPI, como forma de liberar 
terras para requerentes não indígenas, como demonstra o Documento 1. 

Documento 11: Protesto, elaborado 
pelo Encarregado do Posto 
Indígena Benjamin Constant, contra 
requerimento de parte da área 
indígena de Sassoró por não índios.
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No documento 11, Vitorino Nunes de Oliveira, encarregado do Posto Indígena 
Benjamin Constant, município de Amambai, protesta contra o requerimento, feito por 
um não índio, de 2 mil ha. que pertenciam à área indígena de Sassoró, território dos 
Kaiowá e Guarani (OLIVEIRA, 1958).

Nesse sentido, Ximenes (2017) destaca que o Estado prejudicou os povos indígenas 
de forma direta ou por negligência ou por conivência em situações de violência ou 
esbulho territorial. Em alguns casos o SPI tentou interferir em favor dos indígenas, 
mas por vezes, foi impedido, contrariado ou não atendido em suas solicitações por 
outras instâncias do poder estatal. Em outras situações, o próprio SPI causou prejuízos 
os indígenas, conforme já pontuado no presente texto.

Outros documentos do órgão fornecem indícios sobre diversas relações (ora 
amistosas, ora conflituosas) com a população não indígena do entorno. Dessa forma 
pontuam inclusive temas como exploração compulsória da mão de obra e violências 
praticadas contra os indígenas. 

O Documento 2 demonstra que a despeito da exploração (ou mesmo para tentar 
justificá-la), os indígenas ainda eram alvos de inúmeras discriminações por parte dos 
regionais. Essas representações negativas sobre a população indígena arraigaram-se 
no senso comum e persistem até a atualidade como estereótipos racistas. Por outro 
lado, o mesmo memorando revela a iniciativa indígena de reclamar ao SPI, cobrando 
do órgão medidas para solucionar o problema.

1 Fonte: OLIVEIRA, V. N. Encarregado do Posto. [Protesto] 20 set. 1958, Amambai. 1 f. Protesta 
contra requerimento de terras. SPI, 5ª I. R., Posto Indígena Benjamin Constant, caixa 01, planilha 
05, p. 40. Cópia no Centro de Documentação Indígena Teko Arandu/NEPPI/UCDB.
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Documento 22 : Comunicado, do Encarregado do Posto Indígena Benjamin Constant, sobre as 

reclamações de um indígena e solicitação de providências ao Chefe da 5ª Inspetoria Regional. 

Conforme o Documento 2, o indígena Ubaldo Castelão levou ao 
conhecimento do encarregado do Posto Indígena Benjamin Constant que:

[...] naquelas zonas, índios vivem escravizados pêlos civilizados. 
Dizem que os índios não trabalham. Mas se não trabalham, 
porque teem como piões, é a desculpa desses aproveitadores, 
como não vão deverem se pagam uma insignificância, assim 
sendo, acho melhor no meu modo de pensar, recolher esses pobres 
sofredores, as suas terras e colocar lá um encarregado para tomar 
as providências a que o cazo vem exigindo (NOGUEIRA, 1962).

 

2 Fonte: NOGUEIRA, J. S. Encarregado do Posto. [Memorando] 18 dez. 1962, Posto Indígena 
Benjamin Constant [para] Chefe da 5ª Inspetoria Regional, Campo Grande. 3 f. Comunicado 
sobre as reclamações de um indígena. SPI, 5ª I. R., Posto Indígena Benjamin Constant, caixa 01, 
planilha 05, p. 16-18. Cópia no Centro de Documentação Indígena Teko Arandu/NEPPI/UCDB.
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Como pode ser percebido por meio do fragmento anterior, a sociedade regional 
além de utilizar terra e mão de obra indígenas, disseminava discursos preconceituosos, 
que, em certa medida, serviam de embasamento para a exploração desses grupos. O 
documento evidencia também que em alguns casos em que o SPI fez uma intervenção 
“em favor” dos indígenas, a solução apresentada apontou para o recolhimento nas 
áreas reservadas.

Há documentos em que os Chefes de Posto relatam problemas com os indígenas, 
tecem reclamações, discorrem sobre medidas punitivas e pedem providências de seus 
superiores. Entre as medidas estão prisões e transferências para outras Reservas, para 
junto de outras etnias, sem que o prisioneiro conhecesse seu destino, como aponta o 
Documento 3.
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Documento 33 : Comunicado do Chefe da 5ª Inspetoria Regional sobre prisão de dois indígenas e 

sua transferência para áreas de outras etnias. 

No documento 3, o Chefe da IR5 relata ao encarregado do Posto Benjamin Constant, 
que aprovou a sugestão de transferir os indígenas da aldeia Sassoró (em território 
dos Guarani e Kaiowá) para o Posto Indígena Buriti (área dos Terena) e para o Posto 
Indígena Alves de Barros, ressaltando que os indígenas não deveriam saber para quais 
postos estavam sendo levados (NENÊ, 1955).

Uma das frentes de trabalho da Comissão Nacional da Verdade foi pautada em 
documentos como os apresentados neste texto.  No capítulo sobre violação de direitos 
dos povos indígenas do relatório final da CNV, foi abordada a organização informal 
do sistema punitivo utilizado pelos órgãos indigenistas durante o período da Ditadura 
Militar. De acordo com o relatório, além das celas em algumas Reservas Indígenas, 
foi mantida uma cadeia ilegal de abrangência nacional no “posto indígena de Icatu, 
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em terra Kaingang, no interior de São Paulo, atendendo a situações em que o Estado 
decidia que os presos deveriam ser afastados de sua região e de seu povo” (KEHL, 
2014, p. 234). 

O relatório menciona também o Reformatório Krenak, localizado em Minas Gerais 
e que, em 1969 (quando o SPI já havia sido extinto) substituiu a cadeia ilegal de 
Icatu. Entretanto, a despeito de sua legalidade formal, nesse local também ocorreram 
inúmeras violações de direitos. A presença de indígenas do sul de Mato Grosso foi 
registrada tanto em Icatu quanto no Reformató-rio Krenak (KEHL, 2014).

O Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade destacou a res-ponsabilidade 
do Estado, a partir de suas estruturas políticas articuladas com as estruturas de poder 
econômico do país, nas inúmeras violações de direitos das populações indígenas:

Ao início deste texto [Relatório Final da Comissão Nacional da 
Verdade] , dizíamos que as graves violações de direitos humanos 
promovidas pelo Estado brasileiro contra os povos indígenas durante o 
período de investigação da CNV eram sistêmicas. Ao final, pretendemos 
ter demonstrado que elas se articulavam em torno de um objetivo 
comum. Claro está que os indígenas foram vistos pelo Estado co-mo seus 
opositores, pecha que se estendeu também a diversos defensores dos 
direitos indígenas. Documentos oficiais de diversos períodos demonstram 
isso: desde correspondências do SPI que testemunham a caracterização 
de índios enquanto “comunistas” em disputa pelo poder local nos 
postos159 até as “fichas” da ASI da Funai, que retratam com o mesmo

 Fonte: NENÊ, D. S.Chefe da 5ª Inspetoria Regional. [Memorando] 14set. 1955, 
Campo Grande [para] Encarregado do Posto, Posto Indígena Benjamin Constant. 
2f. Comunicado sobre prisão de dois indígenas e sua transferência para áreas de 
outras etnias.SPI, 5ª I. R., Posto Indígena Benjamin Constant, caixa 01, planilha 09, 
p. 48-49. Cópia no Centro de Documentação Indígena Teko Arandu/NEPPI/UCDB. 
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epíteto uma série de lideranças indígenas e indigenistas. Não é fortuito, 
ainda, que tenha sido exatamente nessa época, mais especialmente 
no pe-ríodo conhecido como “milagre econômico”, que tenha se 
consolidado a imagem dos povos indígenas enquanto “empecilho para 
o desenvolvimento do país” (KEHL, 2014, p. 251).

Reconhecendo a importância do Relatório produzido pela Comissão Nacional da 
Verdade, é preciso ir além dele e continuar o trabalho de pesquisa que evidencia os 
prejuízos causados pelo Estado e pela sociedade não indígena aos povos indígenas. 
Por isso documentos como o Relatório Figueiredo, ainda pouco explorado, e o acervo 
documental de instituições indigenistas como o SPI e a FUNAI, são fontes importantes 
para subsidiar as lutas dos grupos indígenas pela efetivação de seus direitos. 

Os movimentos indígenas têm cobrado do Estado brasileiro, políticas de reparação 
pelos danos cometidos com a participação, conivência ou negligência do Estado 
contra os povos indígenas. Esses danos dizem respeito às inúmeras violências físicas 
e psicológicas (espancamentos, torturas, assassinatos, violências sexuais, genocídios, 
prisões e coações), mas também dizem respeito à usurpação do patrimônio indígena, 
depredação dos recursos naturais de terras indígenas e expulsão de suas terras de 
ocupação tradicional e titulação em nome de não índios. Tais políticas de reparação, 
como argumentam os próprios indígenas, precisam ser coletivas e traduzir-se em 
primeiro lugar na garantia de seu direito à terra (XIMENES, 2017).

É necessário destacar, contudo, que a despeito de graves violações de direito 
terem sido cometidas contra os povos indígenas antes e durante a Ditadura Militar, 
essas coletividades seguem atualmente tendo inúmeros direitos violados, não tendo 
bastado a promulgação da Constituição Federal de 1988 para que seus direitos fossem 
garantidos. De certa forma, essa situação atesta a fragilidade das instituições públicas 
e a ausência de uma justiça de transição que garanta a efetividade dos direitos desses 
grupos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cotidiano das populações indígenas no atual Mato Grosso do Sul, alterou-se, 
radicalmente, desde o final do século XIX, após a Guerra do Paraguai ou Guerra da 
Tríplice Aliança (1864-1870), e posterior ocupação do território por diversas frentes 
não indígenas. No século XX as ondas colonizatórias intensificaram-se impactando 
ainda mais os territórios e a vida das populações indígenas. Esse processo, amplamente 
incentivado pelo Estado brasileiro, culminou na violação de inúmeros direitos dos 
povos indígenas, situação que, aliás, persiste até a atualidade.

Dessa forma, a história contemporânea desses povos é profundamente marcada 
por conflitos e violências relacionadas à posse do seu território tradicional. O cotidiano 
dessas populações passou a ser marcado pela violência física e moral e pela indiferença 
e preconceito por parte da população regional, consequências da chegada das frentes 
de exploração nas regiões ocupadas pelos indígenas e pela intensa disputa em torno 
da posse das terras que se instalou nesses locais.

A partir de fontes documentais apresentadas neste trabalho, foi possível evidenciar 
processos históricos marcados pelo desrespeito aos dispositivos legais e por violências 
físicas e simbólicas, por vezes efetuadas pelos próprios órgãos estatais. Sendo assim, 
o texto apontou as possibilidades de análise do Relatório Figueiredo e do acervo do 
SPI a respeito das violações de direitos dos povos indígenas. Evidentemente, tais 
documentos ainda devem ser mais explorados por pesquisadores e pelo próprio 
movimento indígena.

Em relação à política do SPI destaca-se que sua atuação interferiu na organização 
social desses povos, limitou seus territórios sem oferecer os recursos imprescindíveis 
para suas reais necessidades. Entretanto, a política indigenista apesar de seu caráter 
impositivo, e por vezes violento, não logrou o objetivo assimilacionista. É importante 
ressaltar que nos últimos anos, os indígenas, fortemente ancorados nas disposições 
constitucionais de 1988, buscam retomar parte das terras que lhes foram tomadas no 
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decorrer dessa história recente e nesse sentido, as fontes documentais são importantes 
elementos para a luta pelos direitos dessas populações.
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CAPÍTULO 2

SOBRE CRÂNIOS ACHATADOS E PILÕES DE PEDRA: ALGUMAS 
NOTAS SOBRE A ORIGEM DOS KARITIANA4 

Felipe Ferreira Vander Velden*

RESUMO:

Este texto aborda algumas das peculiaridades culturais dos Karitiana – povo Tupi-
Arikém distribuído por cinco aldeias no norte de Rondônia – tais como sua língua, 
a deformação craniana que antigamente praticavam e os pilões feitos de pedra, que 
colocam este povo indígena como uma espécie de anomalia no mapa etnológico 
do sudoeste da Amazônia brasileira. Sugere, a partir disso, hipóteses para contatos 
históricos e conexões genéticas dos Karitiana com populações indígenas de outras 
regiões mais distantes das terras baixas sul-americanas, especulando sobre as origens 
deste grupo indígena. Além disso, discute a própria ideia de “anomalia”, argumentando 
que tal proposição – especialmente quando articulada à ideia de influência externa por 
meio do contato com outros povos ou regiões –, aplicada aos Karitiana, desconsidera 
sua criatividade histórica e a plasticidade de suas práticas sócio-culturais.

Palavras-chave: Karitiana - cultura - Rondônia - deformação craniana - cultura 
material
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Os Karitiana podem ser pensados como uma espécie de anomalia. A começar por 
sua língua – de uma família isolada dentro do grande tronco Tupi, do qual parece ser a 
única língua ainda viva5 , posto que Arikém/Arikeme6  e Kabishiana7  (RODRIGUES, 
1964) estão, ao que tudo indica, extintas há tempos – e que os faz contrastarem com 
todos os povos indígenas vizinhos e regionais, via de regra, seus (antigos) inimigos. E 
também por algumas de suas práticas e certos itens de sua cultura material, em larga 
medida estranhos à paisagem regional, Tupi e mesmo amazônica como um todo. 

 

5Talvez o Karitiana seja mesmo a única língua da família Arikém, se aceitarmos as hipóteses 
de que as duas outras línguas agrupadas nesta pequena família sejam algo como ficções: a 
primeira porque talvez nunca tenha existido, seu nome constituindo uma corruptela do termo 
‘Karitiana’ (Luciana Storto, comunicação pessoal; ‘Karitiana’, aliás, é um etnônimo de origem 
e significado desconhecidos), e a segunda porque tratar-se-ia, mais do que uma língua distinta, 
da forma como o Karitiana era falado há pouco mais de um século, quando o povo conhecido 
como Ariqueme/Arikeme/Arikém (Ahôpovo) entrou em contato com as frentes colonizadoras 
no norte de Rondônia. Ás expensas desta última hipótese, devo assinalar que o (pouco) que 
conhecemos das práticas sociais Arikemes (compiladas por CAVALCANTE, 2015, p. 25-43) 
parecem absolutamente estranhas aos Karitiana conteporâneos conforme eu os conheço; um 
estudo do modo como os Karitiana de hoje reagem ao material existente sobre os Arikeme ainda 
está no meu horizonte de pesquisas futuras.

6A regional Rondônia do CIMI menciona a existência de  Arikem na localidade chamada 
Cachoeira do Estivado, município de Ariquemes, RO. Informa que estão “desaldeados” e que 
“vivem jogados na cidade e fazendas” (CIMI-RO, 2015, p. 156); nada sabemos de sua língua.

7Pode-se incluir estes Kabishiana ou Kabišiana entre os mistérios do mapa etnológico amazônico. 
Lévi-Strauss (1963, p. 372) localizou-os (grafando “Cabishinana”) no rio Mequenes [sic], às 
coordenadas “lat. 13º S., long. 62º W”, ou (LÉVI-STRAUSS, 1950, p. 77) entre os rios Corumbiara 
e Mequens – muito ao sul de onde estão hoje os Karitiana –, e publicou de sua língua 12 palavras, 
nas quais Aryon Rodrigues (1955, p. 1061) achou cognatos com as línguas Arikém e Makurap, 
que neste artigo foi incluído na proposta de uma família Arikém (RODRIGUES, 1955, p. 1066). O 
Museu de Arqueologia e Etnologia da USP abriga algumas peças Kabishiana coletadas por Lévi-
Strauss em 1938 (DORTA, 1992, p. 514). Tendo em mente a semelhança deste etnônimo com o 
termo genérico Cabixi/Kabixi, que aparece designando coletivos indígenas em várias localidades 
na porção sul do atual estado de Rondônia (REESINK, 2010), também espero investigar mais a 
fundo a questão em momento oportuno.
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Dentre estes, destaco o uso de pilões confeccionados de madeira e pedra para 
fazer música e a antiga prática da deformação craniana – o achatamento do crânio de 
homens e mulheres8 . Mais ainda os Karitiana vêm figurando na literatura científica 
como uma anomalia também em função de sua genética, cuja particularidade – ainda 
que esta necessariamente deva ser abordada de acordo com um contexto histórico-
político muito específico – tem contribuído para tornar este grupo indígena nativo do 
sudoeste da Amazônia brasileira ainda mais estranho ao mapa etnológico e histórico 
das terras baixas sul-americanas.

Este capítulo discute esta caracterização dos Karitiana como um grupo isolado 
ou anômalo na paisagem amazônica, alinhavando sugestões que podem contribuir 
para o debate em torno da presença dos Karitiana na sua região nos últimos séculos 
e de sua origem, sem, contudo, subscrever uma noção forte desta mesma ideia de 
“origem”. Mesmo porque os Karitiana sabem muito bem de onde eles vêm, conhecem 
muito bem suas origens, como é contada em uma longa narrativa conhecida por quase 
todos nas aldeias deste povo indígena (da qual uma parte substancial foi transcrita e 
analisada por LÚCIO, 1996, p. 18-51). O que espera-se, aqui, é oferecer alguns insights 
que venham a contribuir com a história indígena de Rondônia e do vale do Madeira 
(pelo menos a partir da segunda metade do século XIX), ainda muito pouco conhecida 
e estudada, por meio da investigação da posição ds Karitiana no panorama etnológico 
e etno-histórico regional.

É interessante assinalar que os Karitiana, em certo sentido, concordam com esta 
ideia de que o local em que se encontram hoje não corresponde plenamente a seu 
centro de origem. De acordo com suas memórias, o grupo parece vir se deslocando 
do sudeste da região ocupada atualmente, e os Karitia-na reconhecem como seu 
território tradicional as terras drenadas pelos afluentes da margem direita do rio 
Candeias. De fato, um conjunto de sítios de antigas aldeias – localizadas por inúmeros 
vestígios, como cacos de cerâmica, esteios de casas redondas (abi atana) e cemitérios e 
reconhecidas por seus nomes pelos atuais Karitiana – formam um percurso espaço-
temporal que expressa a história recente deste povo em sua fuga da região próxima 
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ao município de Ariquemes – onde estariam pela segunda metade do século XIX – 
até as margens do igarapé Sapoti – onde foram definitivamente fixados no final dos 
anos de 1960, com a fundação da aldeia Kyõwã, ainda ocupada por parte importante 
do grupo hoje em dia –, cruzando, em algum momento de meados do século XX 
(provavelmente por volta da década de 50), o rio Candeias, curso d’água que define, 
em larga medida, a territorialidade tradicional deste povo. Além disso, o fato de que 
possuem denominações para vários grupos de língua Tupi-Mondé – situados no rumo 
sudeste da área atualmente ocupada pelos Karitiana, mas a quase 400 quilômetros de 
distância – e de que sustentem que estes eram seus inimigos tradicionais (opok pita, “os 
verdadeiramente outros”) também apoia a hipótese de uma origem talvez longínqua 
desses hoje majoritariamente ocupantes da margem esquerda do Candeias. 

***

Comecemos com os pilões de pedra, sobre os quais disponho de informações menos 
completas. Trata-se, na verdade, de pilões alguidariformes escavados em troncos de 
madeira com uma mão feita de uma pedra chata e usados pelas mulheres para processar 
alimentos (grãos e tubérculos). Alguns ainda seguiam em uso nas aldeias Karitiana em 
2003 (quando iniciei minhas pesquisas na aldeia de Kyõwã), e muitas dessas pedras 
(que os Karitiana deno-minam “pilão de pedra”) podem ser encontradas nos sítios de 
antigas aldeias hoje abandonadas, sobretudo na bacia do rio Candeias: elas, assim, 
configuram índice seguro, e durável, da presença dos Karitiana em certos lugares na 
região, e frequentemente as pedras são recolhidas na ata a trazidas para as aldeias.

 8 Há outras estranhezas, como, por exemplo, o fato de que os Karitiana não cultivam tabaco, 
afirmando-me que jamais o fizeram, no que contrastariam fortemente com a ampla difusão desta 
planta nas terras baixas sul-americanas, onde, nas palavras de Goodman (citado em RUSSELL & 
RAHMAN, 2016, p. 2, minha tradução), “virtualmente todas as sociedades ameríndias conheciam 
o tabaco”. Andréa Castro (2015) sugere que a noção Karitiana de que a geração de filhos envolve 
a fusão de elementos masculinos e femininos é, também, rara na paisagem das ideias sobre a 
concepção na Amazônia indígena.
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Além disso, registrei o uso desses pilões no ritual funerário que acompanhei 
em 2003: depois de erguida a estrutura de madeira e palha sobre o túmulo, as 
mulheres aparentadas do morto (especialmente suas filhas) batem a pedra no 
pilão vazio uma única vez; as demais pessoas não devem ouvir esse som, segundo 
Antonio Paulo, pois morreriam em pouco tempo: por isso quase todos na aldeia 
retiram-se para o mato, permanecendo por algum tempo a uma distância segura.

Não conheço registros de artefatos como estes em outros povos vizinhos 
ou amazônicos, e Rondon (1916: 362), descrevendo seu uso entre os Arikêmes  
no rio Jamari em 1913, afirma que se tratava (o pilão) de instrumento “de 
uso commum a todos os selvicolas brasileiros”, mas que deste grupo ganhou 
“um feitio novo, privativo da tribu”. E continua, em uma descrição em tudo 
semelhante ao modo como os Karitiana fazem uso, hoje, do mesmo instrumento:

 

Pilão de madeira e pedras de moer recolhidas pelos Karitiana nos arredores da 
aldeia do Rio Candeias (Foto: Felipe Vander Velden, 2012) 
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“Para triturar grãos, abrem em toras de madeira, os cochos em 
que damos comida ou água ao nosso gado. Arranjam uma lage 
bastante pesada, com a fórma geral de meio disco, cujo diâmetro 
e espessura sejam pouco menores do que o comprimento e a 
largura daquella escavação. Nesta collocam os grãos e assentada 
sobre elles, pelo diâmetro, com a linha curva para cima, a lage.
“Uma índia, com as duas mãos apoiadas sobre a parte superior 
daquella pedra, imprime-lhe um movimento de vai-vem, fazendo-a 
oscillar para um e outro lado do plano vertical determinado 
pelo eixo do cocho. Obtem-se assim o rolamento da superfície 
longitudinal da pedra sobre as sementes que, comprimidas contra 
as paredes do cocho, são moí-das” (RONDON, 1916, p. 362-363)9.

A mesma informação é anotada por Amilcar Botelho de Magalhães (1942, p. 342), 
que corrobora o formato de “meio disco” dos “pedaços de laje” ainda hoje encontrados 
no território tradicionalmente ocupado pelos Karitiana, e que eram no passado 
selecionados pelos Arikémes para utilização como trituradores de grãos em toras de 
madeira abertas horizontalmente.

Os textos de Rondon e de Magalhães, contudo, não fazem menção ao curioso fato 
de as mulheres fazerem “música” (assim é como os Karitiana se referem), batendo 
as pedras nos pilões de forma ritmada: esta é a música que acompanha as flautas 
(aerofones) de taboca tocadas pelos homens durante a festa das flautas (MOSER, S/d): 
dizem os Karitiana que os homens falam através das flautas, e as mulheres respondem 
por meio da batida ritmada das pedras no cocho de madeira: conforme Cizino, nos 
antigos rituais que comemoravam a caça de cabeças dos inimigos, “homem tocava 
flauta, e mulher respondia com toque do pilão”.

9 Rondon não faz referência a crânios achatados entre os Arikeme; é de se supor que o teria feito, 
caso a modificação craniana fosse empregada, dado o exotismo que reveste a prática.
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Os padres Angelo Spadari e José Fracisco Pucci, que visitam, junto do irmão leigo 
Adhail Póvoas, uma aldeia Karitiana no rio Candeias em 1958, contudo, notam o 
singular costume, relacionando-o aos tradicionais tambores de madeira (trocanos) 
usuais em outras partes da Amazônia:

“Usam – muito parecido com o trocano tradicional – um tronco de 
madeira de uns 4 ms. de comprido, com uma cavidade em tôda a parte 
superior de sua extensão, onde as mulheres, com lascas de pedra de forma 
retangular, socam o milho para a pamonha, produzindo um som soturno 
e compassado, que ribomba pela floresta adentro” (HUGO, 1959, p. 261).

Em seu Dicionário do artesanato indígena, Berta Ribeiro (1988, p. 204-206; 269-270) 
não faz menção, nas seções dedicadas aos pilões e aos tambores nativos, a percutores 
confeccionados em pedra. Não obstante, Alfred Métraux (1963, p. 443), citando 
William Farabee, assinala a presença do método de triturar milho entre duas pedras 
(ou utilizando-se uma grande peça semi-circular de madeira deslizando sobre um 
tronco escavado) entre os grupos de língua Tacana nas terras baixas orientais da 
Bolívia, região não muito distantes dos Karitiana. 

Mulher Karitiana triturando milho com pedra de pilão, aldeia 
Central (Foto: Felipe Vander Velden, junho de 2003)
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O autor completa (Idem, p. 444, minha tradução) que um desses grupos, os Tiatinagua, 
“achatavam a cabeça das crianças amarrando uma placa sobre a testa”. Pilões de pedra 
e deformação craniana na Amazônia boliviana? Seriam os Karitiana frutos do contato 
com esses vizinhos ocidentais?   

                                                                * * *

A prática da deformação craniana, que nos interessa mais de perto aqui, chamou 
logo a atenção dos primeiros não índios que conheceram os Karitiana e deles deixaram 
registros: os homens da Expedição Carlos Chagas, que localizaram um jovem 
Karitiana (nome que eles grafam “Caratiana”) no rio Jamari em 1912 (provavelmente 
trabalhando em um seringal, em função das roupas que usa), tomaram três fotografias 
– frente e perfis esquerdo e direito – que deixam ver com clareza seu crânio 
artificialmente deformado10 . De acordo com a arqueóloga Sheila Mendonça de Souza 
(1994), as imagens foram feitas seguindo-se rigorosamente os parâmetros biométricos 
das ciências antropológi-cas da época: neste momento, os Karitiana, em função de 
suas cabeças achatadas (uma técnica e um prática cultural), se tornam “objectos de 
sciencia” (VANDER VELDEN, 2004). Segundo os Karitiana, a foto retrata João Capitão, 
importante liderança dos princípios do século XX, pai de Antonio Morais – o líder que, 
na primeira metade do século XX, conduziu a recuperação demográfica deste povo 
àquela altura ameaçado pelo risco de extinção (LÚCIO, 1998)  e avô de Cizino, o único 
xamã ainda em atividade. 

De acordo com os Karitiana, o processo de achatamento do crânio começava bem 
cedo. Um aparato denominado om’am (que pode ser visto aqui na fotografia tomada 
pelo antropólogo Carlos Frederico Lúcio, que grafa õmãm, em 1993) e fabricado apenas 
pelas mulheres era preso à cabeça da criança logo no nascimento: em “menino bem 
pequeno, mamando ainda” (Epitácio). 

10 As fotografias trazem a legenda “Índio Caratiana – Rio Jamary – 16 anos C 31 13 X 18 N. 14 1912”, 
e fazem parte do acervo da Casa de Oswaldo Cruz, e podem ser conferidas digitalmente no site 
http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/informationobject/browse?topLod=0&query=caratiana 
(acesso em 05/10/2017).
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Nos primeiros meses, o aparato era confeccionado de palha enrolada com algodão 
bruto, que era substituída por madeira e fibras tecidas de algodão quando a ossatura 
da caixa craniana se fortalecia com o crescimento da criança (LÚCIO, 1996, p. 115); 
a pressão exercida pela faixa de algodão no osso frontal levava e seu deslocamento, 
dando à cabeça um característico aspecto cônico: segundo Epitácio Karitiana, bastavam 
três dias com o om’am para que se modificasse o formato da cabeça dos recém-nascidos. 

Ilustração do modo como o om’am era utilizado pelos Karitiana para achatar o crânio 
das crianças (Foto:Carlos Frederico Lúcio, reproduzida de LÚCIO, 1996, p. 115)

O om’am era usado até a puberdade, mas, recentemente, os Karitiana deixaram 
no escritório do CIMI – Regional Rondônia um artefato (confeccionado, pelo que 
consta, por Dona Joana Karitiana) feito com uma apertada faixa de madeira coberta de 
algodão e decorada com penas vermelhas de arara, que, segundo consta, era usado por 
indivíduos mais velhos para concluir o processo de achatamento do crânio. 
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Um om’am recente, confeccionado por D. Joana Karitiana, e que
seria empregado por pessoas mais velhas para concluir o processo 

de achatamento do crânio (Foto: Felipe Vander Velden, acervo do CIMI-RO, 2015)

Homens e mulheres que, hoje, têm acima de 50 anos, todos apresentam o crânio 
achatado, e a prática parece ter sido abandonada no início dos anos de 1970: de 
acordo com Carlos Lúcio (1996, p. 115, nota 4), a “última pessoa que teve seu crânio 
deformado [sic] foi um filho de Moraes [uma grande liderança Karitiana, filho de João 
Capitão, e que conduziu o grupo no estabelecimento de contatos mais intensos com os 
não índios], Meireles [que hoje tem por volta de 50 anos de idade], mesmo assim de 
maneira bem sutil, já que o processo não fora concluído”.

***

Uma modificação corporal e estética assim tão radical – pelo menos aos nossos 
olhos – chama a atenção na paisagem etnológica regional e amazônica por seu 
exotismo e sua raridade: alguma conexão deve ser feita para que a presença dos 
crânios achatados entre os Karitiana no vale do alto rio Madeira seja satisfatoriamente 
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explicada, na ausência de grupos vizinhos ou próximos utilizando a mesma técnica. E 
as conexões empregadas para explicar a deformação craniana por parte dos Karitiana 
vêm, sintomaticamente, todas do oeste.

Em seu artigo em um livro de grande repercussão no Brasil, Antonio Porro (1992: 
183) justapôs a fotografia do rapaz Karitiana tomada pela Expedição Carlos Chagas com 
uma conhecida imagem, feita por Alexandre Rodrigues Ferreira, explorador português 
que percorreu grandes porções da Amazônia no final do século XVIII, de um guerreiro 
Cambeba, grupo de língua Tupi-Guarani também conhecido como Omagua, e que 
chamaram a atenção dos primeiros europeus a navegarem o rio Solimões-Amazonas 
por causa de seus crânios modificados. O próprio nome dado ao grupo, Cambeba, 
faz referência ao achatamento do crânio: do Tupi canga [cabeça] + peba [chata, plana]. 
Porro não vincula os Omagua-Cambeba aos Karitiana textualmente, mas o simples 
fato de colocar as imagens lado a lado criou uma identificação: os Karitiana, separados 
por 850 km dos Cambeba, seriam originários deste grupo colonial11 .

A técnica empregada pelos Omagua-Cambeba coloniais era, em tudo, muito 
semelhante à empregada pelos Karitiana ainda na primeira metade do século XX, 
conforme a descrição de frei Cristóbal de Acuña, escrita em 1639:

“Têm todos a cabeça chata, o que torna feio os homens, embora as mulheres 
o disfarcem melhor cobrindo-a com basta cabeleira. Acham os nativos tão 
acostumados ao uso de terem a cabeça achatada que as crianças, apenas nascem, 
são metidas numa prensa, onde sua testa é comprimida com uma tábua pequena; 
e, pela parte do crânio, por outro tão grande, que servindo de berço, recebe todo o 
corpo do recém-nascido (...). Ficam com a testa e o crânio tão achatados como a 
palma da mão (...) mais parecendo mitra de bispo malformada do que cabeça de 
uma pessoa (...)” (ACUÑA, 1994 [1639], p. 117-118).

 11“Colonial” quanto à prática de modificar o formato da cabeça, abandonada, ao que parece, em fins 
do século XVIII (Maciel 2007): os Kambeba constituem um importante grupo indígena espalhado pela 
fronteira do Brasil com o Peru, ainda às margens do rio Marañón/Solimões.
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Esta identificação dos Omagua-Cambeba com os Karitiana é feita explicitamente 
pela linguista Ana Suely Arruda Câmara Cabral (2007, p. 376-377). Com base nas 
sugestões, feitas por vários estudos linguísticos (URBAN, 1996), de que os Cambeba e 
os Kocama (outro povo Tupi-Guarani na mesma região do Solimões) teriam adotado 
línguas Tupi-Guarani apenas recentemente, sendo, portanto, originalmente falantes 
de línguas de outra filiação (talvez Ara-wak)12 – e, deste modo, tendo, originalmente, 
outra cultura, não-Tupi-Guarani – Cabral sugere uma possível conexão entre os 
Karitiana (povo de língua Tupi-Arikém) e os Cambeba e Cocama (povos anteriormente 
falantes de línguas não-Tupi-Guarani) dada pela prática do achatamento do crânio. Os 
Cambeba e Kokáma [sic] podem ter se originado, hipotetiza a autora, num cenário em 
que línguas do tronco Tupi (mas não Tupi-Guarani) estariam presentes: os grupos no 
alto Solimões poderiam ter migrado do sudoeste da Amazônia brasileira para sua atual 
localização, nas fronteiras brasileiras com o Peru e a Colômbia. Assim, os Karitiana 
seriam uns descendentes tardios dos Cambeba que teriam permanecido em Rondônia.

Sheila Mendonça de Souza (1994) vai mais longe, ao postular conexões andinas 
dos Karitiana (e também dos Omagua-Cambeba), também suscitadas pela prática da 
deformação craniana bastante conhecida nos Andes peruanos e em outras regiões da 
América do Sul fora da Amazônia, como na Patagônia e na zona andina na Argentina e 
também no norte do Chile (PEREZ et al., 2009; SELDES & ORTIZ, 2009; MANRÍQUEZ 
et al., 2006; TORRES-ROUFF, 2007; COSTA, LLAGOSTERA & COCILOVO, 2008)13 . 
Tais vínculos com paragens ocidentais – nas fronteiras entre os Andes e a Amazônia – 
poderiam ser reforçados pelo fato de que seriam os grupos de língua Pano no vale do 
rio Ucayali (Peru) dos poucos outros povos a praticar a modificação artificial do crânio 
na Amazônia: Steward & Métraux (1963, p. 572-573), coligindo informações de vários 
observadores até o final do século XIX, afirmam que os Chama, Cashibo, Shipibo, 
Conibo e Nocomán “comprimem a cabeça do bebê por quatro dias após o nascimento 
utilizando uma almofada (pad, em inglês) presa em uma placa de madeira na testa e 
uma banda de tecido em volta da cabeça” (Idem, p. 572, minha tradução); a página 
573 traz a ilustração de um desses artefatos para deformação craniana, coletado entre 
os Chama por Tessmann nos anos de 1920-30, e que é muito semelhante ao om’am 
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Karitiana. Steward (1963, p. 521, minha tradução) ainda menciona que “os Quijo [no 
extremo ocidente da Ama-zônia], Peba [no alto Amazonas], Pano do Ucayali e Tupi 
[referindo-se certa-mente aos Omagua]usavam comprimir a testa contra a armação 
que servia de berço (craddle) à criança”14 .

Eu não estou em condições de negar, obviamente, que estas conexões históricas 
dos Karitiana com grupos mais a oeste tenham existido. Entretanto, não existem, até 
o momento, evidências suficientes – arqueológicas, antropológicas ou linguísticas – 
que sustentem tais afirmações, por mais plausíveis que sejam. O que mais chama a 
atenção, a meu ver, é a continuidade, nestes argumentos, de uma visão comum sobre 
as relações entre os Andes e a Amazônia: a ideia de que boa parte das técnicas e 
práticas sociais amazônicas teriam sua origem nos Andes, tecnológica e politicamente 
mais avançados, difundindo-se, posteriormente, pela várzea a leste. A Amazônia, 
assim, teria sido “inventada” no oeste, nas altitudes andinas, ou, pelo menos, na zona 
intermediária da Montaña peruana. Hoje, evidências arqueológicas cada vez mais 
sugerem um cenário, se não inverso (da Amazônia aos Andes), certamente muito mais 
complexo, de intercâmbios entre as duas macrorregiões. Minha pergunta, contudo, é: 
por que os Karitiana não podem, eles mesmos, ter criado a prática de achatamento de 
seus crânios? É chegada, então, a hora de se perguntar como os Karitiana justificam 
esta prática e o que nos dizem sobre ela.

12 O caso Cocama é controverso, posto que alguns autores defendem a filiação genealógica do Cocama 
ao tronco Tupi. O que parece certo, então, é um histórico de intensos contatos destes grupos no alto 
Solimões, zona em que falantes de línguas de várias famílias se encon-traram e se influenciaram 
(ERIKSEN & GALÚCIO, 2014, p. 191). 
13 Agradeço a Eduardo Bespalez e à Agustina Morando pelo envio destes artigos aqui citados.
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***

Conta um mito, bastante conhecido pelos Karitiana porque hilariante, que um 
homem do tempo antigamente (grosso modo, o que chamamos de “tempo mítico”) 
não tinha a cabeça achatada (chata), como os demais Karitiana. Okorokoto, seu nome, 
era um infeliz prototípico, posto que rejeitado por todas as mulheres do grupo15 . 
Okorokoto até tentou achatar sua fronte ficando exposto ao sol quente com a cabeça 
besuntada de óleo de gongo e um pedaço de madeira amarrado na testa, conseguindo 
um resultado pífio porque “em adulto não dá mais, não”. Para além de infeliz, porque 
não encontrava uma companheira humana, Okorokoto era figura do ridículo, pois fez 
de um oco de pau sua “esposa”, narram os Karitiana, a quem chamava de “minha 
mulher” (as árvores menores em torno eram chamadas por ele de “meus filhos”), 
beijava, acariciava, destinava presentes e com quem mantinha relações sexuais16. 
Comportamento ridículo,  mais do que reprovável, punido com humor pelos demais 
moradores da aldeia que, em certa ocasião, enchem o buraco da “esposa” de Okorokoto 
com pimenta apenas para ver o infeliz solitário sair pulando por causa da ardência e 
da dor, diante das risadas de todos.

O mito de Okorokoto expõe uma razão para a prática do achatamento do crânio 
pelos Karitiana: diz-se que, antigamente, as mulheres só apreciavam os homens que 
deformavam seus crânios. Tratava-se, pois, de uma razão mesmo estética: o crânio 
achatado era “bonito” (hãrã~j), disse-me Laura Karitiana, razão pela qual Okorokoto era 
considerado “feio” (sara), pois tinha a cabeça “natural”, por assim dizer, não alterada 
pela modificação artificial da caixa craniana. 

14 Já mencionei a deformação craniana entre os Tiatinagua, grupo Tacana nas terras baixas da Bolívia. 
Há referências à deformações cranianas intencionais também entre os Mojo no oriente boliviano no 
século XVIII (MÉTRAUX, 1963, p. 410).
15 Landin (1983, p. 43) diz de Okorokot “nome de uma pessoa mitológica”.
16 Deste sêmen “desperdiçado” por Okorokoto no oco de árvore surgem dois peixinhos, o tijy’o (um tipo 
de jeju pequeno, de cor preta e verde) e o okorokoto ito (um tipo de cascudo com pele mole, cujo nome 
literalmente significa “filho de Okorokoto”).
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Parece haver, ainda, uma outra razão para o deformação craniana: de acordo com 
Antonio Paulo Karitiana, foi um antigo tuxaua que achou bonito modificar a forma da 
cabeça, instituindo, então, a prática, que era destinada para diferenciar os Karitiana 
dos “outros índios” (opok pita) vizinhos e inimigos. As cabeças chatas de homens e 
mulheres constituíam, assim, a “marca dos Karitiana”, que os tornava distintos de 
outros povos que também tinham (e têm) suas próprias “marcas” corporais: narizes 
e orelhas furadas, tatuagens faciais e outras. É interessante que esta explicação ressoe 
com a razão fornecida pelos Karitiana aos religiosos que os visitaram em 1958, e que 
assim escrevem em seu relatório:

“Os pais apertam com muita fôrça desde o tempo de criança o crâneo 
de seus filhos: usam para isso tiras de algodão ou de fibras indígenas. 
A cabeça toma assim uma forma cônica, que distingue os Caritiana [sic] 
dos seus inimigos mortais, os Caripuna” (HUGO, 1959, p. 260).

O achatamento do crânio, assim, aparece como uma decisão do grupo (ou de um 
chefe) por se fazerem diferentes de seus inimigos mais próximos, os Karipuna. Resta 
saber, aqui, se os missionários estão fazendo referência ao povo Karipuna de língua 
Pano, registrados de longa data nas margens do alto rio Madeira e que desaparecem 
das fontes no segundo decênio do século XX (MEIRELES, 1984, p. 7), tendo suas 
últimas aldeias documentadas por Rondon (1916) na foz do rio Jaci-Paraná nos anos de 
1910; ou as Karipuna de língua Tupi-Guarani (Kawahiwa), que parecem vir ocupando 
a mesma região (o vale do rio Jaci-Paraná) desde pelo menos meados do século XIX 
(PEGGION, 2011). Penso que esses “inimigos mortais” identificados pelos missionários
se referem aos Karipuna Tupi-Guarani: chamados de Yrypokyejemo pelos Karitiana 
(literalmente, “gente alta pintada”), que deles dizem que “rosto dele era pintado”, 
provavelmente do costume – estranho aos Karitiana, mas comum aos grupos de língua 
Kawahiwa – de tatuar riscos negros na face. 
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Eis, então, que a deformação craniana ou achatamento do crânio se constitui em 
um distintivo étnico e estético para os Karitiana: uma prática inscrita no corpo que 
tornava as pessoas não só bonitas, como também marcadamente diferentes dos grupos 
vizinhos, os opok pita (“os outros de verdade”) que os Karitiana mal consideram gente17. 
A técnica – hoje abandonada – da defor-mação craniana talvez possa ser lida como um 
caso extremo ou radical das práticas de “modelagem” ou “moldagem” dos corpos 
dos recém-nascidos (achatamento do nariz, manipulação do crânio, entre outras), 
amplamente difundidas nas terras baixas da América do Sul (CLASTRES, 1995; 
McCALLUM, 2003)18 . Corpos amazônicos, como sabemos, encontram-se, sempre e 
continuamente, em construção.

Não é, deste modo, necessário recorrermos à antigas e perdidas conexões dos 
Karitiana com o oeste andino ou alto amazônico – ainda que, repito, tais laços não 
possam ser descartados sem mais pesquisas antropológicas, históricas, linguísticas e 
arqueológicas. Em outro trabalho (VANDER VELDEN, 2014), sustentei – a partir de 
reminiscências históricas dos próprios Karitiana – que este povo indígena tem sua 
origem a sudeste de sua atual localização, talvez em uma região tão longínqua quanto 
o alto rio Ji-Paraná, território dos po-vos de língua Tupi-Mondé19. 
Além disso, os Karitiana afirmam jamais terem estado nas margens do grande 
rio Madeira, e não há, nos poucos registros etno-gráficos e documentais feitos por 
viajantes e missionários que percorreram o mesmo curso d’água nos séculos XVIII e 
XIX, menção a nada que possa ser minimamente vinculado aos Karitiana (PESSOA DA 
SILVA & COSTA, 2014). 

17 Diz-se que, nas expedições guerreiras de antigamente, os Karitiana saíam para “matar caça”. 
As cabeças dos inimigos mortos eram trazidas para as aldeias e decoradas com pintura e com 
pelos de porco-espinho, tamanduá, cutia e queixada e com penas de arara e papagaio, ao que se 
seguia uma dança em que os homens seguravam as cabeças cantando “eu matei porco, eu matei 
veado, eu matei tamanduá...”. A cabeça dos inimigos era personagem central de um elaborado 
ritual pós-homicídio destinado a trazer “alegria” e “saúde” aos Karitiana. A relação entre as 
cabeças achatadas como “sinal diacrítico” dos Karitiana e a captura de cabeças dos contrários 
– caracterizados, justamente, por não adotarem a deformação craniana – deve ser melhor 
investigada.
18 Devo esta sugestão a Estevão Fernandes, a quem agradeço.
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Por fim, eles são taxativos em afirmar que suas aldeias mais ocidentais alcançaram 
apenas o rio Jaci-Paraná, nunca se espalhando para o oeste mais distante e 
desconhecendo o que havia ou há ali. 

***

Consideremos o trecho seguinte, redigido por Luciana Storto (em STORTO & 
VANDER VELDEN, 2005), que expressa bem o que estou chamando de situação 
“anômala” dos Karitiana no cenário étno-histórico, linguístico e cultural da região 
norte do estado de Rondônia:

“O Karitiana é neste aspecto [a investigação histórica por meio dos 
estudos linguísticos] especialmente interessante, pois há evidências 
culturais que indicam um período de contato em que eles tiveram 
convívio com um povo não Tupi. Por exemplo, eles não têm como 
prática a produção de farinha de mandioca, que é uma característica 
típica Tupi. Ao invés de farinha de mandioca, processam o milho.

19 É muito interessante constatar que no mapa que acompanha seus Documents Rama-rama, 
Lévi-Strauss (1950, p. 84) situe os “Arikem” na região do alto rio Machadinho, na zona central do 
atual estado de Rondônia (não muito distante da cidade de Ji-Paraná), consoante com a área de 
onde os Karitiana afirmam ter vindo, à sudeste de onde se localizam atualmente. Não obstante, 
ainda estão muito distantes dos Kabishiana, no extremo sudoeste do mesmo estado.
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O instrumento usado para processar o milho em mingau é um pilão 
horizontal e uma pedra retangular. Até algumas gerações atrás, 
possuíam uma prática de deformação craniana ritual [sic] através do 
uso de um aparato feito de madeira e algodão que, quando usado desde 
cedo na cabeça de crianças, produzia um achatamento da porção frontal 
do crânio. Este tipo de pilão e deformação craniana, ao que se sabe, 
não são característicos dos povos Tupi. Assim, assume-se que estes 
aparatos devem ter sido adquiridos via contato. É possível que este 
suposto contato tenha dado origem também à [uma] mudança vocálica 
[específica], que atinge apenas a família Arikém dentre as dez famílias 
linguísticas do tronco Tupi”.

Nada tenho que ver com mudanças vocálicas: deixo isso para especialistas como 
Luciana Storto, maior conhecedora da língua Karitiana. No entanto, porque assumir 
que apenas o contato com outros povos pode explicar certas “evidências culturais” 
estranhas aos grupos vizinhos ou da mesma filiação linguística? Apenas as intervenções 
externas podem levar a algo como um desvio de percurso de povos de língua Tupi, 
como se o tronco lnguístico determinasse a história e as práticas de um povo? Haveria, 
de fato, elementos materiais20 “característicos dos povos Tupi”, a conectar grupos tão 
distantes como os Guarani e os Munduruku? As “evidências culturais”, de todo modo, 
são obscuras, e depõemcontra o que se denomina “característica típica Tupi”: não só 
os Omagua-Cambeba (um grupo Tupi) deformavam o crânio, como vimos, mas é fato, 
também, que o milho é um alimento fundamental para muitos grupos deste tronco 
linguístico, como entre os Guarani e os Araweté, por exemplo. 

Sustentar que as práticas exclusivas dos Karitiana têm origem 
no contato com outros povos parece me subestimar, de certo 
modo, as capacidades criativas da história e a plasticidade 
da cultura, apequenadas diante dos rigores das línguas. 
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E tornar os Karitiana estranhos e estrangeiros ao próprio lugar que reconhecem 
como seu: por que razão os contatos transformadores vêm sempre do oeste (alto 
Amazonas, Montaña peruana, Ucayali, oriente boliviano), ao passo que os Karitiana 
reconhecem firmemente que se originam a leste do território que ocupam hoje?

***
Nas últimas décadas, os Karitiana acabaram novamente singularizados, desta 

vez em função da tradução genética de sua trajetório histórica21 . Com efeito, após a 
intensificação do contato com a sociedade nacional, provavelmente a partir do início 
do século XX, os Karitiana sofreram um brutal declínio demográfico: eles dizem, 
hoje, que “quase acabaram”. Isso só não veio a acontecer porque o grupo tomou duas 
medidas desesperadas, como parte de uma “estratégia sui generis adotada para a 
recomposição do contingente populacional” (LÚCIO, 1996, p.111, grifo do autor). Em 
um dado momento, tomaram a iniciativa de procurar contatar um grupo de parentes 
que, dizem, fora separado anos antes. Chamados Joari, este grupo, de acordo com 
os relatos, era constituído apenas por homens, que precisavam de mulheres para o 
casamento. Estas esposas teriam sido providas pelo grupo Karitiana, que dispunha 
das muitas filhas do chefe Antônio Moraes, resultantes de uma primeira tentativa de 
conter a extinção do povo. Há cerca de 3 gerações (por volta dos anos 20 ou 30), o 
prestigiado líder Antonio Moraes teria desposado, de acordo com os Karitiana, de 7 a 10 
mulheres (a crer em versões divergentes22 ), inclusive algumas cujo parentesco muito 
próximo lhe seriam interditas pelas regras matrimoniais. Estas uniões poligâmicas 
geraram muitos filhos – 15, segundo Aguiar (1991, p. 14) –, especialmente mulheres, 
que foram cedidas aos Joari, selando a união entre os dois grupos23 . Desta forma, a 
grave depressão populacional de que os Karitiana foram vítimas foi revertida com 
absoluto sucesso. 

21 Esta seção reescreve algumas das conclusões de minha dissertação de mestrado (VAN-DER 
VELDEN, 2004). 
20 Falo em “elementos materiais” porque estou convencido de que há notáveis similaridades (e 
continuidades históricas) nas cosmologias dos grupos de língua Tupi (VIVEIROS DE CASTRO, 1986), 
o que inclui o material Karitiana – além, é claro, pelo fato de que se tratam mesmo de saberes materiais 
(horticultura) e práticas de confecção e uso de artefatos (pilões de pedra, achatadores de cabeças).
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Contudo, sua maneira de reverter o declínio populacional teve impacto importante 
na estrutura genealógica dos Karitiana. Já em meados dos anos 70, Rachel Landin 
observou a extrema densidade de seus laços de parentesco (LANDIN, 1989, p. 62). Sem 
se referir à história de Moraes, Denise Meireles (1988, p. 8) menciona a reconfiguração 
de regras matrimoniais do grupo em função de profunda desestabilização demográfica. 
Claro, estas são características comuns a muitas sociedades demograficamente 
reduzidas e levadas ao limite da extinção física; a questão, contudo, era o grau de 
complexidade que esta configuração veio a adquirir entre os Karitiana. 

Ao investigar a genealogia dos Karitiana, Lúcio (1996, p.111-112) detectou que 
praticamente todos os Karitiana vivos (95,23% deles) descendem diretamente de 
Antonio Moraes. O mesmo dado havia sido verificado pelo estudo anterior do 
geneticista Gilberto Souza Aguiar (1991), que inaugurou o interesse das ciências da 
vida pela peculiar configuração genética do grupo. Aguiar descobriu que a estratégia 
de Antônio Moraes em desposar muitas mulheres teve “(...) efeitos dramáticos 
no atual estado genético-populacional da tribo [sic] (...)” e, à época de sua visita à 
aldeia, constatou que todos os indivíduos menores de 16 anos descendiam do chefe 
Moraes, frequentemente por diversos ca-minhos genealógicos (AGUIAR, 1991, p. 14). 
Constatou, ainda, que o coeficiente de consanguinidade médio – índice que mede 
o proximidade genética no interior de uma população – dos Karitiana era de 0,142, 
sendo que entre primos de primeiro grau este número chega a 0,125 (AGUIAR, 1991, 
p. 15). 

Um artigo de 1994, em que o material Karitiana é analisado, reafirma a transição 
entre a genealogia e a genética sugerida por G.Aguiar: os autores agradecem a um 
colaborador uma genealogia dos Karitiana (CALLEGARI-JACQUES et al., 1994, p. 478). 

22  Os Karitiana falam, alternativamente, em 7 ou 10 esposas. Gilberto Aguiar menciona 7 (1991, 
p.14). Carlos Lúcio coletou 9 nomes, mas também observou que os índios costumam falar em 10 
(LÚCIO, 1996, p. 119).
23  Lúcio (1996, p. 111-121; 1998) analisou em maior detalhe a história de Antônio Moraes e o 
episódio de sua poligamia exacerbada.
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Deste modo, a partir da estrutura genealógica, os pesquisadores parecem fazer emergir 
a estrutura genética, e a história é reduzida a seus efeitos sistêmicos inscritos no DNA. 
Esta estrutura genética define, então, uma vez mais, a singularidade dos Karitiana: uma 
sociedade de pequena escala, linguisticamente isolada e geneticamente ímpar, posto 
que resultante de uma ação passada que provocou uma alteração cientificamente 
interessante no mapa genético do grupo extremo de consanguinidade, extremo de 
endocruzamentos ou casamentos entre parceiros geneticamente muito próximos.

O estudos posteriores ressaltaram esta característica peculiar da história Karitiana, 
tal qual impressa em seu mapa genético (GUERREIRO, SANTOS & SANTOS, 1994, p. 
593; CALLEGARI-JACQUES et al., 1994, p. 467; JIN et al., 2000, p. 120, entre outros).
Possíveis implicações desta singularidade, que trans-formou a estrutura genética 
dos Karitiana em material de elevado valor científico e a definiu como diferente 
das demais ou única, vêm sendo reportadas em numerosos artigos, que descrevem 
os Karitiana como “(...) exemplo interessante de população ameríndia com variabilidade 
genética limitada (...)” (FERRARI et al. 1999:301). Este renovado estranhamento dos 
Karitiana segue sendo alimentado – talvez porque seu material genético continua 
em uso nos mais diferentes estudos, pois coletado e difundido entre uma enorme 
rede de pesquisadores e centros internacionais de pesquisa (cf. VANDER VELDEN, 
2004) – por novas pesquisas, que sugerem, entre outras coisas, que o grupo guarda 
em seu material genético evidências de antigas conexões da América indígena com 
os povos nativos da Austrália, da Nova Guiné e das Ilhas Andaman (ZORZETTO, 
2015), ícones, na antropologia popular (e, às vezes, mesmo da antropologia 
profissio-nal), do exotismo, da ancestralidade e do primitivismo (cf. KUPER, 2008).   
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*** 

A sociedade Karitiana, de fato, parece contrastar com seus vizinhos, e com a 
paisagem amazônica em geral, em diversos planos, culturais, históricos, linguísticos e 
mesmo genéticos. Mas, talvez, todas as sociedades indígenas sejam assim, e postular 
conexões históricas e culturais ainda nos prende a um difusionismo pouco alicerçado 
em evidências empíricas ou a uma fé pouco crítica em relações fortes entre língua e 
cultura. Conceber os Karitiana como anômalos, todavia, acaba por fazê-los, de certa 
forma, estrangeiros em seu próprio país; país, diga-se de passagem, há bastante 
tempo: conforme as investigações arqueológicas de Eurico Miller, os ancestrais dos 
povos falantes de línguas Tupi-Arikém estariam ocupando a mesopotâmia Jamari-
Candeias-Jaci-Paraná há pelo menos 5 mil anos, estando entre os grupos mais antigos 
na regi-ão (MILLER, 2009). A anomalia está nos olhos de quem a vê, poderíamos dizer, 
sustentando que os Karitiana, assim como todos os povos do mundo, são produtos 
de suas interrelações históricas com seu ambiente, com povos vizinhos e com os 
seres não humanos com quem partilham o mundo. Claro que conexões dos Karitiana 
com paragens distantes do continente – e mesmo para fora dele – não podem ser 
descartadas de antemão; muito mais dados são necessários, contudo, para encerrar 
tais excitantes debates. Mas não há, todavia – insisto –, necessidade de recorremos aos 
Andes, à Montaña peruana ou aos Omagua-Cambeba no alto Amazonas/Marañón 
para explicarmos os Karitiana, sua origem, suas peculiaridades e suas práticas sociais: 
nem tudo na Amazônia provém do oeste – aliás, tudo poderia se passar, antes, como 
se fosse justo o contrário: do leste para o oeste, conforme tem argumentado uma 
renovada arqueologia amazônica que não se cansa em descortinar a antiguidade e a 
sofis-ticação material e intelectual pretérita das populações de hileia (ROOSEVELT, 
1992; GOMES, 2002) – , e sociedades nas terras baixas sul-americanas não têm deixado 
de nos surpreender em sua capacidade permanente de se (re)inventar.
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CAPÍTULO 3

“[...] DEU TEMPO DE DEMARCAR E ELES TOMAREM CONTA DO 
RESTO [...]”: HISTÓRIA(S) INDÍGENA(S) SOBRE TERRITÓRIOS E 

TERRITORIALIDADES EM RONDÔNIA*

Roseline Mezacasa *

RESUMO:

O presente trabalho propõe uma discussão sobre as territorialidades indígenas 
anteriores ao processo de territorialização ocorrido a partir da demarcação da Terra 
Indígena Rio Branco, no atual município de Alta Floresta D’Oeste, estado de Rondônia, 
como também busca compreender as iniciativas de silenciamento das territorialidades 
e histórias indígenas sobrepostas por uma nova territoriali-dade colonizadora, 
intensificada na década de 1980. Para tanto, o diálogo é feito a partir das narrativas 
contadas por indígenas da etnia Makurap. A pesquisa foi realizada a partir da 
metodologia da história oral e da etnografia, em um processo de envolvimento entre 
pesquisadora e comunidade pesquisada, cons-truindo, assim, experiências dialógicas 
que compõem o presente texto.           
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INTRODUÇÃO 

O presente texto é fruto das pesquisas realizadas no interior da Terra Indígena Rio 
Branco, a partir do projeto “Entre modos de pensar, ver, fazer (...): um levantamento 
e registro de elementos culturais do povo Makurap, Aldeia Barranco Alto, Terra 
Indígena Rio Branco”. Dessa forma, as inquietações que ora apresentam-se foram 
construídas a partir do processo inicial de ouvir. Ouvir, neste caso, significa ter tido 
a oportunidade de envolver-se a partir da história oral e da etnografia com as vidas 
indígenas que compõem o mosaico étnico da Terra Indígena Rio Branco e, assim, ouvir 
as narrativas de anciões indígenas, as quais contam sobre os lugares habitados durante 
suas infâncias, onde os antigos viviam, e que tecem os territórios e as territorialidades 
indígenas. Portanto, essas narrativas/memórias são o ponto inicial das discussões que 
pretende-se fazer ao longo desse texto.

Partimos da perspectiva que a história oral é fundamental para a composição de 
trabalhos historiográficos que queiram dialogar com os povos indígenas, em uma 
perspectiva mais próxima, em que os sujeitos da pesquisa estejam presentes enquanto 
protagonistas. A constituição da pesquisa é feita na relação com os sujeitos dela, 
na experiência que advém das infinitas palavras enunciadas para expressar suas 
histórias, suas perdas, suas existências e re-existências inseridas nos contextos atuais. 
E, assim, a utilização da história oral, enquanto metodologia de pesquisa, em muito dá 
sentido ao fazer historiográfico, que torna-se também responsável por escrever sobre 
“[...] experiências vividas por indivíduos e grupos que foram excluídos das narrativas 
históricas anteriores, ou foram marginalizados” (THOMSON, 1997, p.68-69). 

A  história oral nos permite acessar as experiências dos sujeitos e, conforme 
Thomson elucidou, “o testemunho pessoal permite entender como as matrizes 
em movimento das forças sociais impactam e moldam os indivíduos, e como os 
indivíduos por sua vez, respondem, agem e produzem mudanças na arena social mais 
ampla” (THOMSON, 2002, p.345). Como veremos ao longo do texto, as ações, reações, 
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resistências, são categorias que emergem das narrativas indígenas e, assim, através 
das oralidades enunciadas são elucidados os elementos que compõem e compuseram 
a “arena social” desses sujeitos. Tomamos a categoria de narrativa, pois concordamos 
com Portelli quando este destaca que as narrativas essenciais “revelam as emoções 
do narrador, sua participação na história e a forma pela qual a história o afetou” 
(PORTELLI, 1997, p.29). 

A partir das narrativas, acessamos os protagonismos, ouvimos o lado da história 
que foi – historicamente – silenciado. Dessa forma com o objetivo de contribuir aos 
esforços no campo da história indígena, busca-se um texto que evidencie as complexas 
relações construídas pelos indígenas em seus territórios tradicionais, demonstrando 
os impactos do contato com os seringueiros e também com a colonização da década 
de 1980, na região de Alta Floresta D’Oeste, onde está localizada a Terra Indígena 
Rio Branco. Para tanto, apresentar-se-á as histórias daqueles que historicamente foram 
esquecidos da História: os povos indígenas. As narrativas que fazem parte do texto 
foram ouvidas no decorrer de trabalhos de campo realizados na Terra Indígena Rio 
Branco, entre o ano de 2014 e 2017.

TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES

Zedeño auxilia-nos na compreensão do conceito de território para além das 
perspectivas que o colocam enquanto uma categoria para expressar limites. Como 
ele destacou, esta visão de território limite, deriva “[...] from modern Western geo-
political thought; however, the existence of diverse forms of human territoriality 
observed by anthropologists, geographers, and ecologists show that this usage does 
not directly apply to nonnationstate societies” (ZEDEÑO, 2008, p. 211). Nesse contexto, 
de compreensão das diferentes formas humanas de observar o território, geógrafos, 
antropólogos, ecologistas tornam a categoria de território de fundamental importância 
para a compreensão das relações entre grupos humanos e seus locais de habitação, em 
uma perspectiva de interação e complexificação.
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Zedeño apresenta três dimensões para o conceito de território, que nos ajudam a 
pensar sobre os territórios indígenas:

(1) the formal or material dimension, which refers to the physical 
charricteristics of land, resources and human modifications; (2) the 
spatial or relational dimension, which encompasses the loci of human 
action, as well as the inter-active links that, through the movement of 
actors, connect loci to one another; and (3) the temporal of historical 
dimension, which is characterized by sequential links resulting from 
successive use of land and resources by individuals and groups 
(ZEDEÑO, 2008, p.212). 

A partir da acepção de Zedeño, podemos então, pensar o conceito de território 
junto as populações indígenas, enquanto categoria fluida e dinâmica que, em muito, 
extrapola demarcações fixas, rígidas, pensadas a partir de uma perspectiva cartesiana 
de orientação das relações humanas com os espaços físicos.

Intrinsicamente ao conceito de território está o conceito de territorialidade, que 
engendra a complexidade das relações humanas e não humanas ocorridas pelo/no 
território. Questão importante sobre o conceito de territorialidade é que essa não 
necessariamente precisa de um território “controlado”. Sobre esse tema a geografa 
Juliana Mota, ao estudar os Guarani/Kaiowá, explica aspectos da sua territorialidade:

[...] embora saibamos que nem toda territorialidade possui um 
território no sentido pleno de sua materialização, todo território 
tem uma territorialidade. [...] A lembrança dos espaços de morada, 
caça, coleta, água e as redes de sociabilidade é um dos aspectos em 
que a territorialidade se manifesta, os laços simbólicos influem nas 
estratégias de lutas pelos tekoha, e permitem que eles permaneçam
presentes na memória individual e coletiva dos Guarani e Kaiowá 
(MOTA, 2015, p.111). 
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Assim, em diálogo com Mota, é preciso compreender que a territorialidade é 
composta pelas relações experienciadas pelos grupos em lugares, em territórios. 
Nesse contexto de ativação das territorialidades, as memórias e as narrativas formam 
o sentido de pertencimento a um território, composto de lugares que significam a 
existência humana, mesmo que hoje esses lugares não estejam na demarcação das 
terras indígenas, como veremos em exemplos ao longo deste texto. 

Pensar sobre territórios e territorialidades, a partir das perspectivas indígenas é 
compreender as históricas relações que estes grupos construíram e constroem com 
os lugares por onde viveram e vivem, e compreender ainda melhor, o significado do 
processo de encobrimento indígena, em que muitos povos perderam seus territórios 
tradicionais, sendo territorializados, muitas vezes, em regiões distantes das suas 
territorialidades. Como ressaltou Pedro García Hierro “[…]  territorio indígena en 
muchos casos no se termina em puntos concretos, no se define por líneas demarcatorias 
(HIERRO, 2001, p.631), insere-se nas relações complexas entre grupos humanos os 
territórios por onde vivem.  

                  “...QUEM VIU GUARDA ATÉ HOJE NA MEMÓRIA...”  

As vivências de acontecimentos possibilitam a constituição de memórias sobre 
momentos da história individual ou social e, nessa construção de memórias individuais 
e coletivas, na Terra Indígena Rio Branco, vários anciões guardam na memória suas 
trajetórias nos seringais da região, memórias coletivas que enunciam tempos difíceis, 
quando as vidas indígenas foram atravessadas pelos interesses da economia da 
borracha. A expressão que abre este tópico, fruto de uma conversa com uma professora 
indígena Makurap, revela um dos elementos constitutivos da memória individual ou 
coletiva: o ato de experiênciar acontecimentos (POLLAK, 1992). 

Dessa forma, as histórias indígenas enunciam assassinatos, epidemias, processos 
de territorializações (OLIVEIRA, 1998) forçados pelas políticas indigenistas do Estado 
brasileiro ao longo do século XX.         
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Envolvendo-se com essas narrativas, “prestando atenção às sutilezas da língua e da 
forma narrativa, podemos entender melhor os significados subjetivos da experiência 
histórica” (THOMSON, 2002, p.355). Assim, em diálogo com as palavras de Thomson, 
buscaremos o exercício de compreender os elementos que compõem a fala indígena 
que abre o presente tópico “[...] quem viu guarda até hoje na memória [...]”.

Muitos lugares que guardam memórias indígenas, e que hoje estão fora da terra 
demarcada, fazem parte das histórias dos anciões da Terra Indígena Rio Branco. 
Durante os trabalhos de campo, tivemos a experiência de percorrer lugares de antiga 
ocupação Makurap que ficaram fora da demarcação. Ao passar nesses lugares, a anciã 
Menkaiká evocou suas lembranças e relatou: 

[...] mas pra lá era roça! Criança acompanha, a minha vó vinha pra cá, 
visitar os parente dela, eu acompanhava. [Jovem Makurap diz: Agora 
só dá boi no lugar dos Makurap] Sabe qual era a tribo que morava? Era 
Maranpáin. Vinha pelo rio, beirando o rio! [...] Aqui, aqui que era a roça! 
Tinha até um pé de castanheira! [...] é aqui mesmo a roça, desse lado 
aqui, bem por aqui pé de castanha, bem ali, eu conheço bem! Era por 
aqui sim, agora já é estrada, agora bem por aqui assim, era aqui mesmo, 
to vendo castanha. Agora ali que era a casa, mas pra lá. Tinha picada dos 
antigo, que ia visitar lá os povo deles. [...] Agora bem por ali era a casa, 
era por ali assim que ficava a maloca. Ai que era o caminho, triscando 
essa castanheira[...]24  

Memórias sobre os lugares Makurap são evocadas na narrativa, entretanto esse 
território é hoje ocupado por uma fazenda de criação de gado. O território significa, 
é composto de lugares significantes, é conhecido, e principalmente é reconhecido
Quando a anciã diz “eu conheço bem” esta coloca-se na legitimação de que, anterior à 
mudança da paisagem, na transformação dos territórios indígenas em fazendas, muito 
antes da ocupação da década 1980, seu povo e outras etnias já estavam naquela região, 
aquela região já compunha seus territórios. 
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Os elementos que compõem esses lugares, tais como a castanheira, os locais de roça, os 
lugares de moradia, as picadas dos antigos referenciam a territorialidade.  

Após a instalação de seringais na região do Rio Branco, afluente do rio Guaporé, 
uma mudança significativa acontece. Com a presença dos seringueiros que vinham de 
diferentes regiões do Brasil, como também a aproximação dos grupos indígenas com 
o sistema seringalista, novas ocupações territoriais começaram-se a se descortinar. 
Violências físicas, epidemias, territorialização em terras distantes, foram alguns dos 
percalços enfrentados pelas etnias da região. 

Nas narrativas da anciã Juraci Menkaiká foi mencionado um igarapé, nomeado 
de Igarapé do Corpo Seco. Antes de apresentar a narrativa, cabe contextualizar a 
circunstância pela qual essa história foi externalizada no contexto das pesquisas de 
campo. Todas as vezes que a história veio à tona, foram justamente, momentos em que 
a anciã falava sobre os antigos lugares de ocupação indígena, anteriores ao processo 
demarcatório da Terra Indígena Rio Branco, sendo assim, a partir da discussão inicial 
do capítulo, essas narrativas eram permeadas de elementos de uma territorialidade 
indígena. Em um desses momentos de campo, tivemos a experiência de percorrer e 
atravessar o mencionado igarapé.  Segundo a anciã, a região do entorno do igarapé 
era onde vivia um grupo Makurap, que fazia parte da sua parentela, e que durante o 
período das epidemias decorridas da instalação do seringal na região, essa aldeia foi 
dizimada pelas doenças do eré25 . A anciã conta:

24 Entrevista concedida por MAKURAP, Juraci Menkaiká. [01 Maio 2015]. Entrevistadora: 
Roseline Mezacasa. T.I Rio Branco – Alta Floresta do Oeste – RO – Gravação em áudio.

 25 Termo da língua Makurap para nomear o não indígena.
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[...] foi assim, morreu muito índio, tem criança que ficava engatinhando, saía 
assim um pouquinho da mãe morria no terreiro. Aí nós foi lá [...]. Que dor 
né! [...] Minha irmã falou bora, ver lá nossa prima, nossa tia, será que tá bem 
ou não? Ai nós foi! Logo que eu fui olhando, assim, eu vi, ai eu falei, olha lá 
um nenezinho em pé, eu falei, pensei que tava vivo, o bichinho chorou e ficou 
mãozinha assim no barranco [gesto com as duas mãos encostadas no barranco], 
e o outro parece que pegou, querendo pegar a mãozinha e ficou com a mão, 
segurou, assim, morto. Ai outro como ele assim [apontou para o neto, com o 
intuito de comparação] deitado assim, mas, pensei que tava dormindo, mas 
ai meu cunhado pegou esse menino tava empezinho, ai subiu com ele morto. 
Parece que àquela hora ele tinha morrido, já tava esfriando, o outro já tinha 
morrido parece que cedo, né. Aí nós foi lá, mas tinha galinha, galinha, galinha, 
choca, pato, patinho todo canto, aí nós vimo uma mulher, parece que ela ficou, 
botou esteira assim, ai ficou, mas secou tudo, tudo. Agora ninguém sabe porque, 
mas secou, nem apodreceu, nem nada, nada. Ai tem o nome do igarapé, Igarapé 
do Corpo Seco, chamava. Mas seco menina! Seco, seco, sabe o que é? Seco tudo, 
tudo, completo, a mão, ela ficou assim deitada estirado, deitado assim. 26

Segundo a anciã, essa experiência ela viveu quando ainda era criança (por volta 
do ano de 1955). Esse lugar, como escrevemos anteriormente, foi nomeado, após a 
experiência desalentadora, de Igarapé do Corpo Seco. A narrativa da anciã ajuda-nos 
a pensar sobre as territorialidades Makurap na região, tendo em vista que o lugar onde 
presenciou esses acontecimentos, é lugar de memória, lugar que aciona lembranças de 
um período da história do grupo. 

26 Entrevista concedida por MAKURAP, Juraci Menkaiká. [01Maio 2015]. Entrevistadora: 
Roseline Mezacasa. T.I Rio Branco – Alta Floresta do Oeste – RO – Gravação em áudio.
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Dessa maneira, este lugar, não é mais um igarapé na paisagem, é um lugar composto 
de significados e de histórias indígenas.

Esse lugar está fora dos limites da terra indígena, mas, o sentimento de 
territorialidade ainda permanece, tendo em vista a memória do lugar de moradia dos 
antigos, lugares experienciados pela anciã durante a sua infância. Alguns elementos 
constitutivos da narrativa ajudam-nos a compreender o bem viver indígena, em seu 
território, dilacerado pelas epidemias. Segundo Menkaiká: 

[...] Aí tinha chicha [...], mingau, chegava a chicha tava azedando, 
e tinha um, parece ainda meio cá meio lá, nós chegamos ainda tava 
suspirando, derradeiro suspiro que nós cheguemos, nós vimo, o cocho 
cheio de chicha, mingau. Pote, aqueles potes, grandão assim, tudo cheio 
de chicha. Ai nós voltemo. Falou vamos voltar, não aguento não, minha 
tia já tinha morrido. Ela saiu [a tia], parece que queria vim, não sei se ela 
queria ir pra roça, ninguém sabe, ou onde tomar banho, ali mesmo ela 
caiu, ali tinha o pote dela quebrado assim, ou ela tinha pegado água já, 
ou caiu, ninguém sabe, ai machucou aqui assim
[mostra a parte direita do rosto] bem roxo, assim. Ai morreu, ai nos 
voltemo, chegamo aí de tarde [...]27

Quando Menkaiká destaca que os “cochos” estavam cheios de chicha, ao seu modo, 
a partir dos seus horizontes de significação da vida, ela expressa que naquela aldeia 
existia um bem viver, tendo em vista que não faltava “chicha” alimento fundante da 
existência e sociabilidade do povo Makurap e das outras etnias da região, além da 
abundância de alimentos, mencionando o mingau e os animais criados. 

27 Entrevista concedida por MAKURAP, Juraci Menkaiká. [01Maio 2015]. Entrevistadora: 
Roseline Mezacasa. T.I Rio Branco – Alta Floresta do Oeste – RO – Gravação em áudio.
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A territorialidade do grupo, funda-se justamente na sua relação com o território, com 
as suas práticas cotidianas. Conforme, é possível aventar, a partir da narrativa da anciã, 
não havia indícios de desequilíbrio nas práticas indígenas, o que existia era a doença 
do eré, que matava, e matava de uma forma diferente, surpreendendo os índios, pois 
os corpos não apodreciam e sim secavam, sendo este elemento significativo ao ponto 
de nomear aquele lugar, sendo até os dias de hoje, chamado de Igarapé do Corpo Seco.

Na narrativa a anciã enuncia sua mobilidade, posterior aos acontecimentos do 
Igarapé do Corpo Seco. Explica que “[...] aí quando minha irmã falou, se desgostou da 
vida, já tá se acabando nossa família vamos sair, aí nós viemos pra cá, ai eu fiquei ali 
no Colorado com minha prima, depois foi pra lá pro Laranjal [...]28. Essa mobilidade 
transitará por diferentes barracões de seringa da região. O fato presenciado no Igarapé 
do Corpo Seco, motivou a mobilidade, inserida em um contexto de dizimações das 
redes de parentescos e, então, os indígenas nestes momentos buscaram estratégias 
para seguir existindo inseridos nos caminhos que eram possíveis. 

O movimento dos corpos indígenas pelo território era fluido e dinâmico, composto 
de caminhos experienciados por eles. Sobre um lugar na paisagem, entre a Terra 
Indígena demarcada e o município de Alta Floresta, a anciã contou: 

[...] esse daí que você tava falando é a Serrinha dos Makurap! Por alí assim 
que passava o caminho [...] Morava aí, tinha casa! Fazia festa aí, vinha ali do 
Corpo Seco pra cá! Lá pela beira do rio Branco. [...] Por aqui que passava o 
caminho dos antigo, aí passava por trás da serrinha, aí sai lá de novo! Eu falo 
sempre para as minhas meninas que me acompanha, né!29   

28 Entrevista concedida por MAKURAP, Juraci Menkaiká. [01Maio 2015]. Entrevistadora: 
Roseline Mezacasa. T.I Rio Branco – Alta Floresta do Oeste – RO – Gravação em áudio.



66  Debates Indígenas na Contemporaneidade

 O local do caminho dos antigos foge à lógica expressa pela ocupação não 
indígena. O lugar reconhecido pelos Makurap enquanto Serrinha dos Makurap é hoje 
uma fazenda de gado. A narrativa evidencia o fluxo interétnico de mobilidade, de 
caminhos pelo interior de um território amplo. O que antes era território habitado 
pelos índios, hoje dá lugar a fazendas; o que antes era uma territorialidade indígena, 
hoje é sobreposto pela ocupação desencadeada na década de 198030 . Entretanto, as 
memórias enunciadas no passar pelo lugar, no contar aos mais jovens, evocam um 
passado que é constituído no presente e, assim, concordamos com Thomson, quando 
afirma que “[...] as experiências que tivemos nunca terminam, porque as estamos 
refazendo constantemente, dando-lhes um novo sentido” (THOMSON, 1997, p.77). 
O novo sentido, nesse caso, está justamente no ato de rememorar, contar aos mais 
jovens sobre os lugares habitados e experienciados pelos Makurap, que compõem as 
territorialidades e historicidades do grupo.

29 Entrevista concedida por MAKURAP, Juraci Menkaiká. [01 Maio 2015]. Entrevistadora: 
Roseline Mezacasa. T.I Rio Branco – Alta Floresta do Oeste – RO – Gravação em áudio.
30 É interessante constatar que em relatório escrito pelo antropólogo Mauro Leonel, em 1984, é 
mencionada a importância de incluir no recorte territorial da demarcação da terra a Serrinha dos 
Makurap, e mais três locais de ocupação indígena, sendo eles: Baía do Toledo, Porto de Pedras 
e Mangueiras (LEONEL, 1984, p.198), locais também mencionados pela anciã em diferentes 
momentos dos trabalhos de campo.
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UMA TERRA SEM HOMENS, PARA HOMENS SEM TERRA? 

A ocupação na região por não indígenas ocorreu desde o início do século XX, 
com os barracões de seringa e os ímpetos da exploração do látex pela Amazônia, 
entretanto, foi nas décadas de 1970 e 1980 que a região foi ocupada sistematicamente 
por famílias que vinham de diferentes regiões do território brasileiro. Para Perdigão e 
Bassegio (1992), o que ocorreu em Rondônia foi uma “contrarreforma”, tendo em vista 
que o governo motivou, com os projetos de colonização, a migração para a Amazônia 
de um significativo contingente de famílias que não possuíam terra no sul e sudeste.

Vários slogans foram difundidos pelo Governo Federal, para divulgar e mobilizar 
os migrantes rumo à Amazônia, entre eles a enfática afirmativa “uma terra sem homens, 
para homens sem terra”. 

Com a perspectiva de ocupação de uma região sem homens, sem moradores, 
milhares de trabalhadores de todas as regiões do país deslocaram-se para ocupar 
a Amazônia. Segundo Perdigão e Bassegio (1992, p. 97), “calcula-se que em 1984 
chegaram a Rondônia cerca de 200 mil migrantes. Núcleos urbanos apareceram de um 
ano para outro em plena floresta. Assim, temos cidades que se formaram rapidamente, 
tais como: Alta Floresta, Nova Brasilândia, Alvorada do Oeste e outras”. Contudo 
a fronteira de ocupação demonstrou-se já ocupada por diferentes etnias indígenas, 
ribeirinhos e seringueiros. 

O processo de demarcação da Terra Indígena Rio Branco ocorreu entre 1982 e 1983, 
justamente, no período mais intenso da colonização da região pelo INCRA. Segundo 
as narrativas de anciões da Terra Indígena Rio Branco, houve esforços de um grupo 
de lideranças que, sabendo da presença da FUNAI em Guajará-Mirim, se deslocaram 
até a cidade, a fim de reivindicar a saída dos seringueiros da região, que há décadas 
exploravam a sua força de trabalho. Após a denúncia foi deslocado um grupo de 
funcionários da FUNAI para a região. Um conjunto de ações foi iniciado, entre eles o 
processo de demarcação do território e a expulsão dos seringueiros que ainda estavam 
vivendo dentro da área (LEONEL, 1984).

O sociólogo José de Souza Martins aduna a compreender a situação de 
conflitos sociais ocorridos nas fronteiras de ocupações territoriais que, em muito, 
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auxilia-nos a problematizar as relações dadas nessas fronteiras. Segundo Martins 
(2009):

A fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. [...] À primeira vista 
é o lugar do encontro dos que por diferentes razões são diferentes 
entre si, como os índios de um lado e os ditos civilizados de outro; [...] 
Mas, o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só 
tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. Não só o 
desencontro e o conflito decorrentes das diferentes concepções de vida 
e visões de mundo de cada um desses grupos humanos. O desencontro 
na fronteira é o desencontro de temporalidades históricas, pois cada um 
desses grupos está situado diversamente no tempo da história. Por isso 
a fronteira tem sido o cenário de encontros extremamente similares aos 
de Colombo com os índios da América: as narrativas das teste-munhas 
de hoje, cinco séculos depois, nos falam das mesmas recíprocas visões e 
concepções do outro. (MARTINS, 2009, p.133-134). 

Assim, com as palavras de José de Souza Martins, é possível compreender 
elementos desses territórios de encontro e desencontro, em que, em muito, as tentativas 
de encobrir o Outro ainda permanecem nas relações que se descortinam. O índio é 
conhecido, entretanto, ainda pouco é reconhecido.  

Nesse contexto de encontros e desencontros, retomamos a narrativa que nomeia 
o presente texto, expressão feita por uma professora Makurap: “deu tempo de demarcar 
e eles tomarem conta do resto”. O relato, justamente, materializa, em algumas poucas 
palavras, a complexidade existente entre demarcar o território e apropriar-se das 
terras adjacentes pelas políticas de colonização empenhadas pelo Estado brasileiro. 
Esse “tomar conta do resto” trouxe significativas mudanças em diferentes aspectos 
para a vida indígena, impondo limites e uma reestruturação sobre seus aspectos
territoriais, transformando lugares de ocupação tradicional em propriedades privadas.
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No que toca o entorno da área demarcada na década de 1980, a situação 
mudou significativamente, como destacou a mesma professora Makurap enquanto 
passávamos pela região adjacente a terra demarcada: “Agora só dá boi no lugar dos 
Makurap”. Essa constatação empírica da professora indígena, pode ser visualizada nas 
cartas cartográficas (VER FIGURA 1) que evidenciam o desmatamento ocorrido desde 
1984 até 2013, no entorno da Terra Indígena. Das terras fronteiriças à área demarcada 
foram todas tomadas de pasto, bois, plantações de café e o rio Branco, principal rio que 
corta toda a terra indígena, está tomado por sete Pequenas Centrais Hidrelétricas, ao 
longo do curso que antecede a área demarcada.  

Figura 1 – Avanço do desmatamento no entorno da Terra
Indígena Rio Branco, 1984 e 2013.

 
31 Projeto de pesquisa “Cartografia Indígena, mapeamento participativo, uso e ensino de 
tecnologias”, coordenado por Alex Mota Santos e Maria Lúcia Cereda Gomide, Laboratório de 
Geomática e Estatística (LABGET), Universidade Federal de Rondônia, UNIR, Campus de Ji-
Paraná.

Fonte: Bianchi, Guilherme Bessa31 .
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As pressões ao território são muitas, nos últimos anos as PCHs estão no centro 
dessas pressões, conforme relatos dos indígenas. As PCHs estão localizadas no curso 
do rio Branco, no leito que antecede à Terra Indígena, somando sete empreendimentos. 
O rio Branco é, em muito, importante para a territorialidade indígena na região, tendo 
em vista que muitas aldeias estão localizadas em suas margens, além de ser local 
preferido pelos indígenas para a pescaria e também para a pesca do tracajá. Segundo 
relatos dos indígenas, após a instalação das PCHs ocorreu uma mudança expressiva 
na reprodução dos tracajás, os níveis das águas passaram a ficar inconstantes. 
Conforme os moradores da terra indígena, essa inconstância torna difícil a reprodução 
dos tracajás, pois os ovos depositados nas praias, formadas nas margens do rio, são 
inundados pelas águas. 

Nessas camadas distintas de ocupações territoriais, percebe-se constantemente 
os desafios enfrentados pelos povos indígenas, tendo em vista as iniciativas 
empreendedoras colonizadoras, que impactam os recursos naturais, importantes 
para a vida indígena, tais como o rio. Além das tentativas discursivas que insistem 
em não reconhecer a presença indígena na região. Entretanto, os indígenas, a partir 
das suas estratégias e mecanismos buscam responder às tentativas de silenciamento. 
A narrativa de uma indígena Makurap, demonstra seu posicionamento frente as 
experiências de lidar com os discursos silenciadores dos eré. A história desenrolou-se 
no seguinte contexto, seu irmão trabalhando na cidade de Alta Floresta D’Oeste, ouvir 
de seu patrão o comentário que segue:

[...] Esses dias lá em Alta Floresta, [...] o fulano [...] falou assim: Nossa, hoje 
Alta Floresta tá cheio de índio, tem que ficar pedindo licença pro índio. Aí eu 
[professora Makurap] falei assim, eles têm que pedir mesmo licença ué, eles 
pegaram a floresta que é do índio e tão agora achando ruim, tem que pedir 
mesmo. Eu falo pra eles, quando eles passam, pode pedir licença. Pode dizer 
pra eles quando eles falar que índio ta invadindo a cidade, fala: Ó vocês que 
invadiram a nossa!32

32 Entrevista concedida por MAKURAP. [06 Junho 2015]. Entrevistadora: Roseline Mezacasa. T.I 
Rio Branco – Alta Floresta do Oeste – RO – Gravação em áudio.
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Essa história, enraizada no cotidiano das vidas indígenas e não indígenas na 
região, descortina discursos que demonstram as tentativas do silenciar da presença 
histórica e contínua dos indígenas. Discurso, em muito, construído pautado na ideia 
de um vazio demográfico, sendo a colonização década de 1970/1980, “necessária para 
o desenvolvimento e ocupação da região”. 

Entretanto, queremos aqui focar na resposta da professora Makurap. Evidentemente, 
ela aciona os elementos constitutivos das suas memórias, como também, de uma malha 
de relações estabelecidos pelo seu povo com o território, que chegou à ela a partir da 
experiência pelos lugares, como também a partir das memórias dos anciões Makurap. 
Assim, pautada nessas prerrogativas que a constituem enquanto indígena Makurap, 
responde enfaticamente, destacando a necessidade, sim, do “pedido de licença”, pois, 
na perspectiva histórica e territorial indígena, quem adentrou territórios alheios não 
foram os índios. 

Em alusão às palavras de José de Souza Martins, no que toca as continuidades de 
olhares sobre os Outros, quando enfatiza que “as narrativas das testemunhas de hoje, 
cinco séculos depois, nos falam das mesmas recíprocas visões e concepções do outro”, 
cabe acrescentar nessa proposta de escrita dialógica com as narrativas indígenas, mais 
uma história em contexto urbano na região. A narrativa foi contada em uma conversa 
com mulheres Makurap, momento em que uma delas comentou sobre a experiência 
de ter sua indianidade questionada por um eré, na cidade de Alta Floresta D’Oeste. 
Segundo ela, assim ouviu:

“[...] – Vocês são índias? Falou pra mim. Aí eu falei: 
- Claro que nós somos! É doido! 
- Não parece não! Vocês falam bem tudo [...]” 

O relato expôs uma série de questões que em muito são chaves no campo da 
História Indígena, como também nas relações interétnicas históricas que compõem as 
diferentes regiões do Brasil, e que, em muito, são frutos dos encontros e desencontros 
ocorridos nas fronteiras de ocupações, conforme destacou Martins (2009).

Na fala do eré fica evidente a histórica tentativa de silenciar os sujeitos indígenas
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nas suas contemporaneidades e historicidades. Existe um esforço em não ver as 
dinâmicas complexas que envolvem povos indígenas e não indígenas ao longo 
dos anos de contato, além do mais, tais discursos questionadores das identidades 
étnicas, pautados no ideário exotizados dos povos indígenas, corroboram para o 
questionamento feito por Pedro García Hierro: “¿Hasta dónde es posible seguir 
ocultando que es enel presente, y no enelpasadoúnicamente, donde se producela 
permanente conquista de América y elgenocidio continuo de los pueblos americanos? 
(HIERRO, 2001, p.620), pois, questionar o pertencimento étnico é também corroborar 
com práticas colonialistas e genocidas. 

Uma falsa premissas de que os povos indígenas deveriam estar distantes dos 
elementos da cultura ocidental, tais como a língua portuguesa, causa no eré surpresa 
quando depara-se com indígenas não enquadrados nos estereótipos inventados pela 
sociedade colonizadora. No intuito de legitimar sua superioridade sobre esses povos, 
em um processo de encobrimento do Outro, o não índio pasma-se com a presença 
indígena que conversa em língua portuguesa, que transita entre diferentes espaços para 
além da “aldeia”. Lamentavelmente, os não indígenas ainda querem ser o parâmetro 
para “medir’ a indianidade dos sujeitos indígenas, entretanto, essa tarefa só cabe aos 
povos indígenas que possuem suas organizações e mecanismos de reconhecimento 
étnico (CUNHA, 2012).

Nessas experiências do desencontro (MARTINS, 2009), que em muito busca o 
silenciamento das territorialidades e histórias indígenas na região, por outro lado o 
que se observa no interior da terra indígena são memórias que são acionadas a todo 
momento para evocar territórios habitados anterior a demarcação da terra indígena, 
como também para responder a esses discursos. Memórias que não silenciam-se frente 
à ocupação não indígena. Memórias que servem ao grupo enquanto estratégias de 
mobilização, de identidade étnica, de reação aos que chegaram e “tomaram de conta 
de tudo”. A oralidade, a mobilidade, o experienciar o território são mecanismos 
de pertencimento ao território. Como explicou a anciã, todas as vezes que passa 
acompanhada pelas filhas, em lugares significativos, ela evoca as suas memórias, 



Debates Indígenas na Contemporaneidade  73

memórias que trazem experiências que são transmitidas aos mais jovens, num 
processo contínuo em que a memória individual torna-se memória coletiva e, assim, 
são construídas as territorialidades indígenas, mesmo em situação de contato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao escrever o presente texto, o propósito principal foi chamar a atenção para as 
situações de contatos entre indígenas e não indígenas em terras rondonienses, tendo, 
enquanto foco da análise, elementos dos territórios e territorialidades indígenas. Dessa 
forma, procurou-se evidenciar algumas situações complexas vividas pelos Makurap ao 
longo da sua história de contato, inicialmente com os seringueiros e, posteriormente, 
com os sujeitos da colonização da década de 1980. 

Para construir o texto, procurei as vozes indígenas e as suas histórias sobre 
a experiência territorial e toda a integralidade que isso engendra. Para tanto, foi 
necessário adentrar os territórios indígenas, sentar nas sombras das árvores, em 
casas de palha, em varandas indígenas, banhar no rio, caminhar pelo território, 
experienciar o ato de ouvir, ouvir vozes que historicamente foram silenciadas pelos 
trabalhos historiográficos, vozes que foram consideradas sem historicidades. E a partir 
do exercício de ouvir descortinaram-se compreensões sobre as histórias indígenas 
Makurap, histórias que são construídas por sujeitos nas suas relações com os seus 
territórios e suas territorialidades, em um habitar ancestral e integral, como também, 
evidenciam-se protagonismos indígenas na relação de contato. Histórias indígenas, 
histórias dos Brasis. 

Ao longo do texto esperamos ter construído uma trajetória argumentativa que 
principalmente coloque em suspensão os olhares que exaltam a colonização da década 
de 1970/1980, que destacam o papel do desenvolvimento trazido pela colonização, 
mas que pouco ou nada tratam dos impactos aos povos que habitavam a região. Assim, 
o que é hoje Rondônia, nunca foi uma terra sem homens, como tentamos evidenciar ao 
longo deste artigo.  



74  Debates Indígenas na Contemporaneidade

Para terminar, mais uma vez apoiando-nos nas palavras indígenas, cito o 
antropólogo e professor indígena Gersem dos Santos Baniwa, que traz luz as 
questões que pretendemos abordar nesse texto. Gersem, sabiamente escreve sobre 
as contradições da sociedade moderna, a qual se autodeclara tão civilizada, mas que 
convive com o constante ímpetos de silenciar as existências indígenas. Para ele: 

Um mundo que se outodefine como moderno e civilizado não pode 
aceitar conviver com essa ausência de democracia racial, cultural e 
política. Como se pode ser civilizado se não se aceita conviver com 
outras civilizações? Como se pode ser culto e sábio se não se conhece 
– e o que é bem pior – não se aceita conhecer outras culturas e 
sabedorias? Enquanto isso não acontece, continuamos convivendo com 
as contradições em relação aos povos indígenas (LUCIANO, 2006, p.35).

Então, o presente texto, justamente, é um emaranhado de palavras que juntas, 
buscaram somar aos esforços para diminuirmos as contradições nas relações 
interculturais. Assim, acreditamos que iniciativas de propiciar a construção de 
conhecimentos sobre os grupos indígenas do que é hoje Rondônia, fruto de relações 
polifônicas e dialógicas entre pesquisadores indígenas e não indígenas, devem ser o 
caminho, para que se possa vivenciar reconhecimentos e experiências interculturais/
pluriétnicas/multiétnicas profícuas. Para tanto, é fundamental compreender e 
respeitar à existência de história(s) e territorialidade(s) indígenas muito anteriores a 
ocupação não eré na Amazônia.
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CAPÍTULO 4

TERRAS INDÍGENAS KAIOWÁ E GUARANI EM MATO GROSSO DO 
SUL: HISTÓRIA, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DIANTE DA INVESTIDA 

REACIONÁRIA CONTRA OS DIREITOS INDÍGENAS* 

Thiago Leandro Vieira Cavalcante*

RESUMO:

Os Kaiowá e Guarani, grupos indígenas que ocupam tradicionalmente a região 
sul do atual estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, desde o final do século XIX e por 
todo o século XX foram vítimas de esbulhos territoriais. A partir da década de 1980, 
o movimento indígena, a passos lentos, começou garantir a demarcação de algumas 
terras indígenas. A primeira delas foi demarcada em 1984. A Constituição de 1988 
confirmou de maneira enfática os direitos territoriais indígenas, possibilitando a partir 
da mobilização indígena a demarcação de mais algumas terras, embora sempre de 
pequenas dimensões. Atualmente, ainda há vários grupos técnicos de identificação e 
delimitação inconclusos, tais grupos, instituídos em 2008, por diversas razões tem tido 
seus trabalhos protelados. O cenário nacional atual aponta para um recrudescimento 
dos ataques aos direitos constitucionais indígenas. Este texto apresenta um histórico 
dos processos de demarcação de terras indígenas guarani e kaiowá em Mato Grosso 
do Sul, bem como uma análise da situação contemporânea e das perspectivas de curto 
e médio de tal questão.

Palavras-chave: Terras Indígenas – Guarani e Kaiowá – Política Indigenista

Neste texto tenho como objetivo promover uma discussão introdutória sobre o 
histórico do esbulho territorial sofrido pelo Kaiowá e Guarani em Mato

* Doutor em História pela UNESP/Assis, professor da Faculdade Ciências Humanas e do 
Programa de Pós-Graduação em História da UFGD, linha de pesquisa: história indígena. Contato: 
thiagocavalcante@ufgd.edu.br

*Este texto é uma versão atualizada de um paper originalmente apresentado na 29a Reunião 
Brasileira de Antropologia, realizada em 2014 na UFRN.
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Grosso do Sul, bem como os longos e difíceis caminhos por eles trilhados na tentativa 
de reaverem parte de suas terras de ocupação tradicional.

Os dados e as reflexões aqui apresentados são em grande medida tomados da 
minha tese de doutorado (CAVALCANTE, 2013), na qual pode ser encontrada uma 
discussão mais densa e detalhada da questão. Vale destacar que, comparado à situação 
atual, o quadro observado em 2013, sofreu poucas alterações favoráveis aos indígenas.

AS RESERVAS INDÍGENAS E O ESBULHO TERRITORIAL

Entre 1915 e 1928 o Serviço de Proteção ao Índio - SPI criou oito reservas indígenas 
destinadas a abrigar os Kaiowá e Guarani que viviam no que hoje é o sul de Mato 
Grosso do Sul33, quais sejam: Amambai, Dourados, Caarapó, Porto Lindo, Taquaperi, 
Sassoró, Limão Verde e Pirajuí. Até naquele momento não havia áreas delimitadas, os 
Kaiowá e Guarani se territorializavam segundo seus modos próprios de organização 
em seu amplo território de ocupação tradicional, que no Brasil abrangia toda a região 
sul do atual Mato Grosso do Sul.

Diversos autores (BRAND, 2004; PEREIRA, 2007; MURA, 2004; LANDA, 2005; 
THOMAZ DE ALMEIDA, 2001; CAVALCANTE, 2013) concordam que a instituição 
do aldeamento imposta com a criação das reservas atendia principalmente a dois 
objetivos: 1) liberar milhares de hectares de terras ocupadas pelos indígenas para a 
colonização agropastoril; e 2) submeter os indígenas ao controle do Estado sob a ótica 
assimilacionista da política indigenista de então. 

Os indígenas eram vistos como transitórios, não houve qualquer preocupação de 
se escolherem terras de ocupação tradicional, em alguns casos, sequer se preocuparam 
com o suprimento de água potável, demarcando áreas sem nenhum curso d’água, 

 33 O estado de Mato Grosso do Sul foi desmembrado de Mato Grosso por força da Lei 
Complementar Federal no31 de 11 de outubro de 1977.
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como a Reserva Indígena Limão Verde, por exemplo. 
Também não se preocuparam com a dimensão das áreas para que pudessem 

atender às necessidades dos indígenas no futuro, pois se esperava que eles fossem 
assimilados tornando-se em trabalhadores rurais assalariados indistintos dos demais 
trabalhadores braçais e integrados ao mercado regional nos mais baixos níveis 
hierárquicos da sociedade capitalista. 

A criação das reservas indígenas se deu no contexto do pós-guerra da Tríplice 
Aliança contra o Paraguai. Nesse período, o governo republicano brasileiro envidou 
vários esforços para povoar com não indígenas a região da fronteira com o Paraguai. 
Por conta disso, os indígenas foram paulatinamente obrigados por força de diversas 
formas de violência e coação a se transferirem para as reservas criadas pelo governo.

De imediato, não havia superpopulação nas reservas indígenas, pois grande parte 
dos tekoha34  conseguiu resistir em seus locais originais de assentamento pelo menos 
até a década de 1950, quando a maioria dos grupos acabou sendo expulsa de suas 
terras. Muitos ainda conseguiram permanecer em fundos de fazendas, frequentemente 
prestando serviços para seu próprio espoliador. Todavia, com o surgimento das 
reivindicações por demarcações de terras indígenas, a partir do final dos anos 1970, a 
maioria dos fazendeiros buscou meios para concluir a expulsão dos indígenas, visto 
que sua presença passou a ser considerada uma grande ameaça, apesar disso, embora 
em número muito reduzido, ainda é possível encontrar famílias indígenas vivendo 
em fazendas (BRAND, 2004), PEREIRA, 2007, p. 123; EREMITES DE OLIVEIRA & PE-
REIRA, 2009, p. 105).

34 A definição do conceito de tekoha é tema de caloroso debate no campo da etnologia e da história 
indígena (ver: CAVALCANTE, 2013. p. 75-84). Em síntese, considero-a como uma categoria que 
expressa um dos níveis da organização social kaiowá e guarani que engloba algumas famílias 
extensas unidas por forte aliança política e religiosa. Além disso, o termo é utilizado para se 
referir ao espaço territorial onde tais relações sociais se desenvolvem no plano histórico.
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A destruição dos tekoha enquanto espaços exclusivos dos grupos de famílias 
extensas indígenas gerou uma série de prejuízos sociais para esses grupos. Este 
processo frequentemente é narrado pelos indígenas como sarambi ou esparramo, 
ele implicou a dispersão de muitas famílias e a dissolução de muitas alianças que 
sustentavam várias comunidades (PEREIRA, 2007, p. 124). 

O SPI reuniu numa mesma área uma grande quantidade de famílias extensas 
oriundas de diversos tekoha e muitas vezes inimigas entre si. Tais famílias passaram 
a disputar os poucos recursos disponíveis e se pretendia que compulsoriamente elas 
vivessem em harmonia sob a administração de um funcionário do órgão indigenista e 
de um capitão (liderança indígena nomeada pelo órgão para garantir o êxito do projeto 
governamental) (BRAND, 2004).

Tal configuração espacial, na medida em que a densidade demográfica cresceu com 
a chegada de novos moradores e com a alta taxa de crescimento vegetativo, entrou em 
colapso trazendo à tona uma série de graves problemas que vão desde os altos índices 
de alcoolismo, suicídios e desnutrição até a crescente violência interna.

As reservas representaram para os indígenas a perda de autonomia em relação à 
grande parte dos aspectos de suas vidas. Em um ambiente de relação permanente entre 
diversas famílias extensas, em alguns casos pertencentes a grupos étnicos diferentes, 
os conflitos são inevitáveis. Antes da revisão da política indigenista brasileira que veio 
à tona com a Constituição Federal de 1988, os agentes do SPI, o chefe do Posto Indígena 
e o capitão ocupavam o lugar central e intervinham arbitrariamente nos processos 
políticos internos, muitas vezes com o uso da violência física como forma de imposição 
do pode estatal, tornando a permanência nas reservas ainda mais penosa para muitos, 
especialmente para aqueles ligados às famílias extensas de menor prestígio (PEREIRA, 
2007).
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As reservas também se tornaram espécies de centros assistenciais para onde 
se dirigiam e ainda se dirigem grande parte dos recursos públicos destinados ao 
atendimento destas populações nas áreas de saúde, assistência social, incentivos à 
produção agrícola e segurança alimentar. Além disso, instituições não governamentais 
também privilegiam a implantação de projetos nestes locais. A promessa de 
atendimento assistencial foi usada como argumento para atração de famílias indígenas 
que para lá seguiam na expectativa de serem assistidas pelo Estado e por instituições 
não governamentais como a Missão Evangélica Caiuá que atua na área assistencial, de 
saúde e de educação.

A densidade demográfica contemporânea nas reservas indígenas obriga a 
acreditar que de fato a situação atualmente vivenciada pelos Guarani e Kaiowá que 
as habitam é insustentável e que está se agravando muito mais rápido do que as ações 
desenvolvidas para minimizá-las. Urgem políticas públicas interculturais, elaboradas 
com a efetiva participação das comunidades, que garantam a sustentabilidade nesses 
territórios, além é claro da inadiável demarcação das terras de ocupação tradicional.

Conforme dados já publicados (CAVALCANTE, 2013, p. 88), embora já tenham 
sido demarcadas algumas terras indígenas após a década de 1980, ainda hoje a maioria 
dos Guarani e Kaiowá continua vivendo nas reservas indígenas. De 51.801 indivíduos, 
que era a população estimada (2013) para reservas, terras indígenas e acampamentos, 
74,37% ainda vivia em uma das oito reservas demarcadas pelo SPI. Em 2004, Antonio 
Brand apontou que 80,2% dos Kaiowá e Guarani viviam nas reservas, nota-se que em 
quase uma década a alteração nesse índice foi pequena (BRAND, 2004, p. 138).

Quando se cruzam os dados populacionais com os dados das terras efetivamente 
em posse dos indígenas em 2016 (aproximadamente 49.23235 ha) no território kaiowá 
 

35 Correspondentes à soma entre a área das reservas indígenas e a área efetivamente em posse 
dos indígenas nas Terras Indígenas reconhecidas após 1980.



82  Debates Indígenas na Contemporaneidade

e guarani se vê que juntas as reservas indígenas somam 17.632 hectares o que 
corresponde a 31,81% das terras efetivamente ocupadas por esses dois grupos em 
Mato Grosso do Sul. Percebe-se que 74,37% da população kaiowá e guarani em Mato 
Grosso do Sul dispõe de apenas 31,81% das terras. 

Os dados revelam ainda que nas reservas, em média, cada família dispunha de 
2,82 hectares para o desenvolvimento de todas as suas atividades, incluindo a área de 
moradia. Em Dourados, disparada a reserva indígena mais populosa, essa média cai 
para 1,46 hectares por família (CAVALCANTE, 2013, p. 89).

  

TERRAS INDÍGENAS DEMARCADAS APÓS 1980

A partir da década de 1970, as demandas pela demarcação de terras indígenas 
começaram a se tornar cada vez mais evidentes, foi nesse período que os movimentos 
indígenas começaram a se organizar no Mato Grosso do Sul em prol da luta pela 
reconquista de partes do território. Após a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, que em seu Art. 231 reconheceu aos indígenas o direito congênito às suas 
terras de ocupação tradicional, os movimentos ganharam mais força. Organizados 
politicamente e com a ajuda de alguns apoiadores, os Guarani e Kaiowá passaram a 
pressionar o governo federal para que ele cumprisse com a obrigação de demarcar as 
terras indígenas em conformidade com o que estava previsto na legislação nacional 
(Lei 6.001/1973 e Constituição Federal de 1988). 

Tais pressões surtiram certo efeito, entretanto, resultaram em ações pontuais que 
até o momento se concretizaram na identificação e delimitação de vinte e quatro 
terras indígenas. Nos casos em que o Poder Executivo federal desenvolveu alguma 
ação de regularização fundiária de terras indígenas, essa só ocorreu depois de muita 
luta protagonizada pelos grupos indígenas e por seus aliados. Em momento algum 
o Estado tomou a iniciativa de cumprimento do seu dever constitucional sem a 
aplicação de prévia pressão (Ver: BRAND, 1993 e 2004; PEREIRA, 2003; MACIEL, 
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2005; PACHECO, 2004; SILVA, 2005; EREMITES DE OLIVEIRA & PEREIRA, 2009; 
CAVALCANTE, 2013).  

Segundo o rito previsto no Decreto nº 1.775/1996, as fases do processo 
administrativo de regularização fundiária de terras indígenas são: identificação e 
delimitação (FUNAI); declaração de posse permanente indígena (Ministério da Justiça); 
demarcação física (FUNAI); homologação (Presidência da República); e, registro 
cartorial e na Secretaria de Patrimônio da União (FUNAI). A situação administrativa 
das terras indígenas kaiowá e/ou guarani identificadas no Mato Grosso do Sul a partir 
dos anos 1980 é bastante diversificada, são nove terras regularizadas com registro 
cartorial, cinco terras homologadas, duas terras demarcadas, quatro terras declaradas 
e quatro apenas identificadas e delimitadas.

Os processos administrativos de responsabilidade do Poder Executivo Federal, 
conduzidos pela FUNAI e pelo Ministério da Justiça, em geral são bastante morosos, 
permanecem muito distantes do cumprimento dos prazos previstos no decreto 
supracitado. Isso ocorre tanto porque o órgão indigenista tem suas ações politicamente 
direcionadas pelos grupos que assumem o poder central, quanto em função do 
perene sucateamento do órgão indigenista, acompanhado de grandes limitações 
orçamentárias. Além dos problemas de ordem política e administrativa, é cada vez 
maior o número de processos judiciais que questionam a ação da FUNAI e postergam 
por vários anos o andamento dos processos de regularização fundiária, impedindo a 
posse plena da terra pelos indígenas.   

Em Mato Grosso do Sul – e não menos nos outros estados da federação – a 
ação da FUNAI sempre tem sido reativa e emergencialista, tanto para iniciar 
processos, quanto para garantir o seu andamento, isso reforça a ideia de que 
a FUNAI só trabalha sob pressão (PACHECO DE OLIVEIRA, 1998). De fato, 
o que se observa é que o órgão indigenista oficial, a despeito de pequenos 
incrementos de pessoal ocorridos entre 2010 e 2012, continua subdimensionado
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tanto no que se refere a pessoal, quando no que se refere a orçamento36 . Assim sendo, 
grande parte de suas ações é caracterizada pela emergencialidade, peculiaridade que 
não contribui para a diminuição da tensão instalada frente os conflitos fundiários que 
envolvem indígenas e ruralistas em Mato Grosso do Sul.

Em geral, as terras indígenas reconhecidas após 1980, apesar de não terem áreas 
muito extensas, possibilitam uma forma de vida mais próxima daquela que os 
indígenas consideram como tradicional. Isso ocorre porque as famílias que ali residem 
estão inseridas em alianças sociopolíticas mais coesas e isso diminui as possibilidades 
de desentendimentos, assim como os casos de violência. 

Já considerando as terras identificadas depois de 2013, com extensões superiores 
ao que se costumava definir até então, ao todo, em três décadas, foram pelo menos 
identificados e delimitados 214.096 ha, que é o equivalente a aproximadamente 0,6% 
da área total do estado de Mato Grosso do Sul. 

No entanto, quando se analisa a quantidade de hectares reconhecidos após 1980 que 
de fato está sob o usufruto indígena tem-se o número de aproximadamente apenas de 
31.600 hectares37 , ou seja, somente 14,76% das áreas reconhecidas estão efetivamente 
na posse dos indígenas, os outros 85,24% até o momento continuam sendo apenas 
terras de papel. Todavia, apesar de não estarem sob usufruto indígena, essas áreas são 
computadas nos tão falados 13% do território nacional que atualmente são ocupados 
por terras indígenas, percentual este (faticamente fictício) que frequentemente 
alimenta a retórica dos grupos contrários ao reconhecimento de novas terras indígenas. 

36 Segundo Cleber César Buzatto, a proposta de orçamento da FUNAI para o ano de 2017 foi a 
menor dos últimos 10 anos. Para 2017 estava previsto um teto de gastos em 110 milhões de reais. 
Em 2007 o valor aprovado foi de 120,4 milhões, considerando a inflação acumulada no período, 
cerca de 60,88%, percebe-se que o corte é muito impactante. Em 2013, o orçamento aprovado 
foi de 194 milhões de reais. Nota-se pela grande proporção dos cortes que o valor disponível é 
insuficiente para a prestação de serviços públicos de responsabilidade da FUNAI (BUZATTO, 
2016). 
37 Nesse montante estão incluídos aproximadamente 1.200 hectares retomados pelos Kaiowá e 
Guarani no perímetro da Terra Indígena Dourados-Amambaipeguá I, delimitada em maio de 
2016 com aproximadamente 56.000 hectares.
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Todas as terras indígenas guarani e kaiowá localizadas em Mato Grosso do Sul 
que foram reconhecidas entre 1980 e 2007 foram tratadas como casos isolados. De 
um modo geral, as famílias extensas mais articuladas conseguiam reunir um grande 
número de indivíduos pertencentes ao seu tekoha, além de apoiadores, oriundos de 
outras parentelas, e iniciavam um processo de pressão em relação à FUNAI para que 
esta compusesse um Grupo Técnico - GT para a identificação de determinada terra 
indígena. Quando a pressão atingia um nível político insustentável para o governo, 
normalmente após os indígenas promoverem alguma retomada de terras, o órgão 
indigenista compunha um GT para a identificação e delimitação daquela determinada 
terra indígena. Como resultado disso, obteve-se o reconhecimento de 21 terras 
indígenas, todas elas de pequenas dimensões, algumas tão minúsculas como Jaguari 
(405 ha) e Jarará (479 ha) que tão somente o seu tamanho é suficiente para afirmar que 
não atendem ao princípio constitucional de garantir aos índios sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos costumes e tradições. 

Em suma, a questão territorial guarani e kaiowá em Mato Grosso do Sul até 2007 
não foi abordada na perspectiva de demarcação de um território, mas tão somente de 
terras isoladas. Os tekoha que conseguiram maior mobilização tiveram suas demandas 
atendidas, porém aqueles de menor articulação não viram seus pleitos prosperar.

O COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 2007

Em 2007 a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, após uma série de reivindicações 
e tratativas institucionais e com os movimentos indígenas, reconheceu que não vinha 
cumprindo com sua obrigação de demarcar as terras indígenas guarani e kaiowá em 
Mato Grosso do Sul.

Fazendo uma breve revisão da legislação em vigor, percebe-se que o Art. 67 das 
Disposições Constitucionais transitórias da Constituição de 1988 estabeleceu o prazo 
de cinco anos para a demarcação das terras indígenas no Brasil, o que evidentemente 
não foi cumprido.
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Desse reconhecimento de culpa da FUNAI, veio a aceitação da assinatura perante 
o Ministério Público Federal - MPF de um Compromisso de Ajustamento de Conduta 
- CAC, que foi oficializado no dia 12 de novembro de 2007. Nesse documento, a 
FUNAI se comprometeu a realizar estudos demarcatórios em pelo menos 39 áreas 
reivindicadas pelos indígenas. Pelos termos do CAC, os Grupos Técnicos deviam ser 
constituídos até o dia 30 de março de 2008 e os resumos dos Relatórios Circunstanciados 
de Identificação e Delimitação publicados até o dia 30 de junho de 2009. Até o dia 19 
de abril de 2010 o órgão indigenista deveria encaminhar os processos ao Ministério da 
Justiça.

Fiz uma análise mais ampla e detalhada desse ponto, a qual não será possível 
incluir nesse texto (CAVALCANTE, 2013, p. 266-399), no entanto, em síntese é possível 
afirmar que nenhum dos prazos estabelecidos no compromisso foi cumprido. Os GTs 
foram constituídos em julho de 2008, mas encontraram  dificuldades inauditas para a 
execução de seus trabalhos. Houve forte mobilização dos setores ruralistas contrários à 
demarcação de terras indígenas, os quais têm forte influência política em Mato Grosso 
do Sul e no país, o que muito provavelmente interferiu na forma com que a FUNAI 
conduziu os trabalhos, especialmente em períodos eleitorais, já que as alianças entre os 
poderes regionais e o federal se basearam em concessões que envolveram o processo 
aqui discutido. Além disso, foram várias as liminares judiciais que impediram o 
desenvolvimento normal dos trabalhos. Não raras vezes, os membros dos GTs, em 
especial os antropólogos, foram vítimas de intimidações diretas. Os indígenas foram 
privados de participar de boa parte do processo, já que o contexto impediu a circulação 
pelas áreas em estudo.

Em suma, até o momento apenas três Relatórios Circunstanciados de Identificação 
e Delimitação - RCID foram aprovados e publicados pela FUNAI, quais sejam: 
Iguatemipegua I com 41.671ha (7/1/2013); Ypoi Triunfo com aproximadamente 
20.000 ha (14/4/2016); e Dourados-Amambaipeguá com aproximadamente 
56.000 ha (12/5/2016), os três casos em questão ainda estão sujeitos a contestações 
administrativas e judiciais. No mais, alguns GTs já concluíram seus trabalhos e outros 
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estão em andamento, no entanto, ao que parece por razões políticas e jurídicas a 
FUNAI permanece impedida de publicá-los. 

PRESSÕES, AMEAÇAS E PERSPECTIVAS

Atualmente, os indígenas de todo o Brasil, e não menos os Kaiowá e Guarani em 
Mato Grosso do Sul vêem seus direitos territoriais sob fortes ataques e verdadeiramente 
ameaçados. As pressões provêem de ampla e forte organização reacionária ruralista 
que consegue avanços em sua perspectiva por meio de ações dos três poderes da 
República.

No âmbito do Judiciário, embora sejam vários os exemplos, cito o julgamento da 
Petição nº 3.388/RR (caso Raposa Serra do Sul) pelo Supremo Tribunal Federal – STF, 
ocorrido em 2009 e seus desdobramentos, o qual de certa forma afastou ou ao menos 
limitou a tese do indigenato como fundamento do Art. 231 da Constituição Federal 
de 1988, trazendo à tona a tese do fato indígena que se baseia na presença indígena na 
área reivindicada na data exata da promulgação da Constituição Federal: 5 de outubro 
de 1988. O tão falado estabelecimento do marco temporal de ocupação contraria a 
tradição jurídica nacional (YAMADA; VILLARES, 2010).

Em outubro de 2013, o STF decidiu que o acórdão da petição supracitada não gera 
vinculação a outros casos. Entretanto, ela se tornou uma importante jurisprudência que 
tem sido aplicada por outras instâncias do judiciário e certamente continuará sendo 
bastante utilizada por advogados contra o andamento dos processos de regularização 
fundiária de terras indígenas. A Justiça Federal de primeiro grau em Dourados-MS, por 
exemplo, em 2015, anulou o estudo de identificação de delimitação da Terra Indígena 
Panambi-Lagoa Rica com base no descumprimento do marco temporal, embora nesse 
caso a ocupação parcial da terra nunca tenha sido interrompida (Processo no 0001665-
48.2012.4.03.6002). O recurso aguarda julgamento no Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região.



88  Debates Indígenas na Contemporaneidade

O próprio STF ressalvou que em casos de renitente esbulho tal regra não se aplica. 
Com isso, a demarcação de terras guarani e kaiowá, e de outros povos em situação 
semelhante, não ficaria impossibilitada, mas se impõe um ponto adicional de discussão 
no âmbito do estudo de identificação e delimitação. Agora, ao contrário do que diz a 
Constituição Federal, não basta provar que a área é de ocupação tradicional indígena, 
é preciso também comprovar que existe renitente esbulho ou que os indígenas 
estavam na área pretendida na cabalística data de 5 de outubro de 1988. Além disso, e 
o que é muito mais preocupante, a interpretação do julgador sobre o que será ou não 
considerado renitente esbulho é determinante e, por suposto, muito subjetiva. Tanto 
o é que já há casos de anulação de procedimentos demarcatórios com base no marco 
temporal em julgamentos da Segunda Turma do STF (Mandado de Segurança 29087 
DF; Agravo 803462 MS), sendo que em tais processos discutiu-se justamente o que 
pode e o que não pode ser considerado renitente esbulho e em nem um caso a decisão 
foi favorável aos indígenas, embora restasse certo que os mesmos foram expulsos de 
suas terras contra a sua vontade, ou seja, a expulsão em si não é considerada renitente 
esbulho por parte dos ministros do STF38 . No momento, os movimentos indígenas e 
seus apoiadores aguardam o posicionamento definitivo do pleno do tribunal.  

No âmbito do Poder Executivo, além das contumazes decisões políticas – como 
a criação de mesas de negociação ou o simples “engavetamento de processos” – a 
publicação da Portaria nº 303 de 16/07/2012 pela Advocacia Geral da União - AGU, 
que obriga todos os advogados públicos federais a adotar como regra a jurisprudência 
criada pelo julgamento do caso Raposa Serra do Sol, revela que o governo federal tem 
pautado sua política indigenista em ações que seguem negando aos indígenas o direito 
à posse e ao usufruto das terras de ocupação tradicional e eximindo do cumprimento 
do mandato constitucional.   

 
38 Sobre esse tema ver: (CERQUEIRA, 2016).
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Após inúmeros protestos, tal posição foi temporariamente suspensa, mas voltou 
a vigorar após a publicação do acórdão do julgamento da Petição nº 3.388/RR, isso 
mesmo após o texto do referido documento afirmar que não há vinculação daquela 
decisão em relação a outros processos em análise pelo Poder Judiciário. Como se esse 
quadro já não fosse ruim, no dia 20 de julho de 2017, o Diário Oficial da União publicou 
o parecer no 001/2017/GAB/CGU/AGU assinado pelo presidente da república 
Michel Temer. Por força da Lei Complementar no 73/1993, tal parecer obriga que 
toda a administração pública, inclusive a FUNAI, adote a tese do marco temporal, 
paralisando a maioria dos procedimentos demarcatórios em Mato Grosso do Sul, visto 
que os casos de esbulho em geral de deram antes de 1988. 

Há ainda uma proposta do Ministério da Justiça de edição de uma nova portaria 
para regulamentar o Decreto nº 1.775/1996, proposta emitida ainda durante o governo 
Dilma. Tal proposta inviabilizaria o andamento e a conclusão de qualquer processo 
de regularização fundiária de terras indígenas, pois entre outras inovações negativas, 
incluiria no processo administrativo atores que possuem interesses antagônicos, inclui 
a possibilidade de “contralaudos” no interior do próprio Relatório Circunstanciado de 
Identificação e Delimitação e por fim institucionaliza a prática de que a decisão sobre 
a delimitação de terras indígenas deixará de ser técnica, passando à esfera política, 
numa espécie de ressurreição do chamado “grupão” que reunia vários ministérios 
para decisões sobre terras indígenas em épocas de governos militares.39     

No âmbito do Poder Legislativo abundam as propostas anti-indígenas. Em recente 
reportagem o site De Olho nos Ruralistas informou que existem ao menos 25 projetos 
anti-indígenas em tramitação no Congresso Nacional (SANCHEZ, 2017). 

39 Sobre o tema ver: < http://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/
organizacoes-divulgam-parecer-rechacando-proposta-de-alterar-demarcacoes-de-terras > 
Acesso em 2 jun. 2014.
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Aqui citarei apenas dois exemplos. A Proposta de Emenda Constitucional nº 
215/2000 pretende transferir para o Congresso Nacional o poder de decisão sobre a 
demarcação de terras indígenas. Tal medida, num Congresso em que a esmagadora 
maioria defende os interesses do agronegócio e do grande capital, representaria a 
paralisação de todos os processos em andamento e abriria inclusive a possibilidade de
revisões dos casos de terras indígenas já homologadas por decreto presidencial.

Provavelmente, seria o mais duro golpe contra os direitos indígenas de toda a 
história do Brasil. 

Outra proposta que segue na mesma linha é o Projeto de Lei Complementar nº 
227/2012, que considera como de relevante interesse público da União: 

as terras de fronteira, as vias federais de comunicação, as áreas 
antropizadas produtivas que atendam a função social da terra nos termos 
do art. 5º, inciso XXIII da Constituição Federal de 1988, os perímetros 
rurais e urbanos dos municípios, as lavras e portos em atividade, e as 
terras ocupadas pelos índios desde 05 de outubro de 1988.

Tal proposta pretende regulamentar o parágrafo 6º do Art. 231 da Constituição 
Federal de 1988 o qual estabelece que 

São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público 
da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, 
salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de 
boa fé.
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Na prática, se aprovada, essa proposta torna todo o território nacional de relevante 
interesse público da União, acabando com qualquer perspectiva de reconhecimento de 
demarcação de terras indígenas.

Qualquer análise de conjuntura facilmente conclui que o momento é muito 
desfavorável para os indígenas. Somente uma enérgica reação desses povos – as 
quais têm surgido, mas ainda de maneira tímida em minha avaliação – associada à 
atuação de seus aliados históricos da sociedade civil, bem como a uma firme atuação 
do Ministério Público Federal permitirá a manutenção dos direitos constitucionais 
já conquistados e quem sabe almejar algum avanço na direção da efetivação desses 
direitos.

Diante o quadro de recrudescimento dos ataques aos direitos humanos e sociais 
como um todo em escala mundial e da grave crise política e econômica em que o 
Brasil está submerso há alguns anos, os povos indígenas estão dentre os grupos sociais 
mais prejudicados e espoliados pelo forte espírito colonialista ainda dominante no 
capitalismo nacional e internacional. Sendo assim, defendo que além de uma luta 
pela solução de questões mais imediatas (efetiva demarcação de terras, por exemplo), 
é preciso união entre os setores subalternizados da sociedade para a construção de 
alternativas ao capitalismo vigente. 
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Parte II: Debates sobre Cultura e Educação Indígena
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CAPÍTULO 5

ENTRE “RETOMADAS” E RESERVAS: O PROCESSO DE FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA DE PROFESSORES GUARANI E KAIOWÁ NO MATO 
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RESUMO:

Apresentamos o processo de formação específica dos professores Guarani e 
Kaiowá, que são agentes de construção e consolidação da Educação Escolar Indígena, 
nas Escolas Indígenas do Cone Sul do Estado de Mato Grosso do Sul, em territórios 
Guarani e Kaiowá. Os cursos de formação em nível médio – magistério Ára Verá e em 
nível superior – licenciatura Teko Arandu, foram criados a partir do protagonismo das 
lideranças indígenas da Aty Guasu e do Movimen-to de Professores Guarani e Kaiowá 
(MPGK) do MS. A sistematização dados foi orientada pela categoria bourdieuana de 
campo, entendida como um espaço marcado por negociações e conflitos. Os dados 
apresentados e analisados foram recolhidos na interlocução com os agentes das 
políticas públicas educacionais, na legislação educacional e nos projetos pedagógicos 
dos cursos. Apresentamos o campo no qual estão inseridos os agentes sociais e em 
seguida o histórico dos cursos que consideramos políticas públicas. 

Palavras-chave: Formação específica de professores, Guarani e Kaiowá, 
Protagonismo indígena, Educação Escolar Indígena.
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O presente artigo origina-se das reflexões das autoras sobre o processo de 
constituição da Educação Escolar Indígena (EEI) no Mato Grosso do Sul (MS), 
principalmente entre os Povos Guarani Ñandewa e Kaiowá, na região do Cone Sul 
(SOUZA, 2017)40 . Hoje, todas as Terras Indígenas Guarani e Kaiowá, no MS, possuem 
Escolas Indígenas e os professores seguem em formação para fortalecer e consolidá-las. 
Para isso, colocam-se em duas frentes de luta: a luta pela terra e pela escola indígena. 

As primeiras pesquisas sobre a Educação Escolar Indígena (EEI) na realidade 
do Mato Grosso do Sul, no âmbito da pós-graduação (mestrado e doutorado), são 
produzidas na virada do século, tais como as teses de Adir C. Nascimento. Educação 
Escolar Indígena: em busca de um conceito de educação diferenciada (2000) e de José 
Manfrói. O papel da escola no contexto atual dos Kaiowá/Guarani da aldeia Te’y Kuê de Caarapó: 
um estudo a partir de lideran-ças e professores indígenas (2002), e as dissertações de 
Renata Lourenço Girotto. Por uma nova textura histórica: O Movimento de Professores 
Indígenas Guarani/Kaiová em Mato Grosso do Sul – 1988 a 2000 (2001); de Veronice 
Rossato. Os resultados da escolarização entre os Kaiowá e Guarani em Mato Grosso do 
Sul – “Será o Letrão ainda um dos nossos?” (2002) e de Marta Troquez. Professores 
índios e transformações socioculturais em um cenário multiétnico: a reserva indígena de 
Dourados 1960-2005 (2006). Todos esses trabalhos demonstram o início do processo de 
implantação da Lei de Diretrizes e Bases n º 9394/1996, que garante a constituição da 
Educação Escolar Indígena (EEI) e tem como ponto de partida as Escolas em territórios 
indígenas no Estado. São referências para os Programas de Mestrado e Doutorado, 
cujas linhas problematizam e produzem conhecimento acerca da EEI. 

 40 Dissertação de Mestrado defendida em 31/08/2017, na Universidade Federal da Grande 
Dourados (UFGD), no Programa de Pós Graduação em Antropologia, disponível em www.ufgd.
edu.br/ppgant/dissertações
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Fenômeno recente e necessário tem sido observado na Pós Graduação, nessa última 
década - o ingresso cada vez maior de alunos indígenas. Esses novos sujeitos, vem para 
dentro das universidades contribuindo no campo da EEI a partir da perspectiva de 
quem vive o espaço das escolas indígenas em seus territórios, bem como na formação 
específica nos cursos de magistério e licenciatura específicos (BENITES, Tonico, 2012; 
BENITES, Eliel, 2014 ; SOUZA, Teodora, 2013, entre outros). Para Eliel Benites (2014) é 
muito impor-tante ocupar e produzir nesse novo espaço.

A importância deste trabalho foi verificar, a partir de estudos e 
levantamentos, os avanços educacionais na perspectiva da educação 
escolar indígena, construída a partir do longo período de 15 anos de 
luta pela qualidade na educação escolar na Reserva Indígena Te’ýikue. 
Assim, busquei compreender os objetivos, os conceitos, a metodologia, 
o processo educacional, amadurecidos durante este período. Foram 
analisadas, também, as dificuldades e so-nhos construídos durante a 
caminhada (BENITES, 2014, p.30).  

No percurso de campo, nos encontramos com professores-lideranças que, tais 
como Eliel Benites42 , Otoniel Ricardo43 , Teodora Souza44 , que junta-mente com 
outras lideranças participam de movimentos indígenas, tais como a Aty Guasu e o 
Movimento de Professores Guarani e Kaiowá (MPGK). Movimentos protagonistas 
na luta pelo reconhecimento dos territórios tradicionais desses povos e pelo direito 
à educação, à saúde, à previdência, à segurança, à segurança alimentar, entre outras 
bandeiras.  

42 Benites, Eliel. Participação na disciplina Antropologia, Educação e Interculturalidade – Mestrado em 
Antropologia, UFGD. Arquivo pessoal das pesquisadoras, 2014.
43 Fonte: Ricardo, Otoniel. Palestra na abertura do evento de comemoração dos 10 anos do Curso Teko 
Arandu, UFGD. Arquivo pessoal das pesquisadoras, 2016. 
44 Souza, Teodora de. Participação na disciplina Antropologia, Educação e Interculturalida-de – 
Mestrado em Antropologia, UFGD. Arquivo pessoal das pesquisadoras, 2014
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Movimentos que nasceram através da organização de povos que no século passado 
foram confinados em reservas, criadas e reproduzidas pelo Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI) e pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), órgãos responsáveis diretamente 
pela execução da Política Indigenista republicana (BRAND, 1993; CRESPE, 2016).

O Aty Guasu, segundo o antropólogo Tonico Benites (2014, p.5), da et-nia Kaiowá, são 
as “grandes assembléias intercomunitárias que coordenaram e coordenam as formas 
de resistência indígenas no movimento da luta pela recuperação dos seus tekoha”, 
na qual se discutem todas as demandas indígenas em suas múltiplas configurações 
de assentamento indígena. Dessas reuniões saem também demandas por educação 
escolar indígena, através do processo de construção das Escolas Indígenas Guarani 
e Kaiowá. Sai também das grandes reuni-ões o Movimento de Professores Guarani 
e Kaiowá (MPGK), que foi criado na década de 1990 (ROSSATO, 2002; LOURENÇO, 
2001; VINHA, 2016). Ambos, os movimentos, cada um em seus espaços, levam adiante 
a bandeira da luta pela educação. Vamos evidenciar mais a frente suas ações criativas.

Com base na legislação educacional específica e intercultural, que se encontra no 
sítio do Ministério da Educação (MEC), que tem sido analisada por estudiosos das 
áreas da educação, antropologia, história, geografia, entre outras, fomos mapeando 
o processo pelo qual se constitui esse novo campo educacional escolar indígena, 
atualmente recortado por políticas públicas também específicas e interculturais. A 
política específica em desenvolvimento, nucleada na Secretaria Estadual de Educação 
(SED/MS), é o curso de magistério Ára Verá e, nas universidades federais, são os 
cursos de formação de professores indígenas fomentados pelo Programa de Apoio 
à Formação Superior de Professores PRO-LIND), o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID – diversidade), financiado pela CAPES e o Programa 
Saberes Indígenas na Escola, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).

Além da legislação, dos cursos e programas levantados e analisados, fomos 
ao encontro dos professores formadores no âmbito da Faculdade Intercultural 
Indígena (FAIND/UFGD), nos eventos de formação produzidos no Estado e



Debates Indígenas na Contemporaneidade  99

nas Escolas Indígenas, nas quais atuam os professores indígenas em formação, bem 
como a maioria dos egressos, para ouvi-los e trazer seus pontos de vista.

A educação escolar indígena foi o recorte no campo educacional que escolhemos 
para tornar publico esses movimentos sociais e suas lutas. Campo foi o conceito 
definido e deslocado da perspectiva de Bourdieu (2003), constru-ída em sua obra O 
Poder  Simbólico. É trazido aqui como espaço social de relações objetivas no qual cada 
agente tem sua posição demarcada e, por isso, a cada estratégia de operação, entra em 
relação direta com outros agentes, produzindo uma nova reconfiguração posicional 
e a recomposição do campo. O cam-po é perpassado por conflitos, concorrências e 
desigualdades de forças (BOUR-DIEU, 2003, p.64). 

Os agentes acionados nesse estudo, direta ou indiretamente, foram to-dos aqueles 
que se movimentaram na produção da EEI no Cone Sul do MS, desde os professores 
Guarani e Kaiowá, os professores formadores do magistério Ára Verá e da Licenciatura 
Teko Arandu (UFGD, UCDB e SED/MS), os parceiros de reflexão do CIMI, a equipe 
técnica e gestora da FUNAI, da SED/MS, das Secretarias Municipais de Educação 
(SEMED’s) parceiras e, principalmente as lideranças – rezadores e capitães Guarani e 
Kaiowá45 . Nossa perspectiva teórica é de tornar visíveis os encontros e as negociações, 
em um contexto de conflitos, no processo de construção da EEI, no MS desde o conjunto 
de leis à implanta-ção de Programas e Ações.

Para cumprirmos essa tarefa, começamos evidenciando o contexto no qual se 
situam as reservas, os acampamentos indígenas e as Terras Indígenas46 .

45 A opção de deixar as palavras na flexão de gênero masculino não tem a intenção de retirar 
o protagonismo das agentes de gênero feminino. A presença das mulheres nos espa-ços de 
formação específicos e interculturais e nas Escolas Indígenas é significativa. As Guarani e Kaiowá 
também se fazem presentes na pós-graduação strictu sensu, tal como demonstramos em nossas 
referências e no corpo do texto.
46 Na situação de campo, percebemos que há um impasse no uso dessas categorias. O conceito de 
reserva é marcado, na perspectiva das lideranças, pela situação de confinamento confinamento 
produzido pelo Estado brasileiro, o que nos remete à produção de Brand (1993). Terra Indígena 
é um conceito pouco utilizado, mas remete a situação de territórios retomados. Retomada, por 
sua vez, é o movimento de recuperação de parte do grande Teko-ha anteriormente dominado e 
percorrido pelos Guarani Ñandewa e Kaiowá, nos quais gru-pos de famílias indígenas acampam 
(PEREIRA, 2014; CRESPE, 2016).
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Ressalvamos que não existem Escolas formais nos acampamentos e, por isso, as 
crianças e jovens se deslocam para estudar nas escolas mais próximas. Em seguida, 
aprofundamos a leitura sobre os movimentos Aty Guasu e Movimento de Professores 
Guarani e Kaiowá (MPGK) e seu protagonismo na criação dos cursos de formação 
específica em nível médio e superior no Território Etnoeducacional Cone Sul. Todo 
esse processo está sendo acompanhado através dessas políticas públicas educacionais 
no sentido de fortalecer as organizações Guarani e Kaiowá, bem como as Escolas 
Indígenas no âmbito do campo da Educa-ção Escolar Indígena.  

ENTRE RESERVAS E RETOMADAS – OS GUARANI E KAIOwá 
NO MATO GROSSO DO SUL

Devido ao extenso território e a vasta diversidade étnica o Estado de Mato 
Grosso do Sul é marcado por intensos conflitos sociais e políticos. Esses conflitos 
não se apresentam apenas no campo teórico ou no discurso, eles são evidenciados 
e vivenciados diariamente principalmente pelos grupos minoritários que sofreram 
e sofrem repressão por parte de fazendeiros e regionais, e de forma mais “velada” 
do Estado. Por todo o período anterior à década de 1980 o Estado Brasileiro tentou 
incorporá-los a sociedade nacional por meio de políti-cas assimilacionistas (CRESPE, 
2016).

Os Guarani e Kaiowá são vinculados ao tronco linguístico Tupi-Guarani e em 
território brasileiro se encontram subdivididos em três grupos: os Ñandeva, os Mbyá 
e os Kaiowá. São encontrados também na Argentina, no Paraguai e Uruguai. Apesar 
de cada etnia apresentar marcadores étnicos específicos a partir do ethos cultural, 
compartilham aspectos relacionados à língua, a religião e a organização social nos 
espaços em que vivem juntos. No Mato Gros-so do Sul, mais precisamente no Cone 
Sul, coexistem alguns grupos de Ñandewa e Kaiowá em reservas, acampamentos, 
assentamentos e terras indígenas.

Na perspectiva da antropóloga Aline Crespe (2016), os assentamentos são grupos
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que ocupam diferentes áreas devido a questões fundiárias que se arrastam ao longo 
dos anos de onde emergem conflitos, mas que conseguiram a posse; as reservas são 
espaços de terra demarcados a partir da década de 1910 pelo Estado; os acampamentos 
são grupos que se encontram nas margens das estradas e que ainda não tiveram 
seu território demarcado. Há grupos que se encontram nas fazendas e nas cidades. 
Contudo, é necessário realçarmos que essas denominações podem variar de grupo 
para grupo. “Os termos estão em mudança e dependem da posição e da situação do 
sujeito que fala sobre eles, bem como, depende da conjuntura política do momento em 
que o sujeito fala.” (CRESPE, 2016, p. 171).

Foram criadas no início do século XX oito reservas nessa região do então Estado de 
Mato Grosso. A posição e situação mais corrente é a de expropri-ação de parte desses 
territórios reservados pelo Estado brasileiro. Essas áreas de confinamento (BRAND, 
1993), tinham como objetivo acomodar indígenas de várias etnias que alimentariam 
com sua mão-de-obra os empreendimentos tais como a concessão para extração 
de erva mate nativa, a abertura de fazendas e de estradas, mais remotamente, e as 
empresas sucroalcooleiras e os frigoríficos, mais recentemente, além de atividades 
informais, tais como a changa para os homens e as diárias de trabalho doméstico para 
as mulheres. Atualmente, afir-mam Pereira e Motta (2012):  

Esta relação conjunta forma uma paisagem diversa, seja pelas relações 
sociais múltiplas que ela contém, seja pela biodiversidade da natureza 
- fauna e flora - que marca e demarca os territórios Guarani e Kaiowa. 
Contudo, atualmente, estas tem se trans-formado em paisagens 
homogêneas, substituídas por monocultivos, de terra-soja, terra-cana, 
terra-eucalipto. Como afirmou o xamã Papito Vilhalva da aldeia Guyra 
Roká, “sem a riqueza das matas e a presença dos Jará – seres xamãnicos 
que habitam a floresta -, a vida do índio ficou triste.” (PEREIRA & 
MOTTA, 2012, p.2).  
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“A vida nas reservas ficou muito triste”. Essa afirmação é recorrente nas falas 
das lideranças que estão à frente das Retomadas (BENITES, 2014; CRESPE, 2016). A 
estratégia de retomar o Tekoha e voltar a viver a espirituali-dade guarani movimenta 
as famílias que acampam. A espiritualidade forma e equilibra o povo Guarani Kaiowá, 
como ressaltou por diversas vezes o professor Otoniel Ricardo (2016), durante sua fala 
no evento de comemoração dos 10 anos da Licenciatura Intercultural Teko Arandu, 
em 2016. O professor é liderança indígena, ex-vereador no município de Caarapó e 
aluno egresso da Licenciatura Intercultural - Teko Arandu. Na mesa, da qual fez parte, 
afirmou que “Os sonhos de viver bem dos Guaranis e Kaiowás se mantiveram vivos 
diante de tanta opressão por causa da espiritualidade” (Ricardo, Otoniel, 2016).

No município de Dourados-MS, está localizada a Reserva multiétnica mais 
populosa do Brasil. São 17 mil pessoas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena, em uma 
área demarcada de 3.600 hectares (SESAI, 2017). Sublinhamos que foram subtraídos 
por intrusão mais de 2% do território original da Reserva de Dourados, segundo 
levantamento feito pelo atual Coordenador Regional da FUNAI de Dourados, cujos 
dados foram apresentados no evento “Centenário da Reserva Indígena de Dourados 
1917-2017”, realizado na UFGD nos dias 28 e 29 de setembro de 2017. Diante desse 
quadro, alguns grupos de famílias retomaram recentemente pequenas áreas, nas quais 
estão resistindo diante das ameaças cotidianas de reintegração de posse. O grito dessas 
famílias, segundo Pereira (2004) é de que “sem Teko não há Tekoha e sem Tekoha não há 
Teko.” Para o pesquisador Kaiowá Eliel Benites (2014),  

Para nós Kaiowá e Guarani, território é Tekoha, en-tendido por Melià 
(apud Colman, 1991, p.3) como “el lugar donde se dan las condiciones 
de posibilidad del modo de ser guarani. La tierra concebida como 
tekoha es ante todo un espacio socio-político”.
Tekoha é imprescindível para nossa sobrevivência física 
e, de modo especial, também cultural, dado que tekoha 
significa espaço ou lugar (ha) possível para o modo de ser 
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e de viver (teko). A mesma pa-lavra aglutina dois conceitos fundamentais: 
vida (teko) e lugar (ha). Devido às agressões ao meio am-biente e ao 
processo de espoliação das terras, os Kaiowá e Guarani têm encontrado 
crescentes difi-culdades para a vida em aldeia. (BENITES, 2014, p. 36)

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 
o Estado de Mato Grosso do Sul é o segundo colocado no ranking dos estados com 
maior concentração de pessoas aldeadas. Em primeiro está o Esta-do do Amazonas. 
Analisando os dados percebemos que o território ocupado por estas populações é muito 
pequeno, tendo em vista o contingente populacional. E essa é uma das justificativas 
das lideranças para retomarem seus Tekoha. 

As Retomadas podem caracterizar o Estado de Mato Grosso do Sul en-quanto 
um território em disputa. Entretanto, a disputa é muito mais abrangente, segundo 
Fernandes (2009),  

[...] as disputas territoriais se desdobram em todas as dimensões, 
portanto, as disputas ocorrem também no âmbito político, teórico e 
ideológico, o que nos possibilita compreender os territórios materiais 
e imateriais. As políticas de dominação e de resistência utilizam 
o conceito de territórios para delimitar tanto os espaços geográficos 
disputados, quanto de demarcar os pleiteados. O sentido da disputa está 
na essência do conceito de território, que contém como princípios: 
soberania, totalidade, multidimen-sionalidade, pluriescalaridade [e/
ou multiterritorialidade], intencionalidade e conflitualidade (FER-
NANDES, 2009, p. 4 Apud. PEREIRA & MOTA, 2012, p.6).

O fato é que mesmo diante de um quadro de ameaças e execuções os Guarani e 
Kaiowá seguem retomando seu Tekoha e acampando em outras áreas que reconhecem 
enquanto tradicionais (CRESPE, 2016). 
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A morosidade do Estado brasileiro em responder às demandas desses povos em 
situação de vul-nerabilidade sóciocultural os leva a se organizar nas Aty Guasu e em 
outras frentes de mobilização.

Em 2012, existiam no estado de Mato Grosso do Sul, 37 acampamen-tos Guarani 
e Kaiowa. Destes acampamentos, estima-se a existência de 27 “acampamentos” de 
retomadas. “(...) estes acampamentos são formas socioterritoriais de continuarem 
a viver em seus territórios e/ou nas proximidades dos mesmos “fora” dos padrões 
civilizatórios impostos aos indígenas que vivem em condição de reserva.” (PEREIRA & 
MOTA, 2012, p. 7). Nessas condições, os conflitos são inevitáveis e suas consequências 
são brutais.

É nessa situação histórica que se encontram os Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do 
Sul. São muitos os problemas internos e externos aos territórios indígenas reconhecidos 
e em litígio. Por isso, o título a partir do qual situamos o leitor com o qual vamos 
dialogar. Remarcar a zona de conflito que se estabele-ceu em torno da luta fundiária e 
do reconhecimento dos preceitos constitucionais que reconhecem aos povos indígenas 
o direito de (re) produção da cultura de cada etnia é fundamental para a compreensão 
do estágio de desenvolvimen-to da EEI. O objetivo central é evidenciar o protagonismo 
das lideranças indígenas que lutam cotidianamente resistindo e criando situações 
favoráveis para saírem da invisibilidade produzida no interior da sociedade brasileira.

A Aty Guasu e o MPGK – conquistando formação específica e intercultural para 
os professores Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul (MS)

Na década de 1970 se iniciaram as primeiras organizações indígenas e as 
primeiras experiências na educação visando fortalecer a língua materna, a 
valorização dos indígenas, o currículo específico, entre outros. Essas organizações 
são autônomas. Gohn (1997), defini os novos movimentos sociais enquanto 
espaços coletivos não institucionalizados, que geram transformações na sociedade
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sejam estas de caráter conservador ou progressista. Dessa forma, caracterizou 
os movimentos sociais como ações sociopolíticas construídas por atores 
coletivos de diferentes classes sociais, numa conjuntura específica de relações 
de força na sociedade civil. Segundo sua pesquisa, as ações desenvolvem um 
pro-cesso de criação de identidades com as quais os atores se apresentam.

As organizações indígenas, juntamente com seus parceiros podem ser caracterizadas 
nessa perspectiva da autora, pois pautaram o Estado e conseguiram aprovar direitos à 
educação específica e intercultural. A dificuldade maior em implementar a educação 
diferenciada se dava porque a experiência que se tinha até então era de uma educação 
tecnocrática, com currículo universal. O desafio foi e ainda é muito grande, pois a 
realidade é que a Escola foi criada para homogeneizar e não para reconhecer e acolher 
a diversidade. 

Os rumos significativos, entretanto, já começavam a ser norteados des-de 1989 nos 
encontros do MPGK, tanto no campo político como no plano legal da Educação Escolar 
Indígena no Mato Grosso do Sul. Três anos depois o movimento indígena do estado, 
junto com os professores, lideranças, parceiros e a Secretaria Estadual de Educação 
elaborava um documento com Diretrizes Ge-rais para a Educação Indígena, que foi 
aprovado em 1995 pelo Conselho Esta-dual de Educação.

A Aty Guasu, conforme destacamos anteriormente, enquanto organiza-ção própria 
dos povos Guarani e Kaiowá produzia debates envolvendo as demandas por saúde, 
educação, alimentação e a luta para recuperar os territórios tradicionais. Enquanto 
Movimento político-religioso fortalecia e empoderava as lideranças para reivindicar 
do Estado e de suas instâncias os direitos garantidos na Constituição Federal.

A base de sua organização tem como centro a reli-giosidade, 
pois é a partir dela que as questões políti-cas são discutidas, 
assim como possibilita o discer-nimento e tomada de decisões.
É por meio da reza que os Guarani e Kaiowa buscam 
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pedir para Ñandejarã e/ou Ñanderuvussu, - Deus Grande -, 
para amansar o “branco”. (PEREI-RA & MOTA, 2012, p. 6) 

“Amansar o branco” que está à frente dos órgãos definidores e execu-tores de 
políticas específicas para torna-lo mais pacífico (ALBERT & RAMOS, 2002). A reza 
tem a força de minimizar a agressividade e (re) estabelecer o tekó porã (o bem estar).

A espiritualidade é o pensamento e a lógica dos Kaiowá e Guarani. 
(...) A religiosidade tradicional kaiowá e guarani é a maneira para 
a manutenção da cosmologia tradicional, através da convivência 
contínua, e esta é o eixo que sustenta toda a relação social, cultural 
e ambiental. Neste processo ocorre a educação kaiowá e guarani, 
e o objetivo desta reli-giosidade é a busca constante da perfeição 
do ser diante dos deuses, para adquirir dons e sabedorias para a 
revelação divina através dos sonhos, da vi-sualização do outro 
mundo invisível, o mundo da espiritualidade (BENITES, 2014, p. 67).

No âmbito da Aty Guasu, marcada pela espiritualidade, tem espaço pa-ra 
os professores, para as mulheres e para os jovens. Foram organizadas algumas 
Aty Guasu para discutir e encaminhar demandas específicas desses setores. 
Os professores se organizaram para debater questões da EEI nas Aty Guasu e 
fortaleceram o Movimento de Professores Guarani e Kaiowá (MPGK) em 1990, que 
já vinha atuando desde 1989. Foram se organizando em parceria com o CIMI47  e 
professores universitários envolvidos com a causa indígena (NASCIMENTO, 
2013). Mantém-se discutindo a Educação escolar indígena nos encon-tros anuais 
itinerantes que realizam nos territórios indígenas (ROSSATO, 2002; TROQUEZ, 2006).

 

47 O Conselho Missionário Indigenista (CIMI) é um organismo vinculado à Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) e atua junto às populações indígenas no Brasil desde sua criação em 
1972. Conferir http://www.cimi.org.br
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Eliel Benites, atualmente professor efetivo da Licenciatura Intercultural Indígena 
– Teko Arandu e colaborador do Magistério Ára Verá, fez toda a trajetória da formação 
específica em nível médio e superior nos cursos nos quais atua e demonstra a 
importância desses novos espaços que põem em diálogo os conhecimentos tradicionais 
e os acadêmicos, que representam a sociedade bra-sileira na sua universalidade.

As muitas discussões e debates nos espaços de formação de 
professores indígenas, como o Ara Verá e Teko Arandu, nos 
encontros dos professores, nas Aty Guasu e na Comissão 
de Professores Kaiowá e Guarani, me fizeram retomar, (re)
valorizar e visualizar os elementos tradicionais que eu 
estava, aos poucos, deixando de lado. Sem perceber, eu 
deixava aquilo que sempre me fazia bem, mas não sabia. 
Sem perceber, estava dando maior ênfase aos saberes 
não indígena e, com isso, distanciando-me cada vez mais
dos mais velhos e mestres tradicionais (BENITES, 2014, p. 60).

O MPGK foi o principal agente na elaboração e acompanhamento das 
propostas de criação dos cursos de formação especifica para os professores 
Guarani e Kaiowá, em nível médio e superior. Os projetos nasceram da parceria 
dos professores de Caarapó e de outros municípios com alguns professores que 
atuavam no NEPPI/ UCDB48 . Na página do NEPPI está registrada a parceria 
com a Prefeitura de Caarapó desde 1997, dois anos antes da criação do Ára Verá.

48 O Núcleo de Estudos e Pesquisas de Povos Indígenas (NEPPI) foi criado em 1995 pela Universidade 
Católica Dom Bosco com sede em Campo Grande, capital do MS. Tem o intuito de coordenar os 
vários Programas e Projetos de pesquisa e extensão voltados para as sociedades indígenas, bem 
como participar das discussões e encaminhamentos pertinentes a outras questões relacionadas 
à população indígena do Estado. Agrega atividades de pesquisa e extensão direcionadas às 
populações indígenas, em especial, as que habitam o Mato Gros-so do Sul. Conferir www.neppi.org 
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A partir do ano de 1997, junto com a comunidade indígena e em 
parceria com organismos das esferas municipais, estaduais, federais 
e algumas instituições internacionais, têm-se implementado projetos 
voltados para a melhoria da qualidade de vida das populações 
indígenas do Município de Caarapó – MS. (...) Os professores da 
UCDB, vinculados ao Programa Kaiowá/Guarani, continuam com 
parti-cipação ativa nos Cursos de Formação para Profes-sores, 
desenvolvidos com apoio da Secretaria de Es-tado de Educação: 
- em nível médio – Ára Verá, e do curso de licenciaturas em nível 
superior – parce-ria entre a UFGD e UCDB (NEPPI, 31/07/2017). 

Segundo Benites (2014, p.19), o magistério Ára Verá formou a primeira turma de 
professores em 2002 para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental nas escolas indígenas. A maioria dos alunos já atua-va como regentes 
de classes, apesar de serem leigos. Destaca que foi difícil para ele e seus colegas se 
deslocarem das suas comunidades para estudar na cidade de Dourados-MS. Contudo, 
a experiência da formação específica transformou sua concepção de mundo e sua ação 
docente. 

A participação no Movimento dos Professores Indígenas e, 
posteriormente, minha inserção no Curso de Magistério Específico Ára 
Verá foi um grande marco em meu processo formativo. A discussão e refle-
xão nos momentos de formação desconstruíam toda a “verdade” que, 
anteriormente, havia aprendido e, ao mesmo tempo, possibilitavam outro 
olhar so-bre mim mesmo, um olhar que valorizava e enxergava a minha 
cultura como resultado de processos históricos, e a minha subjetividade 
como fruto da política indigenista, que tinha como objetivo a integração 
na sociedade envolvente, ao manipular nossas consciências para que 
deixássemos de ser indígenas kaiowá e guarani (BENITES, 2014, p.20)
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O curso, oferecido pela Secretaria de Educação do Estado do MS, des-de o 
inicio contou com o apoio financeiro, técnico e docente das Prefeituras Municipais, 
nas quais se localizavam as Reservas nas quais viviam os estudantes indígenas. 
Também era apoiado pela Missão Caiuá e pela FUNAI (PPP do Ára Verá). 

A luta pela criação do magistério específico começou em 1995, quando o 
MPGK formalizou a demanda através de uma carta endereçada a SED, na qual 
o coletivo evidenciava o descontentamento com o ensino ofertado pelo Estado. 

Queremos, com a ajuda da escola, com uma educação que responda às 
nossas necessidades, conquistar a autonomia sócio-econômica e cultural 
e ser-mos reconhecidos como cidadãos etnicamente dife-rentes. Neste 
processo, a escola tem um papel fun-damental. Não queremos mais 
que a escola sirva para desestruturar nossa cultura e nosso jeito de 
viver, que não passe mais para nossas crianças a idéia de que somos 
inferiores e que, por isso, pre-cisamos seguir o modelo dos brancos 
para sermos respeitados. Pelo contrário, achamos que temos muito 
para ensinar do nosso jeito de viver para os brancos, e queremos o 
respeito da sociedade que se diz democrática, e do governo que deve 
cumprir a lei que ele mesmo criou (MPGK, 1995, p. 1. Grifo nosso).

A Carta foi elaborada no Encontro de Professores Guarani e Kaiowá, do ano 
de 1995. Segundo a professora e pesquisadora Veronice Lovato Rossato (2002), 
os encontros anuais se tornaram espaços para discussões, trocas de experiências 
e encaminhamentos do coletivo de professores. A iniciativa era no sentido de 
construir outro currículo que atendesse às especificidades Guarani e Kaiowá.

O sistema educacional brasileiro conseguiu durante o século XX, sem contar o 
período da colonização portuguesa, sufocar a pedagogia indígena e implantar a escola 
do branco nas Reservas Indígenas.
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O processo de assimilação foi profundo e fica explícito a partir da narrativa do 
professor Otoniel, que descreve sua surpresa ao iniciar as aulas no magistério Ára 
Verá: Não havia material didático como nos demais cursos de ensino médio.

Cadê os livros? Onde vamos buscar esses livros? Olha como eu já 
tinha esse padrão ocidental de educação estabelecido. Perguntei para a 
Anari onde estavam os livros. Aí então fui entender que não é assim, ai 
começamos avançando. Quando se faz outro curso no modelo ocidental 
nós já queremos o livro didático pronto. Aí fui entender que não é assim; 
começou a nossa historia do Ára Verá como curso diferenciado (Ricardo, 
Otoniel, 2016).  

A história do curso passa pelo envolvimento e engajamento do coletivo de 
professores e alunos na produção do material didático a partir das reflexões acerca do 
entendimento do que seria uma escola especifica e intercultural. Daí a importância de 
trazer para o curso de magistério os professores das universidades que se propunham 
a fazer esse debate: Adir Casaro Nascimento (UCDB), Antonio Brand (UCDB), Levi 
Pereira (UFGD), entre outros, que juntamente com as professoras Veronice Rossato 
(SED/MS), Anari Felipe Nantes (SEMED Caa-rapó), Terezinha (SEMED Caarapó), 
Marina Vinha (SED/MS), entre outros professores contratados e voluntários. As 
elaborações se davam a partir dos debates promovidos por professores e alunos, 
que ao mesmo tempo em que se formavam mutuamente, reformulavam o projeto 
pedagógico do curso.  

Entrei neste curso porque tinha a necessidade, em minha formação, 
de compreensão da pedagogia guarani, porque o primeiro magistério 
(não indígena) não dava conta de minha realidade, apenas davam 
receitas prontas para lecionar uma aula. O Curso de Formação de 
Professores Guarani e Kaiowá em nível Médio - Magistério Ára Verá 
contribuiu para sedimentar uma nova filosofia para a educação escolar
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indígena, pautada nas lutas dos professores, nos movimentos 
e nos direitos conquistados através da Constituição Federal, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e outras leis.

Tendo professores com formação especifica o dialogo para organizar o 
currículo especifico, diferenciado, intercultural se tornava mais rico. Isso dentro 
da compreensão de que a Escola Indígena precisava ter uma nova filosofia e 
envolvimento na luta dos povos indígenas, através de seus movimentos. Dessa forma, 
o curso Ára Verá, específico para Guarani e Kaiowá e intercultural se constituiu.

A construção do Projeto da Licenciatura Indígena – Teko Arandu é muito parecida 
com a do Ará Verá. É fundamental entender que para os profes-sores indígenas do 
MPGK o processo de formação específica é único e contínuo. Primeiro nasceu o Ára 
Verá que deu origem ao Teko Arandu. O Movimento se reconhece como protagonista 
central que conquistou os dois cursos para os Guarani e Kaiowá. Em nenhum momento 
realçam que os cursos estão locali-zados em esferas governamentais distintas (o 
ensino médio na SED/MS e o ensino superior na universidade federal). Sugerem aos 
professores formadores, inclusive, que estreitem o diálogo e as atividades para que os 
cursos se fortale-çam mutuamente. Desenvolviam reuniões conjuntas dos alunos do 
magistério e da licenciatura, que receberam o nome de Noites Políticas e Noites Culturais.

Para os professores em formação era de grande importância que os calendários 
dos cursos coincidissem. Isso era difícil de concretizar devido o curso Ára Verá ser 
oferecido pela Secretaria de Estado de Educação do MS e o curso Teko Arandu pela 
UFGD. Para as lideranças isso pouco importava, porém o dialogo entre as duas 
instituições provedoras não era tarefa simples. Uma esta-va vinculada ao Estado do MS 
e a outra à esfera federal. A complexidade burocrática envolvente era tamanha. Além 
do mais a política partidária colocava alguns entraves, pois a SED oferecia o curso, mas 
dependia da parceria com a FUNAI e com os gestores das SEMEDS que de acordo com 
o cenário político do momento podiam ou não proporcionar maior fluidez ao processo.

Para a professora Teodora Souza (2014), a proposta era aproximar cada  
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vez mais os alunos e professores do Teko Arandu com os do Ára Verá, a partir das 
Noites Políticas e Noites Culturais. Percebia e denunciava que os fazendeiros não 
queriam ninguém consciente. Muito menos os indígenas. Avalia que talvez seja por 
isso que a SED/MS estava precarizando o magistério Ára Verá nos últimos anos.

Imagina os indígenas conscientes dos direitos. Nós tivemos sérios 
problemas com fazendeiros que queriam o projeto do curso pra ver como 
era a educação que a gente desenvolveu educação que conscientiza o 
povo dos seus direitos. Para eles esse modelo de educação não se pode 
fazer. A educação que se faz no Brasil é pra formar pro mercado de 
trabalho. É viável para eles de que ninguém precisa se conscientizar. 
Então nos último ano percebemos muito claramente através da 
precarização e falta de compromisso e essa questão foi solicitada a 
universidade. Querem controlar tudo o que a gente escreve, fala, e a gente 
não tem o que esconder. Quere-mos uma educação que conscientize 
mesmo e que respeite as nossas diferenças. (SOUZA, Teodora de, 2014).

As lideranças Guarani e Kaiowá fazem questão de manter essa história viva entre 
os alunos das novas turmas tanto de um quanto do outro curso. No evento “10 
Anos da Licenciatura intercultural - Teko Arandu 2006-2016” todos os palestrantes 
que participaram das mesas trouxeram à tona essa relação, que era propositalmente 
alimentada pelo MPGK e seus parceiros. Tal relação tam-bém apareceu nas conversas 
com o professor Rosenildo Barbosa Carvalho49 , da etnia Guarani, gestor do Território 

 

49 Rosenildo Guarani é professor formado pelo Ára Verá e Teko Arandu e assumiu 
em 2016 o TEE Cone Sul. Leciona no Ára Verá e coordena as atividades do TEE na 
SED/MS em diálogo com a SECADI/MEC. Carvalho, Rosenildo Barbosa. Fonte: 
Entrevista sobre sua trajetória junto ao movimento de professores Guarani e 
Kaiowá e atuação no TEE Cone Sul. Arquivo pessoal da pesquisadora. 2016/2017.
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Etnoeducacional do Cone Sul50 , que afirma “todos os envolvidos estão em formação 
inicial e continuada. Todos aprendem todo o tempo” (Carvalho, Rosenildo Barbosa, 
2016).

Para Otoniel Ricardo (2016), os envolvidos sabiam que precisavam participar todos 
juntos e que mesmo assim ainda tinham receio de que novamente o sonho não seria 
alcançado. Com muita dificuldade o movimento indígena fez parceria com o MEC, 
com a UFGD, UCDB, FUNAI. E foram grandes os desafios para efetivar a proposta. 
“Quanto maior a dificuldade, maior luta a conquistar, que eu queria que vocês 
professores entendessem e lembrasse é que se não tivessem espíritos Guarani e Kaiowá, 
nosso Ñhanderu, lideranças e pro-fessores nos perderíamos essa faculdade de novo.” 
(Ricardo, Otoniel, 2016).

No inicio, o curso não possuía professores próprios, nem prédio adequado e ficava 
sob a gestão da Faculdade de Educação da UFGD. A Coordenação respondia à Direção 
da Faculdade. A oferta das disciplinas e os respectivos professores estavam distribuídos 
em outras faculdades (FACALE, FACET, FCBA, FAED, FCH). A interlocução entre 
todas as faculdades dificultava a participação dos parceiros, principalmente do MPGK. 
A situação se estendeu até o ano de 2010, quando os professores do curso, juntamente 
com os alunos e parceiros exigiram da Reitoria um espaço somente para a licenciatura 
Teko Arandu (MOURA, Noêmia, 201651 ).

50 Os Territórios Etnoeducacionais foram criados pelo Decreto 6.861/2009 com a finalidade 
de colocar em diálogo os municípios, as comunidades indígenas e as autoridades estaduais e 
federais que são responsáveis pela educação escolar indígena.  Garante em lei a participação dos 
povos indígenas na discussão sobre EEI, na definição do território e na elaboração coletiva do 
termo de atuação para os estados, municípios e universidades, cuja elaboração foi coordenada 
pelo MEC em parceria com a Secretaria de Estado e Educação (LUCIANO, 2010). 
51Professora desde julho de 2009 e Coordenadora da Licenciatura Teko Arandu de 2010 a 2012. 
Acompanhou o deslocamento do curso da FAED para a FAIND.



114  Debates Indígenas na Contemporaneidade

No ano de 2012, metade do prédio da Faculdade Intercultural Indígena ficou 
pronta e o curso para lá migrou. Continuou contando com professores vindos de 
outras Universidades como da UFMS e UCDB, bem como com professoras cedidas 
da Secretaria de Educação para atuarem exclusivamente no curso nas áreas de 
matemática, português, história e biologia. Aos poucos a UFGD foi abrindo concursos 
e completando o quadro docente do curso.

A pesquisadora Teodora Souza (2013), resume em sua dissertação a importância 
dos cursos específicos e interculturais.

As concepções educacionais que têm permeado o ensino e as práticas 
pedagógicas dos cursos têm devolvido aos Guarani e Kaiowá a sua 
autoestima, pois reconhece e valoriza as identidades culturais, as 
línguas indígenas e os saberes, que há tanto tempo a história tem 
silenciado, ocultado ou negado; a segunda questão é que os cursos, 
através da metodo-logia de pesquisa, têm possibilitado a cada Guarani 
e Kaiowá descobrir-se a si mesmo, individual e coletivamente enquanto 
grupo étnico cultural, no resgate ou no fortalecimento de seus saberes, 
sua ciência, sua arte, sua língua, sua forma de organização, embora não 
mais como antes (SOUZA, 2013, p. 88 e 89).

A devolução da autoestima, a valorização das identidades culturais, da língua e 
dos saberes Guarani e Kaiowá aparecem na fala das lideranças do MPGK enquanto 
princípios basilares das propostas dos cursos de formação dos professores Guarani 
e Kaiowá do MS. O desafio é continuar produzindo o diálo-go entre os cursos, os 
movimentos e os agentes envolvidos no sentido de fortale-cer e consolidar a EEI no 
Cone Sul de MS.

Olhando hoje, após vinte anos da nova LDB, temos dois Territórios Etnoeducacionais 
no Estado de Mato Grosso do Sul, nos quais estão situadas todas as terras indígenas, 
bem como todas as escolas indígenas, cuja pactuação foi assinada em 10/10/2009. 
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O Estado foi dividido em dois – TEE Cone Sul (Guarani, Kaiowá e os Terena da região) 
e TEE Povos do Pantanal (Terena do Pantanal e demais etnias). 

Ficou assegurado no termo de pactuação do TEE Cone Sul (2009) que a SED/MS 
desenvolveria o papel de reconhecer e regularizar todas as escolas indígenas localizadas 
no etnoterritório e coordenar as ações pactuadas. As secretarias municipais de educação 
responderiam pela manutenção e acompanhamento das escolas municipais, criando 
em suas instâncias um núcleo ou estrutura similar responsável pela educação escolar 
indígena. As universidades públicas assumiriam a formação, extensão e pesquisa dos 
professores indíge-nas. A FUNAI apoiaria e acompanharia as atividades do TEE. Os 
Movimentos indígenas acompanhariam e apoiariam as atividades das instituições 
parceiras e participaria dos conselhos de educação e de outros espaços criados. 

Na conversa sobre a gestão do TEE Cone Sul, o Professor Rosenildo Carvalho expôs 
que muitas escolas indígenas ainda não possuem autonomia para escolher seu quadro 
de funcionários (gestores, professores e administrati-vos) e que o MPGK e a gestão do 
TEE precisam estabelecer uma interação cotidiana e desgastante com as Secretarias 
Municipais de Educação. “Há dinheiro que vem para a escola, mas há muita falta de 
compromisso. A burocracia quando não impede torna o processo mais lento para ser 
encaminhado”. Para o gestor Guarani, o maior avanço conseguido depois do decreto 
dos TEE foi o ingresso de vários professores indígenas na pós-graduação.

Os indígenas têm buscado os estudos, superado medos e se apropriado 
do conhecimento para poder se defender da opressão sofrida por parte 
do Estado e de ruralistas. Na questão do território é muito conflituoso, 
agora que estamos acordando, estudando, despertando para o que o 
território tem a ver com a vida. A formação que estamos buscando é 
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para que a escola indígena seja realmente diferenciada e que
valorize a vida indígena. (Carvalho, Rosenildo Bar-bosa, 2016). 

Encontramos ai o principal desafio da interculturalidade - na cogestão desses novos 
espaços (CANDAU, 2006). Produzir gestão compartilhada com os municípios, estado e 
união é um grande desafio. Da mesma forma, a tarefa de produzir um ensino bilíngue, 
diferenciado e especifico e ao mesmo tempo ensi-nar o conjunto de conhecimentos que 
compõe o currículo exigido pela sociedade não indígena continua desafiador. A escola 
indígena precisa então atender essas duas demandas. 

Por outro lado, para os professores e gestores das escolas indígenas que ao mesmo 
tempo são lideranças participativas do MPGK e continuam se aperfeiçoando na pós-
graduação é necessário seguir em frente. Tratamos aqui, tal como Antônio Carlos de 
Souza Lima propõe, de acompanhar a formação de uma intelectualidade indígena, 
que se constrói nas escolas, nas universidades, mas principalmente na luta política e 
na interlocução. 

Trata-se aqui mais especificamente de acompanhar — nos muitos 
sentidos do termo — a formação de uma intelectualidade indígena 
forjada não apenas em aldeias, escolas, ou universidades, mas também 
no bojo da luta política, na interlocução via redes sociais Brasil afora, 
em encontros variados, inclusive aqueles para a “juventude indígena”, 
e também na pesquisa e no diálogo com seus povos e autori-dades, 
uma geração que vem produzindo sínteses e interpretações e buscando 
espelhar as orientações que partem de suas coletividades de origem 
(LIMA, 2015, p.450).

Vemos na EEI e nos agentes que lutam pela sua consolidação o ideal de 
uma escola que tem dialogo com os diferentes saberes tendo como principais 
sujeitos os professores indígenas que em grande maioria são participantes ou já
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participaram de cursos de formação especifica e diferenciada que possibilitam a estes a 
apropriação de ferramentas tanto teóricas quanto jurídicas que os auxiliam no dialogo 
e tramites burocrático e políticos.  

Considerações finais

Como descrevemos acima é evidente que a educação escolar indígena é uma pratica 
recente nas ações governamentais brasileiras e necessita de estu-dos e sistematização a 
respeito de conhecimentos que estão sendo desenvolvidos nas relações interculturais 
entre a escola não indígena e os órgãos educacio-nais. Esta não é apenas uma questão 
de gestão, mas também é política, pois implica em definir o projeto político pedagógico 
das escolas indígenas.

Pela legislação as escolas precisam ter autonomia para elaborar seus calendários 
letivos, currículos diferenciados, livros didáticos específicos, ensino na língua materna, 
projeto político pedagógico que contemple a comunidade escolar, recursos materiais e 
humanos para desenvolvimento. E para que isto ocorra é necessário que se tenha um 
corpo docente e que a gestão das escolas esteja preparada para desempenhar e “por 
em pratica” uma educação escolar diferenciada e intercultural. De projetos, incentivo 
aos funcionários ligados a educação direta e indiretamente, etc. 

Apesar da Lei de Diretrizes e Bases e nos documentos do Conselho Nacional de 
Educação, as comunidades indígenas enfrentam muitas dificuldades para programar 
em suas escolas seus processos próprios de aprendizagem. A escola indígena está 
marcada pela tentativa de diálogo intercultural com a soci-edade brasileira, uma vez 
que os sistemas de educação aos quais estão vincula-das são pensados e administrados 
pela lógica ocidental. A própria legislação brasileira propõe a aprendizagem de 
conhecimentos tradicionais e conhecimentos não tradicionais. 

No que se refere aos avanços pedagógicos o protagonismo dos indígenas dentro 
das escolas deve ser destacado. Este protagonismo fez com que esta nova escola 
indígena fosse ampliada e tivesse como agente transformador os próprios indígenas. 
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CAPÍTULO 6

INCLUSÃO DIGITAL: DIÁLOGOS MULTI/INTERCULTURAIS NA 
ESCOLA KAIOWÁ E GUARANI ÑANDEJARA EM MATO 

GROSSO DO SUL

José Francisco Sarmento Nogueira*

RESUMO:

Os Kaiowá e Guarani, dentre os povos autóctones, são a maior nação do estado 
de Mato Grosso do Sul, localizado no Centro Oeste brasileiro. Esse povo tem traçado, 
ao longo de sua história, uma constante relação com as tecnologias impostas pela 
colonização e, desde os primeiros contatos, mantém uma relação de apropriação e 
resignificação de tecnologias apresentadas pelo seu entorno. Nos últimos anos surgiu 
a tecnologia digital, em especial no espaço escolar, re-presentada por ferramentas 
como filmadoras digitais, máquina fotográfica digital, computadores e a internet. 
Essa trabalho, que tem como recorte espacial a escola Kaiowá e Guarani Ñandejara 
localizada na aldeia Te’ýikue, busca mostrar como esta relação se dá, principalmente 
no que diz respeito à questão da identidade nos ambientes virtuais, como na internet, 
proporcionada pela interação com estes suportes digitais.

Palavras-chave: Inclusão digital, escola indígena, multi/interculturalidade.

* Doutor em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), mestre em Design pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e graduado em Design pela mesma 
instituição
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           OS KAIOwá E GUARANI E A BUSCA DE UMA 
ESCOLA DIFERENCIADA

Os Kaiowá e Guarani têm-se se constituído ao longo dos anos, em povos que 
insistem em resistir. Povos que há anos vem sendo massacrados pelo seu entorno, 
vizinhos pouco afeitos ao diálogo. Historicamente esses povos têm demostrado que, 
por meio do diálogo ou da tentativa dele, têm conseguido, apesar das dificuldades, 
enfrentar as mudanças provocadas pelas alterações ambientais da cultura dominante. 
Considerando a adoção de um pensamento crítico sobre a forma como as minorias 
étnicas conseguem dialogar com o dife-rente, vejamos a contribuição de Eliel Benites:

Com a mudança no panorama geral da realidade dos Kaiowá e Guarani, 
transformou-se, também, o foco e as perspectivas de vida baseados 
nos valores tradicionais. A organização interna foi se reajustando, nos 
aspectos político, social e religioso, através das demandas externas. 
Assim, as práticas tradicio-nais e organizações políticas se ritualizam nos 
limiares dos enfrentamentos com os poderes hegemônicos na efetivação 
dos direitos garantidos. Rituali-zamos as nossas práticas tradicionais, 
tendo em vis-ta demostrar a nossa diferença frente à demanda externa 
(BENITES, 2014, p. 57).  

Para Melià (1999), essa estratégia do colonizador induziu os povos autóctones a 
sustentar sua alteridade por meio de estratégias próprias: “Em outros termos, continua 
havendo nesses povos uma educação indígena que permite que o modo de ser e a 
cultura venham a se reproduzir nas novas gerações, mas também que essas sociedades 
encarem com relativo sucesso diante de situações novas” (MELIÀ 1999, p.12).

A “construção” de uma escola diferenciada, que leve em consideração a cultura 
local e seus modos de ensino/aprendizagem, tem sido um grande desa-fio. Muitos 
debates sobre educação indígena têm ocorrido entre esses povos e pessoas interessadas 
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nesta temática, pois os desafios não são poucos. É um processo longo, fruto de anos 
de imposição. 

No Brasil, somente na constituição de 1988 há o reconhecimento desta escola 
diferenciada52. As relações de poder impostas pelas regras do Estado e as tensões 
dos dois lados são perceptíveis nessa construção. A questão da gestão desse espaço 
e a construção do currículo, dentre outras questões, são intensa-mente negociadas. 
Vejamos o que discorre a educadora Adir Casaro Nascimen-to a esse respeito:

Compreender as relações de uma cultura da escola com as tensões, 
fricções e dissensões dos significados produzidos pela cultura, que 
atravessa o espaço da escola, parece ser o desafio para as comunidades 
indígenas e os gestores de políticas educacionais para a configuração 
de um currículo, que busque superar as assimetrias geradas pela 
desigualdade e pelos preconceitos culturais, desconstruindo concepções 
binárias, desenvolvendo possibilidades emancipató-rias no contexto de 
um espaço especifico que é a es-cola (NASCIMENTO, 2011, p. 9).

52 “Todo esse processo de recuperação da diferença e, dentro da diferença, da diversidade-dos 
povos indígenas, conhece um marco histórico com a promulgação da Carta Constitucio-nal de 
1988 quando os índios, pela primeira vez, são tratados como cidadãos com direito a terem direitos 
às suas diferenças.” NASCIMENTO E VINHA (2007).
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Normalmente fala-se em escola “indígena” generalizando o conceito de “indígena”, 
como se todos os povos do Brasil tivessem, ou almejassem ter a mesma escola. 
“Haveria que ver qual é a alteridade que cada povo indígena projeta e deseja para si 
mesmo” (MELIÀ, 1999, p.12).  Uma escola do povo Bororo é diferente de uma do povo 
Xavante, assim como uma do povo Suruí possui particularidades que uma do povo 
Terena não tem. Brand (1998, p.1) afirma que: “é importante destacar que cada povo 
indígena interpretará e atri-buirá dimensões específicas a este conceito [educação], em 
função de sua cultura e de suas experiências históricas de enfrentamento do entorno 
regional53  donde decorrem, em grande parte, hoje, suas expectativas de futuro.” O 
pano de fundo desta problemática é certamente a questão da autonomia na construção 
e condução desse espaço de ensino e aprendizagem, denominado escola. 

Para Brand (1998), a educação diferenciada indígena, pensada em uma tradição 
cultural própria, faz suscitar uma pergunta fundamental para o novo milênio: “Remete 
para a pergunta sobre os projetos de autonomia a partir dos quais são, certamente, 
definidos e constantemente redefinidos os objetivos e o papel que a escola terá dentro 
deste contexto” (BRAND, 1998, p.1). Apesar dos avanços que surgiram na última 
década, a questão de Brand permanece atual. 

Segundo Meliá “A alteridade indígena como fruto da ação pedagógica não só 
manterá sua diferença, mas também poderá contribuir para que haja um mundo mais 
humano de pessoas livres na sua alteridade”.

 53“Entendo, aqui, por entorno regional aqueles setores da sociedade nacional que se situam e/ou 
têm interesses específicos junto às comunidades indígenas ou, ainda, que são objeto de interesse 
por parte das mesmas comunidades. Incluem-se aqui órgãos públicos, representantes do Estado, 
Igrejas, proprietários residentes neste entorno e outros. BALANDIER (1973 : 173) recorre a esta 
expressão para caracterizar o contexto regional dentro do qual se situam populações nativas 
dentro de uma situação de  dominação colonial.” (BRAND, 1998,p.1).
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A apropriação e a relação com essas ferramentas (considerando aqui escola como 
uma ferramenta imposta pela colonialidade) tem sido um fator importante para que 
esses povos continuem a existir e consigam manter suas tradições e seu modo de ser. 
“O índio perpetua o seu modo de ser, nos seus costumes, na sua visão do mundo, nas 
relações com os outros, na sua religião” (MELIÀ, 1979, p. 9).

O tema de apropriação e negociação, não se dá somente com o entorno, mas com o 
que o entorno “oferece”, apresenta e impõe. Observa-se que historicamente os Kaiowá 
e Guarani tiveram a habilidade de conviver com essa fronteira sem deixar de lado sua 
relação com a terra, sua  espiritualidade e sua língua. 

PRáTICAS DIGITAIS E FRONTEIRAS VIRTUAIS: 
UMA REFLEXÃO SOBRE IDENTIDADE

O uso das novas tecnologias digitais, em especial da mídia internet, nas escolas 
das populações autóctones apresentou uma nova fronteira - não aquela que os separa 
da cidade ou de um latifúndio, mas uma fronteira com o mundo, em um meio fluido, 
onde o usuário participa e existe uma interação. 

Essa nova fronteira permite de alguma forma a passagem para o outro lado, cuja 
negociação, assim como na fronteira física, não acontece de forma indiscriminada. Essa 
participação, de alguma forma é negociada, pois existe uma interação. O usuário é 
mais que um mero espectador, pois se apropria dos elementos culturais expostos nesse 
ambiente. Tal ideia vai ao encontro dos apontamentos de Canclini: “A fluidez das 
comunicações facilita-nos apropriarmo-nos de elementos de muitas culturas, mas isto 
não implica que as aceite-mos indiscriminadamente” (CANCLINI, 1998, p. XXXXIII). 

Na passagem de uma fronteira para outra, não há uma permissão para entrar 
ou sair, trata-se de um espaço no qual se pode escrever o que quiser, pos-tar filmes, 
poemas e textos, pois existe uma palatável sensação de democracia midíatica.
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Estamos ali e mais em algum lugar, mas não são os corpos que ocupam tais 
espaços. Contrariando as leis da física o sujeito pensante se desloca de suas condições 
identitárias (ao se criar um avatar pode-se ser quem quiser) - se achar conveniente - de 
maneira diferente do mundo físico. Assim como em toda negociação de fronteiras, o 
usuário pode assumir momentaneamente outra identidade - com a diferença de que 
na fronteira física você é representado fisicamen-te, ou seja, você não tem como se 
desvincular de seu fenótipo. Não há um conflito ontológico na passagem para esse 
mundo. Há um desejo de poder estar nesses dois mundos que não se contrapõem, pois 
ali é permitida a sua presença, ou a presença de suas ideias.  O virtual não se contrapõe 
ao real. Real e virtual se complementam numa espécie de jogos de espelhos em que 
ambos são distintos. O virtual se configura como efetivação do real enquanto potência 
e como um dos principais vetres da criação da realidade (LÉVY, 1996).

A cultura, tomada no seu sentido de virtualidade, adquire aqui uma fei-ção de 
cibercultura ou de virtualidade. A virtualidade, é importante que se diga, consiste 
numa terminologia aristotélica, como potencialidade. Este espaço virtual permite a 
nossa presença sem estarmos lá.

Para pensarmos essa relação cabe trazer aqui a distinção de Bhabha (2003) entres 
os conceitos de diversidade e de diferença. Para esse autor, diver-sidade tem a cultura 
como “objeto de conhecimento empírico” ou como “reco-nhecimento de conteúdos e 
costumes culturais pré-dados” e, portanto, o reco-nhecimento da diversidade cultural 
não questiona as relações de poder constitu-ídas. 

  No entanto, a diferença diz respeito ao “processo de enunciação da cul-tura como 
“conhecível”, “legítimo”, como um “processo de significação” (BHABHA, 2003, p. 63), 
ou de afirmação da diferença/identidade, ou, ainda, a modos próprios de “cada grupo 
social ver e interagir com a realidade” (FLEURI, 2001, p. 139).  

Verifica-se, nesse sentido, um “ambiente intersticial” segundo Cane-vacci (2005). 
Para esse autor, “a passagem intersticial entre identificações fixas abre as possibilidades 
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de uma hibridez cultural que aceita a diferença sem hie-rarquia acatada ou imposta” 
(CANEVACCI, 2005, p. 3).  

A identidade, na perspectiva de Hall (1997), de Silva (2000), de Bhabha (2003) e 
outros não têm a ver com essências, mas sim com um conceito estratégico e posicional 
e é sempre uma construção ou ainda um processo nunca completado de afirmar o que 
é frente aos outros diferentes (HALL, 1997). É, portanto, sempre relacional. No caso, 
tratamos os povos autóctones como sujei-tos coletivos que se afirmam como diferentes 
frente ao colonizador, que historicamente os enxergava como “uma população de tipos 
degenerados, com base na origem racial”, para “justificar a conquista e estabelecer 
sistemas de adminis-tração e instrução” (BHABHA, 2003, p. 111).

Essa é uma afirmação relevante, tendo em vista o contexto regional em que os 
Kaiowá e Guarani estão inseridos, indicando um forte questionamento das relações de 
poder imposta pela colonialidade. Mas o mesmo autor nos alerta de que a articulação 
social da diferença, da perspectiva das minorias (no caso os povos indígenas) “é uma 
negociação complexa em andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos 
culturais que emergem em momentos de transformação histórica” (Ipid; p. 21).  

Para (CANCLINI, 1998, p. XXIX) “a palavra hibridação parece mais dúctil para 
nomear não só as combinações com elementos étnicos ou religiosos, mas também a de 
produtos das tecnologias avançadas e processos sociais modernos ou pós-modernos.” 
Para este autor a hibridação, “de certo modo, tornou-se mais fácil e multiplicou-se 
quando não depende dos tempos longos, da paci-ência artesanal ou erudita e, sim, 
da habilidade para gerar hipertextos e rápidas edições audiovisuais ou eletrônicas” 
(p.XXXIII). Há dez anos, para se conhecer lugares ou obter informações sobre outros 
locais, demorava-se um tempo que hoje já não conseguimos imaginar “agora se trata 
de renovar periodicamente o equipamento de computador e ter um bom servidor 
de internet” (p. XXXIII). Ou seja, no processo de relações identitárias, negociado na 
virtualide, a hibridação do sujeito se tornou mais rápida.
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Tal espaço é transitório. O sujeito não deixa de ser o que é, mas naquele momento 
ele é o que é em sua essência e mais alguma coisa. É nessa negociação identitária 
que o sujeito entende quem ele é. Dentro dessa perspectiva inter-cultural, vejamos, 
a seguir, uma breve introdução temporal e espacial a respeito da escola Ñandejara, 
com depoimentos e observações colhidos durante esses anos de convívio, a fim 
de demonstrar, com exemplos práticos, como acontece esse processo de multi/
interculturalização pelo uso de artefatos tecnológicos.   

A ESCOLA MUNICIPAL ÑANDEJARA  E O DIGITAL E O TRADICIONAL  

A escola Ñandejara foi criada em 1997 com a implantação da educação escolar 
indígena na reserva Te’ýikue, no município de Caarapó, na qual se constituíram as 
primeiras salas de alfabetização na língua materna. A proposta da instituição é oferecer 
uma prática pedagógica própria, diferente do sistema tradicional com professores 
indígenas e a participação da comunidade. 

Ao chegar à escola, por conta de sua arquitetura, não percebemos que estamos em 
uma escola intercultural, pois a sua construção em nada se diferencia de uma escola 
da cidade. A surpresa acontece quando você adentra a escola: logo na entrada se lê 
mensagens em Guarani e percebe-se vários grafismos Kaiowá e Guarani. Ouve-se um 
“zum, zum, zum” ao fundo das falas das crian-ças em guarani e português. É como 
se atravessássemos um portal.  O que mais impressiona é o fato da escola estar a 30 
minutos de Caarapó (MS), embora a sensação seja de se estar em um lugar muito 
distante. 

A reserva tem suas casas camufladas pela vegetação. Até chegar à escola não é 
muito perceptível a quantidade de casas que a cercam, reforçando uma sensação de 
isolamento geográfico do espaço da escola em relação à comunidade. Mas trata-se 
apenas de uma sensação. A escola no desloca em rela-ção ao tempo e ao espaço.  
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Figura 1- Escola Ñandejara, na aldeia Te´ýikue

Fonte: Acervo NEPPI/ UCDB.

O ambiente conta com espaços alternativos de educação como viveiro de mudas, 
unidades experimentais, práticas de artesanato e outros espaços menos reguladores 
para o desenvolvimento de projetos extracurriculares, como detalha o professor Eliel 
Benites, em sua dissertação:   

Esse desenho escolar foi construído a partir da compreensão de que 
cada forma de efetivar a educação tem seu próprio espaço específico; 
por exemplo, quando se discute a questão da terra, temos o espaço de 
Unidades Experimentais; para questão da espiritualidade, temos a casa 
de reza; para a questão da leitura e escrita, temos a sala de aula, sendo  
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que, para cada uma dessas atividades, temos professores específicos. 
Essa nova perspectiva de rearranjo da escola foi sendo constituído a 
partir de muitas negociações internas e externas, no sentido de quebrar 
o modelo disciplinar da escola e do currículo, tomando uma nova 
configuração a partir de múltiplas visões da comunidade escolar e da 
aldeia (BENITES, 2014, p. 27).     

Na proposta particular de uma escola fora do molde tradicional de ensalamento, 
destaca-se o projeto chamado de “Unidades Experimentais” que realiza práticas 
supervisionadas de cultivo de hortaliças e criação de pequenos animais com os 
alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. O espaço que produz hortaliças, frutas, 
sementes tradicionais, plantas medicinais e mudas de árvores nativas, dentre outros, 
tem como objetivo, segundo o professor Benites:  

(...) estimular a produção de alimentos, utilizando tecnologia se 
metodologias tradicionais kaiowá e guarani e inserindo novas 
tecnologias para a cons-trução de habilidades e competências que 
contribui-rão para a construção de sustentabilidade e de for-mas de 
compreender o valor da terra dentro do conceito tradicional (BENITES, 
2014, p. 28).

Figura 2 – Alunos no pátio 
da escola Ñandejara, na aldeia 
Te`ýikue durante o intervalo.

Fonte: Acervo NEPPI/ UCDB.
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É, portanto, evidente nesse ambiente escolar a busca por uma educação diferenciada. 
Eliel Benites e outros professores fazem parte de um longo processo de formação e 
conscientização da necessidade de se efetivar práticas tradicionais no currículo da 
escola. O que sempre me chamou atenção nas conversas com os professores, era a 
preocupação com a efetiva construção de uma escola diferenciada. Em todas as 
rodas que participei, a fim de discutir diversos projetos, sempre havia o cuidado de 
introduzir conteúdos tradicionais para maior aproximação com a comunidade. 

Desde que começaram os primeiros movimentos a respeito da inclusão digital 
nas comunidades, sempre pairou no ar uma dúvida: como seria tal relação? Estamos 
na idade da mídia, na era digital, na qual grande parte das rela-ções interpessoais 
passou a ser intermediada pelos meios digitais. As sociedades ocidental e oriental 
experimentam novas modalidades de relações pessoais com as redes sociais, que a

Figura 3 – Computador do Ponto de Cultura Teko Arandu.
 Fonte: Acervo NEPPI/ UCDB.
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cada dia ganha mais seguidores e modalidades. Canais na web são criados, álbuns de 
fotos são socializados com o mundo, relações amorosas iniciam-se e concretizam-se na 
rede mundial de computadores. Reuniões internacionais agora podem ser realizadas 
por videoconferência, filmes são criados, editados e disponibilizados para o mundo. 
E este “universo paralelo” cria, a cada instante, “celebridades” nos canais web com 
o prazo de validade cada vez mais curto. Não conseguimos mais acompanhar a 
velocidade com que os novos processadores, memórias e demais periféricos chegam 
ao mercado e se tornam obsoletos. Máquinas fotográficas, digitais, computadores, 
tablets, smartphones cada vez mais sofisticados nos fazem mergulhar de vez no mundo 
digital. 

De acordo com o professor Kaiowá, Eliel Benites (2009), no princípio as tecnologias 
digitais chegaram para a aldeia “com objetivo de mostrar a realidade da vida cotidiana 
do Guarani e Kaiowá”. 

Uma das questões que sempre me chamou a atenção no uso da internet pelos alunos 
da Ñandejara foi o seu uso para coleta de informações e pesquisas. É bem verdade que, 
na época de algumas de minhas anotações de campo, o Facebook ainda não havia se 
tornado um fenômeno e hoje a escola pos-sui um perfil nesta rede social54 , no entanto, 
isso não torna menos particular o uso da web por jovens quase que exclusivamente 
como reforço do conhecimento e do conteúdo aprendido em sala de aula.   

54 https://pt-br.facebook.com/nandejarapolo
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Figura 4 – Alunos e professores na sala do Ponto de 
Cultura Teko Arandu na escola Ñandejara

Fonte: Acervo NEPPI/ UCDB.

As tecnologias digitais, no caso da aldeia Te’ýikue, possibilitaram a ampliação da 
interatividade com o seu entorno tendo possibilitado aos Kaiowá, especialmente aos 
mais jovens, manter um intercâmbio real com outros parentes que vivem em aldeias 
distantes, inclusive no Paraguai e Argentina.

Trago a seguir alguns relatos colhidos em conversas informais e extraídos de 
artigos produzidos pelos professores. 

Um dos técnicos de informática e professor Elivelto de Souza, comenta que: “os 
alunos se concentravam muito em suas pesquisas e perceberam que fazer as anotações, 
os ajudavam em uma segunda pesquisa, até que uma hora saberiam fazer o caminho 
sozinho”. Era como se fossem autodidatas: Elivelto fornecia os princípios básicos e eles 
seguiam adiante, sempre como muita empolgação. 
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A fala de Rosa55 , estudante do nono ano, confirma a colocação de Elivelto quando 
diz: “depois que a gente aprende o início, fica tudo mais fácil. Agora já até ajudo meus 
amigos”.  Para a mesma aluna, a internet é um lugar propício para se fazer pesquisas: 
“A internet é boa para fazer pesquisas para a escola, às vezes vemos aqui o que o 
professor pede, vemos a imagens do que o professor falou”. A internet possibilitou 
aos alunos que a utilizam encontrar conteúdos e imagens. Essa questão foi muito 
evidenciada pelos alunos, a possibilidade imagética da internet, a facilidade de se 
encontrar imagens a respeito do conteúdo fornecido em sala de aula. Interessante 
também é a dinâmica que os professores propõem aos alunos de ir ao ponto com eles 
para pesquisas conjun-tas, complementando o que foi visto em sala de aula. 

A escola Ñandejara sempre se destacou como uma escola intercultural, por nunca 
perder o foco do objetivo de ser uma escola diferenciada. Essa particularidade é 
constante no discurso dos professores envolvidos com a gestão da escola e de um 
grupo em especial que quer algo mais, que teme que a escola caia no lugar comum, ou 
seja, que fique como uma escola da cidade, sem diferencial ou identidade própria. Para 
tanto, os professores promovem encontros, seminários e fóruns para discutir esses 
itens.

Eliel Benites afirma ser uma estratégia de sobrevivência:

A nossa identidade Kaiowá e Guarani se constrói a partir do 
relacionamento com o contexto, em contínua redefinição nas relações 
sociais, e este produz o ser Kaiowá e Guarani, carregando as marcas do 
contexto no qual é produzido. É um processo de contínua identificação, 
caracterizando o sujeito in-dígena como múltiplo, com as múltiplas 
constituições do ser, diante das múltiplas referências do dis-curso 
exterior. 

 55 A fim de preservar a identidade dos estudantes, adotarei nomes de flores como codinomes 
dos estudantes.
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Com relação à identidade, Devanildo nos conta que: “eu sei dentro de mim 
o que é ser Kaiowá. Na internet eu posso estar em dois mundos, mas não deixo de 
ser eu”. O que chama mais atenção nos depoimentos sobre identidade, é que para 
os professores com os quais conversei, a questão da identidade está sacramentada, 
no sentido de que no momento em que utilizam estes espaços de negociação, os 
professores assumem papéis diferentes, assim como acontecem quando vão à cidade 
ou estão na universidade. Eles podem ser aquele sujeito que o meio em que estão 
naquele momento pede, mas nunca deixam de ser Kaiowá.

Segundo Devanildo Ramires (2009): “Hoje, percebemos a cultura como algo 
dinâmico, que não se perde, mas que é constantemente reinventado na interação com 
o entorno, recomposto e investido de novos significados”. 

Essas falas corroboram com o que pensa a maioria dos autores utiliza-dos neste 
trabalho em relação à identidade e a negociação nas fronteiras. A professora Kaiowá 
Renata Castelão confidencia que:

Sempre usamos outras tecnologias que o não índio trouxe e nós nunca 
deixamos de ser o que somos. Temos nossa reza, nosso jeito de ser, 
nunca deixamos de falar a nossa língua e eu não acho que usar essas 
tecnologias pode ser ruim, mas temos que saber usar, né? Vê como o 
professor pode usar, né? Temos que conversar mais, discutir mais.  

Interessante perceber que nas relações de fronteiras no caso dos Kaiowá e Guarani 
existe também o questionamento, a reflexão a respeito de tudo, e essa reflexão passa pela 
questão da espiritualidade, do jeito de ser Kaiowá e Guarani. Sempre me impressionou 
que eles nunca se desconectam do tema da espiritualidade e da língua, a impressão 
que se tem, é que a essência espiritual Kaiowá e Guarani é que os mantêm com os pés 
no chão, lhes garantindo algumas certezas identitárias nas relações com o outro. Ainda 
sobre a questão da identidade, Eliel traz alguns apontamentos pertinentes:
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Eu vejo que o sujeito Guarani Kaiowá, e eu sempre falo a partir da 
minha realidade, posso dizer indígena, né? Porque generalizam muito, 
mas posso dizer que o sujeito Guarani Kaiowá é um sujeito que resistiu 
e resiste até hoje a todas as interpéries, vamos dizer assim dizer, sociais 
com relação social externa e  historicamente no processo de colonização 
e tudo mais. E sempre teve sua estratégia de resistência, ou seja, uma 
das coisas importantes é a adaptação e estar em contexto diferente, né? 
E com num processo histórico diferente, eles continuam ainda sendo 
indígena mesmo com toda essa mudança que ocorreu. Então isso é uma 
característica do Kaiowá Gua-rani e isso também hoje acontece por 
exemplo utilizando todas as tecnologias vivendo num outro contexto 
né? Vivendo nas reservas, nas aldeias, nas aldeias urbanas...vivendo em 
todos os lugares que co-nhecemos hoje.

E com dificuldades nos acampamentos, nas reserva, na aldeia sendo 
professor, sendo rezador, sendo jovem, sendo tudo que a gente conhece, 
mesmo assim continua sendo Kaiowá Guarani. Alguns falam um pouco 
mais a língua guarani outros menos, mesmo assim é Kaiowá Guarani. É 
interessante a gente ter em mente que hoje a gente tem um estereótipo 
que o indígena tem que ser estar no mato, aquela selva-geria. 

E hoje o ser indígena está entre nós, ou seja, pode estar dentro na 
universidade, pode estar dentro das grandes cidade, estar nos palcos na 
participação política, estar em todo os ambientes que conhecemos hoje 
e é Kaiowá Guarani. Então utilizando todas as ferramentas tecnológicas 
é também indígena.
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Ele pode utilizar os conhecimentos teórico, técnico, utilizar os 
conhecimentos da tecnologia da novas tecnologias, estar nos espaços 
científicos, estar nas aldeias... estão em todos os lugares e também são 
indígenas. 

Hoje, muitas vezes, esse estereótipo que colocamos uma referência na 
nossa mente para que seguindo essas referências é que tem que ser 
indígena, e não é. Indígena é aquilo que nós conhecemos de indígena 
e hoje então isso é muito importante  porque muitas pessoas criticam 
só porque indígena coloca roupa melhor ou aquele que tá no meio 
acadêmico, ou outro que está na política ou em outros espaços não é 
mais indígena -  falando bem o português ou outras línguas já não é 
mais indígena, mas não é sempre, tem uma carga, uma trajetória.

E isso é que faz com que exista essa diversidade que está presente hoje 
no que conhecemos, talvez essa característica de estar nos espaços 
diferentes. Ou seja, ser diferente na sua diversidade, dentro dessa 
diversidade há uma diferença que pode ser talvez uma característica 
(declaração verbal). 

No depoimento acima, percebemos a histórica relação de negociação com o seu 
entorno. Nas questões dessas tecnologias digitais, não está sendo diferente, todas 
as dificuldades que eles passaram e que passam, não os impedem se afirmar como 
Kaiowá e Guarani.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Nesse trabalho busquei observar e analisar, a partir das falas dos professores e 
alunos Kaiowá e Guarani além de minhas observações e leituras a relação entre 
identidade e cultura e o uso das tecnologias digitais considerando o recorte espacial 
da escola Ñandejara..
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Para tanto, esgravatei apresentar conceitos básicos de alteridade e cultura para, 
posteriormente, me aprofundar a respeito dos conceitos de cultura. Tratei do processo 
histórico de colonização ao qual os povos originários foram (e continuam sendo) 
submetidos. 

No ambiente escolar da aldeia Te’yíkue percebe-se, o tempo todo, a facilidade 
com que os Kaiowá e Guarani negociam com seu entorno tanto fisicamente quanto 
virtualmente. Como se apropriam de tecnologias que lhes são apresentadas e como 
resignificam suas identidades, a partir da ressignificação dos usos das tecnologias que 
lhe são apresentadas. Esse sujeito que se relaciona com a cultura diferente, começa a 
fazer parte dela ao se apropriar de seus conhecimentos, tornando-se outro sujeito nos 
momentos de negociação, um sujeito híbrido. Hibridizar não é deixar de ser quem você 
é, mas é negociar com seu entorno, sem perder de vista quem você é. A identidade é 
construída na negociação com o outro. 

A partir das falas dos professores pude perceber que os mesmos lidam com 
naturalidade a respeito deste trânsito entre o interno e o externo, entre o real e o virtual. 
Hoje, somos, na grande maioria, sujeitos cíbridos56 , no sentido que não sabemos mais 
se estamos ON ou OFF, conectados ou não, quando pensamos em nosso trânsito no 
espaço virtual.  

Projetos Culturais e Tecnologias da Informação constituem-se potencialmente 
em ferramentas contra o preconceito e a favor da afirmação cultural, que podem 
fortalecer as demandas por territórios. Entre os recursos potenciais que se consideram 
elementos de inclusão digital, aparecem como relevantes, o acesso à internet e os 
demais instrumentos audiovisuais que favorecem intercâmbios, registros e divulgação 
de mensagens consideradas importantes pelos povos autóctones.

 56 Quem cunhou o termo “cíbrido” foi Peter Anders, professor do Instituto de Tecnologia da 
Escola de Arquitetura de Nova Jersey: http://www.mindspace.net/
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A construção de uma autonomia a respeito do uso das novas tecnologias digitais, 
no ambiente das comunidades Kaiowá e Guarani em Mato Grosso do Sul, ainda está 
em processo de construção. Não se pode afirmar que se trata de uma realidade, mas de 
um esboço com poucos usuários (na maioria profes-sores e alunos no âmbito da escola). 
A partir desse espaço escolar, algumas reflexões estão sendo realizadas a respeito da 
inclusão digital e a formação de uma escola diferenciada nessas comunidades, mas 
podemos afirmar que no caso da escola Ñandejara a busca pela construção de uma 
escola diferenciada é o foco e objetivo principal. 
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CAPÍTULO 7

ETNO-HISTÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL: PROCESSOS 
DECOLONIAIS E INTERGERACIONAIS PARA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR INDÍGENA

Luciano Pereira da Silva*

I - RESUMO:

O texto debate questões relativas à disciplina “Processos de formação do 
conhecimento da criança indígena e patrimônio cultural”, realizada no âmbito do 
componente curricular de “História e Educação Escolar Indígena no Ensino Superior 
Diferenciado” para habilitação em Licenciatura em Ciências Sociais. O curso foi 
realizado em julho de 2014 na “Licenciatura específica para formação de professores 
indígenas” da Diretoria de Gestão de Educação Indígena da UNEMAT, Campus de 
Barra do Bugres. 

O texto está disposto nos seguintes tópicos: A disciplina; O protagonismo indígena; 
A criança; O movimento indígena; O decolonial; A etno-história; A Educação Escolar 
Indígena.         

Palavras-chave: Ensino Superior Indígena – Mato Grosso – Patrimônio Cultural – 
Criança Indí-gena – Educação Intergeracional

II - A disciplina

Os professores indígenas que realizaram a disciplina são das seguintes etnias: Cinta 
Larga, Ikpeng, Kalapalo, Kayabi, Karajá, Kamayurá, Kuikuro, Mehinako, Rikbaktsa, 
Trumai, Umutina, Waurá, Xavante Yawalapiti. 

A disciplina contou com a atuação de Pedro Nazokemai, professor indígena do 
povo Paresi e monitoria de Iracelma da Costa Silva, graduanda do curso de História da 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus de Cáceres.

*professor do Departamento de História da Universidade do Estado de Mato Grosso. Doutorando 
no Programa de Pós-Graduação de Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade 
Federal de Pelotas
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O objetivo é analisar as relações sociais entre povos indígenas, por meio do 
estudo da cultura material e imaterial da criança. Os professores indígenas são os 
interlocutores e protagonistas da atividade, que orientados metodologicamente 
desenvolveram pesquisas e produziram conhecimentos. Discutem-se quatro questões: 
o conhecimento, a criança/o aluno (a), o professor, a educação escolar indígena e a 
História Indígena.

Aspectos teóricos e metodológicos sobre a vida da criança foram observados 
a partir de quatro linhas de pesquisa: 1) a construção da infância sob diversos 
contextos culturais; 2) a infância como esfera à parte do resto; 3) as crianças como 
grupo minoritário, discriminado e silenciado, cujas pesquisas devem ser “para” e não 
“sobre” as crianças; 4) a criança como categoria social e estrutural. 

As analises realizadas permitiram: 1) Compreender de que forma a cultura 
material e imaterial pretérita e presente da criança relaciona-se com a organização 
social do povo; 2) Discutir o processo de contato com o não índio e sua inferência sobre 
o patrimônio cultural da criança; 3) Analisar o processo de interlocução estabelecido 
e as percepções do professor indígena, comunidade e os alunos das escolas indígenas; 
4) Refletir a pertinência do problema da pesquisa ser inserido de forma pragmática no 
currículo das escolas indígenas; 5) Levantar os artefatos confeccionados para e pelas 
crianças; 6) objetos simbólicos e de uso rituais; 7) manifestações culturais.

Como orientação teórica e metodológica da disciplina foram lidos e debatidos 
concomitantemente os textos “Sociologias e Histórias do conhecimento: introdução” 
do historiador Peter Burke; e das antropólogas Aracy Lopes da Silva e Angela Nunes 
a “Introdução” do livro “Crianças indígenas: ensaios antropológicos”, “Educação 
escolar indígena: para uma discussão de cultura, criança e cidadania ativa”  de  Clarice 
Cohn,  e do historiador Thiago L. Cavalcante “Etno-história e história indígena: 
questões sobre conceitos, métodos e relevância da pesquisa”.  

Sobre essas referencias discutiu-se: Interação cultural: O índio e seu lugar no 
mundo; O Conhecimento Indígena e o Conhecimento Acadêmico; A Educação Escolar 
Indígena e o Conhecimento para Criança Indígena; Política do Conhecimento: a) 
prática teórica e capital cultural; b) saberes locais e cons-trução do conhecimento; c) 
indivíduo, linguagem, classificação e experimento; d) a etnometodologia e a escola; e) 
Micro sociologia e Antropologia; f) a pluralidade de conhecimentos: escritos, orais e 
documentais; g) as disputas pelo conhecimento.
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Outro aspecto da interculturalidade foram discutidos e serviram de referência 
para reflexão foram incitados a partir de três seqüências de documentários e curtas, 
sendo a primeira do filme Crianças Invisíveis: “Tanza” que retrata crianças em zona 
de conflito na África e “Song Song e a pequena gatinha” que se passa na China, ambos 
retratam o papel da escola na vida de uma criança. Sobre os curtas debateu-se “Qual é 
a importância da escola para criança indígena”. 

A segunda seqüência foi: A invenção da infância (MINC); Projeto Território do 
Brincar (vídeo de estréia); Casinhas no Vale do Jequitinhonha; Corridas de Tora: Panará. 
E por fim: Novidade temática, as relações entre Cultura e Infância (IX ENECULT-
Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura); Brinquedos e Brincadeiras dos 
Índios Brasileiros. 

A partir desses elementos os professores indígenas foram orientados pa-ra 
realizarem a seguinte pesquisa: “A vida social indígena a partir da criança: cultura 
material e imaterial: a) Cultura Material da criança: objetos feitos pelas ou para as 
crianças; b) Brincadeiras das crianças indígenas; c) Rituais da crian-ça indígena; d) 
Tarefas domésticas da Criança; e) Rituais de nomeação (dar o nome); f) Adornos 
corporais da criança. 

As reflexões para produções de textos foram em torno das seguintes questões: a) 
A história e a vida da criança na minha aldeia (individual); b) A criança na escola 
da minha aldeia (individual); c) Qual é o futuro que queremos para nossas crianças 
(grupo). 

III - Protagonismo Indígena

No contexto da disciplina realizada, anterior ou posterior a ela, sublinha-se a 
defesa de três Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) que relacionaram de forma 
direta ou indireta a vida da criança e que tiveram por orientador o autor desse texto.

A pesquisa de TCC desenvolvida pelo professor Pomerquenpo Txicao (2014), 
denominado “Fase da vida ikpeng” teve por objetivo analisar as diferentes fases 
da vida de uma pessoa Ikpeng. A investigação científica foi realizada com anciões 
e anciãs da Aldeia Moygu do povo Ikpeng, localizada na Terra Indígena do Xingu, 
município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso. O professor Pomerquenpo estudou 
as distintas características das fases de vida nos seguintes aspectos: processo de 
formação social; a importância das denominações (nominações tradicionais) nas fases
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de vida; fortalecimento das práticas de denominação ou nominações; conhecimento  e 
registro de ensinamentos. O autor concluiu que os ensinamentos recebidos em cada 
fase da vida são importantes para conhecer e fortalecer a cultura.

A pesquisa de TCC do professor Jair Tserenhiwari Xavante (2014) intitulada “A 
fase da vida da criança xavante da aldeia Caçula: do a’utére ao ri’tèi’wa” tiveram 
os seguintes objetivos: 1) compreender a formação do conhecimento sobre as fases 
da vida das crianças; 2) Fortalecer e valorizar a nossa vida tradicional cotidiana; 3) 
Produzir materiais para publicação de livros didáticos tradicionais. O professor situa 
a relevância do estudo sob os seguintes aspectos: registro escrito da tradição oral; 
valorização da história do povo xavante no passado e no presente; necessidade de 
manter os nomes próprios da cultura; ensinar a nova geração sobre o “chamamento” 
tradicional; a diferenciação dos nomes culturais de meninos e meninas. A metodologia 
fundou-se em relatos e entrevistas de educadores tradicional xavante e pesquisa 
etnográfica. A conclusão foi de que a pesquisa contribui para compreender a realidade 
e a contribuição que o ensino escolar pode ter no “relembrar” e “fortalecer” a cultura 
milenar do povo “a’uwê  uptabi’ra”.  

O professor Iawarete kaiabi (2014) desenvolveu a pesquisa “O casamento para 
o povo Kawaiwete”. O trabalho foi realizado aldeia Moitara, do povo Kawaiwete, 
Estado de Mato Grosso. O objetivo do professor foi valorizar a cultura e contribuir 
para que os jovens fortaleçam a sua identidade cultural. Foram adotados roteiros para 
as entrevistas com os anciãos, adultos e jovens; realizaram-se gravações e registros 
fotográficos de adornos e objetos, como as redes tecidas artesanalmente e revisão 
bibliográfica. Observou ter encontrado dificuldades durante para escrever o TCC, 
o motivo foi a distância e viagens dos entrevistados que “eram os importantes e 
principais contadores de historias e sábios da aldeia”     

IV - A criança

Por ocasião do Ano Internacional da Criança, em 1979, as Nações Unidas revelaram 
estudos principalmente sobre a miséria do Terceiro Mundo. 

A reação aos resultados partiu dos movimentos sociais, políticos e organizações 
não governamentais, as quais, enfaticamente, afirmaram a necessidade de proteger a 
infância. 

Nas décadas de 1970 e 1980, aumentaram as pesquisas sobre a história da 
“invenção da infância”, tal feito buscou analisar alternativas de estudos, ao invés 
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das tradicionais explicações sobre os processos de socialização (LOPES DA SILVA; 
MACEDO; NUNES, 2002). 

A polêmicas sobre a criança diz respeito a dois pontos: 1) a história ocidental, 
universalista e homogeneizante, 2) os estudos etnológicos que rebatem a tendência 
anterior (LOPES DA SILVA; MACEDO; NUNES, 2002). 

Os paradigmas sobre a criança e a infância, apontados nos estudos realizados no 
início dos anos de 1990, afirmam sua potencialidade e pertinência como pesquisa, 
fundamentando novas investigações e que destacaram seis princípios: 

1) infância como construção social, específica e diversa culturalmente; 

2) variedade de infâncias em função de gênero, idade, classe e etnicidade, que 
diversificam a análise social; 

3) relações sociais e a cultura da criança por si demandam pesquisas; 

4) as crianças são ativas socialmente e culturalmente, para si e para o mundo ao 
redor; 

5) relevância etnográfica pela voz direta e participativa da criança; 

6) dupla hermenêutica: a) novo paradigma, b) (re) construção dos processos da 
infância (JAMES; PROUT, 1990). 

Posteriormente quatro linhas de pesquisas foram evidenciadas: 

1) a construção da infância, sob diversos contextos culturais; 

2) a infância como esfera à parte do resto; 

3) as crianças como grupo minoritário, discriminado e silenciado, cujas pesquisas 
devem ser “para” e não “sobre” as crianças; 

4) a criança como categoria social e estrutural (JENKS; PROUT, 1997).

IV – O movimento indígena 

Sobre a década de 1970, na obra “Etnodesenvolvimento e políticas públicas: bases 
para uma nova política indigenista” (SOUZA LIMA e BARRO-SO-HOFMANN, 
2002), Antônio Carlos de Souza Lima discute, no capítulo “Questões para uma 
política indigenista: etnodesenvolvimento e políticas públicas”, que esse período foi 
marcado pela ofensiva brutal dos governos militares sobre as populações indígenas 
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com seu “Plano de Integração Nacional”. 

A violência e o autoritarismo fizeram com que mais de uma dezena de povos 
indígenas fossem exterminados, com a finalidade de cederem forçosamente espaços 
para as frentes de colonização e integração. 

Devido à gravidade do caso, movimentos internacionais ligados à anistia e aos 
direitos humanos influenciaram o Banco Mundial sobre a destinação de recursos 
para projetos desenvolvimentistas realizados especialmente na Amazônia. No âmbito 
latino-americano, foi realizada a “Reunião de Barbados” (1971) e a “Reunião de Peritos 
sobre Etnodesenvolvimento e Etnocídio na América Latina”, em São José da Costa 
Rica (1981).

Estes eventos foram promovidos pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e a Cultura (Unesco) e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências 
Sociais (Flacso). A proposta foi analisar e avaliar as políticas desenvolvimentistas e 
seus resultados etnocidas. As definições destes encontros foram pautadas, em grande 
parte, nas proposições de Rodolfo Stavenhagen sobre desenvolvimento alternativo, 
com objetivos e estratégias próprias aos povos indígenas, conceituado como 
etnodesenvolvimento. Tais embates envolveram um número bastante significativo 
de intelectuais que vieram a desenvolver atividades em Ongs, muitos vinculados 
a universidades brasileiras. Estas instituições formam, hoje, o terceiro setor e estão 
embasadas em pressupostos da Antropologia Social para a execução de projetos de 
pesquisa e inter-venção social (SOUZA LIMA, 2002).  

Esta é uma pequena síntese do início da participação de movimentos da sociedade 
civil organizada que visou à autodeterminação indígena, almejada até hoje, via 
interlocução com os próprios índios, com suas organizações e associações e outras 
formas nativas de representação.  

Por um lado, as ações desenvolvidas pelas ongs resolvem e regularizam várias 
questões em terras indígenas, mas por outro evidenciam o desmantelamento
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dos serviços públicos federais e a inexistência de um plano de administração e de ação 
pública indigenista na esfera federal (SOUZA LIMA, 2002).  

As reivindicações e a atuação do movimento indígena frente ao Estado brasileiro, 
em parte, podem ser observadas em cinco eventos: as Assembléias Indígenas; o Decreto 
de Emancipação de 1978; a Assembléia Nacional Constituinte de 1987/Constituição de 
1988; as Comemorações dos 500 anos do Bra-sil; e o Abril Indígena/Acampamento 
Terra Livre. Os três primeiros como “acontecimentos fundadores” e os mais recentes 
“renovar as suas tradições e permitir a sua continuidade histórica” (BICALHO, 2010)

Outros dois importantes espaços articulados, construídos e conquistados pelos 
próprios movimentos indígenas foram o Conselho Nacional de Política Indigenista 
(CNPI) e Conferência Nacional de Política Indigenista (CONPI). O CNPI e CONPI 
fundamentam argumentos político-jurídicos, ações e ferramentas para o fortalecimento 
da política indianista, apontando obstáculos e indicando estratégias para a superação. 
A análise e interpretação jurídica do CNPI e CONPI evidencia e redimensiona o debate 
pós-colonial (decolonial) entre os movimentos indígenas brasileiros, potencializa as 
possibilidades de mudança nas instituições democráticas em direção à democracia 
descolonial radical (inte-rétnica). Sob esse contexto, compreende-se que a alternativa 
mais efetiva advém da atuação política indígena que orientou no CNPI e CONPI 
os seguintes eixos temáticos: 1) Territorialidade, proteção e gestão territorial; 2) 
Autodeterminação, participação social e o direito à consulta; 3) Saúde indígena; 4) 
Educação escolar indígena, cultura indígena e interculturalidade; 5) Direito à memória 
e à verdade; 6) Direitos sociais e econômicos. (ALBUQUERQUE, 2017)

VI - O decolonial

O texto possibilita debater a relação estabelecida entre a universidade pública, 
ensino superior diferenciado, diversidade e patrimônio cultural quando protagonizada 
por professores indígenas de forma direta, comunidade e alunos da escola.
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Em questão estão os papeis desempenhados pelos diferentes segmentos 
institucionais, ora do Estado em suas interrelações, ora do movimento indígena por 
meio de suas federações, confederações, associações e representações tradicionais. 

Sob esse contexto apresentam-se as seguintes questões teóricas que fomentam a 
discussão e que pode ser dimensiona para educação escolar indígena.

Teoricamente as perspectivas aqui consideradas ancoram-se nas idéias do 
protagonismo indígena e do pensamento pós-colonial, sobre o qual, nos últimos 
anos, as Ciências Humanas têm acusado a real necessidade de programar e pautar 
discussões que questionem o colonialismo científico em vigor. 

Parte-se da assertiva que existe uma larga precariedade na relação entre índios e 
não-índios, sobre a qual o estigma e o estereótipo pautam as sociabilidades correntes 
no Brasil (Bhabha, 1998). A desconstrução dessa imagem distorcida um grande desafio. 

Mignolo (2003) afirma que as idéias pós-coloniais foram identificadas em 
pensadores que escreviam na língua inglesa nas ex-colônias dos antigos domínios do 
Império Britânico. Portanto, as Américas, o Caribe e a África do Norte ficavam de fora 
do contexto pós-colonial. Esse professor de teoria literária considera que a expressão 
“pós-colonial” pode ser imprecisa e possuir duplo sentido: por um lado, trata de 
situações sócio históricas, da expansão colonial à descolonização, e, por outro, é um 
pressuposto marcado por “gente de cor, intelectuais do Terceiro Mundo ou grupos 
étnicos no interior da academia” (MIG-NOLO, 2003, p. 145). Esse pensador questiona 
a concepção de que o pós-colonial ocorra exclusivamente às universidades norte-
americanas, quando inserem no mercado acadêmico dos Estados Unidos intelectuais 
procedentes do terceiro mundo, criticando que:  

“A teorização pós-colonial, enquanto ação específica da 
razão subalterna coexiste com o próprio colonialismo 
como uma caminhada e um esforço contínuos em direção 
à autonomia e à libertação em todas as esferas da vida, da
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economia à religião, da língua à educação, das memórias à ordem 
espacial.
Não se restringe à academia, e muito menos à academia norte-
americana.” (ibid., p. 146).   

No campo da historiografia sublinhamos o historiador Roger Chartier (1990) 
que enfatiza que nas sociedades existe um campo de representação simbólica em 
torno de questões de interesse, que produz entre os grupos sociais tensões, conflitos, 
competições e mudanças. 

O conceito de interdependência do sociólogo Norbert Elias nos ensina que as 
relações modernas entre as sociedades humanas e grupos sociais diversos são criadas, 
organizadas, planejadas e estruturadas no sentido de cumprirem uma determinada 
agenda social, cultural e política. A tarefa de programar e executar as ações necessárias 
para esses fins partem de um Estado regulador que cria aparelhos, regras e redes 
de interdependência, os quais vinculam as pessoas e os grupos entre si e com as 
instituições (ELIAS, 1998). 

Para o importante pensador e pesquisador palestino Edward Said (1995), a disputa 
e interesses pela terra, o importante enfatiza que o imperialismo não se reserva 
meramente a questões econômicas. Ressalta sua origem na produção do conhecimento 
antropológico, histórico e da teoria literária, saberes que muito interferem e que são 
pouco atacados; conclui chamando a atenção para que as Ciências Sociais lutem contra 
as imposições teóricas imperialistas.  

Na atualidade o movimento indígena em seus diversos segmentos se opõe de forma 
contundente às visões estigmatizadas e estereotipadas (re) produzidas. A alteridade 
e defesa dos seus direitos fundamentais vem demonstrando plena disposição, 
capacidade e habilidade do movimento indígena ocupar espaços, protagonizar o 
discurso, identificar problemas, propor soluções e atuar para necessária revolução de 
paradigmas da ciência do século XXI.
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VII – A etno-história 

A discussão sobre a história indígena passa pela necessidade de desconstruir as 
imagens existentes, para então refletir essas sociedades como ativas e afirmativas no 
processo histórico. 

O historiador John Monteiro esclarece que, na historiografia indígena brasileira, 
vigorou, por longo tempo, a tendência de pensar os indígenas como sujeitos passivos. 
A visão mais apurada sobre essa história critica tal concepção unilateral do passado, 
que mascara e “[...] oculta os múltiplos processos históri-cos de questionamento, 
negação e reelaboração de identidades indígenas que informavam e direcionavam as 
maneiras pelas quais diferentes segmentos sociais nativos se posicionavam diante da 
nova ordem” (MONTEIRO, 1999, p. 246).

Monteiro (1999) explica que o discurso indígena narrado por historiadores 
índios se apropria da história como elemento estruturador. Assim, oferece fontes 
de informações sobre os processos históricos de subordinação e direitos legais, 
fundamentais para sustentar as reivindicações concretas do presente e as estratégias 
políticas para o futuro.

Os debates sobre a etno-história e suas fontes empreendidos ao longo do século 
XX a consideram como estudos realizados com documentos escritos, tradição oral dos 
povos ágrafos da América pós-colonização, e a Arqueologia, sendo que essa amplia a 
cronologia para longa duração (EREMITES DE OLI-VEIRA 2001, 2003). 

A partir de 1990, as pesquisas em História Indígena intensificaram-se, algumas 
enquanto “etno-história” e quatro concepções: 1) disciplina acadêmica independente; 
2) “compreensão e ou representação dos próprios índios acerca de sua história e do 
tempo”; 3) “como uma etnociência”; 4) “método interdisciplinar” (CAVALCANTE, 
2011).

Considera-se no presente texto a etno-ciência como tendência da etno-história por 
tratar-se de uma abordagem do ponto de vista indígena (CA-VALCANTE, 2011), no 
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caso por analisar aqui fontes procedentes de pesquisas etnográficas na forma de textos 
e desenhos de professores indígenas partícipes do Ensino Superior Indígena. 

Tal percepção demonstra a relevância de analisar as múltiplas possibilidades de 
relações sociais e formas de “auto-representação”, conhecidas como “fluxos culturais” 
que envolvem “recursos materiais, transferência e circulação de pessoas e instituições, 
novas tecnologias de informação e de intervenção social” (PACHECO DE OLIVEIRA, 
2010: 30).

VIII - Educação Escolar Indígena

Uma das maneiras dos povos indígenas manifestarem seus direitos e alteridade 
ocorre na interação com os aparelhos e instituições ocidentais. No contexto de 
uma educação formal crítica, a escola e o professor indígena devem objetivar a 
interculturalidade e a autonomia intelectual, para melhor manusearem estes fortes 
instrumentos de produção e reprodução do social (FERREIRA SILVA, 1994; MELIÀ, 
1989). 

Carlos Rodrigues Brandão (2003, p. 7), no capítulo “Educação? Educações aprender 
com o índio” enfatiza que a educação existe para todas as pessoas e todos os dias 
misturamos a vida com a educação, portanto ela não se reserva e não se esgota na escola. 

O antropólogo salienta que os vários tipos de conhecimentos repassados no 
cotidiano das aldeias são “[...] situações sempre mediadas pelas regras, símbolos 
e valores da cultura do grupo têm, em menor ou maior escala, a sua dimensão 
pedagógica” (idem, 2003, p. 20).

Esse processo de repasse e aquisição de conhecimentos, conhecido por 
endoculturação, demonstra as seguintes práticas: treinamento direto de habilidades 
corporais; estimulação dirigida sobre o que o aprendiz desconhece; observação 
livre; correção interpessoal; direito à participação em rituais; inculcação dirigida 
de valores morais, míticos, histórico-religiosos e códigos de conduta (idem, 2003). 
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Por sua vez, o ensino formal ocorre quando a educação se sujeita à pedagogia,  
ao estabelecer condições específicas para sua efetivação, como métodos, espaços, 
regras, tempo e executores especializados, daí o surgimento das escolas (ibid., p. 26).

Luís Donizetti Gruppioni (2008) analisa a educação diferenciada como 
um “lócus” para os próprios índios estarem à frente dos “discursos” sobre sua 
cultura. Em eventos cada vez mais freqüentes, a tendência é reforçar a cultura 
e atribuir sentido a ela dentro de uma sociedade dinâmica. As percepções 
dos índios decorrem de suas experiências ao adentrar no “mundo” ocidental, 
do “reconhecimento” da alteridade e da “valorização” da identidade. 

As propostas pedagógicas da educação escolar indígena fundamentam-
se no professor indígena pesquisador, que se apropriando da escrita descreve 
“objetos”, “curas” e “práticas de iniciação”. Os resultados são materiais didáticos, 
livros, cd’s e dvd’s, utilizados inicialmente nas escolas indígenas, e depois para 
outros públicos, ressalta-se que tais produções configuram-se como registros. 

Os cursos de formação de professores indígenas são os momentos em que 
ocorre a “produção de enunciados de pertencimento étnico e de diferença 
cultural”. Dessa forma, são nesses cursos e na produção de materiais didáticos 
que se identificam os “espaços produtivos de discursos” (GRUPIONI, 2008: 200).

Ressalta-se que a qualidade da interlocução entre o professor e o “formador que 
orienta” a pesquisa e sua “sistematização” condiciona o tipo de resultado etnográfico 
obtido.

O antropólogo considera equivocado pensar que os professores são “depositários” 
de conhecimentos que estariam “formalizados” em suas mentes. Contrariando tal 
engano, afirma que a melhor condução é a interlocução dos professores com os “mais 
velhos” para conhecer e aprofundar a investigação, tornando-a extensa e condizente 
com o universo multifacetado, denso e complexo dos saberes indígenas.
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Esse diálogo é compreendido como “formas de construção e de transmissão do 
conhecimento”, sobre o qual “é a fragmentação do conhecimento tradicional que o 
mantém vivo e dinâmico” (ibid:181). Isso se evidencia na família, líderes, especialistas, 
homens, mulheres e crianças, ou seja, na aldeia em si. Dessa forma, por um lado, 
pode-se com propriedade introduzir os resultados em ambientes e finalidades não-
tradicionais, e por outro, fugir das danosas “incursões individuais” (ibid: 184). 

Outra consideração trata o curso de formação com a participação 
de um povo, que aprofunda as discussões sobre as “distinções e 
especificidades” das versões e pontos de vistas entre os grupos. 

O caso da disciplina realizada no âmbito do programa da Universidade do 
Estado de Mato Grosso se refere a vários povos partícipes, sobre o qual é possível 
afirmar que as apresentações dos professores demonstraram que: a) “a enunciação 
da diferença cultural se coloca de forma mais presente” (ibid: 204), b) gera-se uma 
produção coletiva de “caráter mais geral”, c) elabora-se uma “história/identidade” 
marcada pela diversidade de concepções. Entretanto, o contato interétnico é 
valorizado pela troca de experiências e momento único para “reflexões a respeito 
da diferença cultural” e “novos sentimentos de pertencimento” (ibid: 207).

VIII - Considerações Finais

Foram apresentadas questões referentes a uma pesquisa ação, prática política e 
pedagógica manifestadas por saberes locais referentes a povos, alunos e escolas, as 
quais envolvem diversos processos culturais, históricos e sociais. 

Os TCC’s aqui referidos de autoria indígena e as apresentações dos professores 
indígenas por ocasião da disciplina demonstram as seguintes sobre o processo de 
formação do conhecimento da criança indígena: 

1.  A experiência contribuiu com os professores indígenas para percepção, atuação 
e realização de pesquisas junto a sua comunidade e alunos; 
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2.  As pesquisas problematizaram fatores intergeracionais;

3. A práxis pedagógica aplicada a esse público específico e temas abordados 
demonstraram uma grande diversidade de saberes sobre os quais, é possível cogitar 
que práticas culturais demandam serem fortalecidas e registradas;

4. O saber como narrativa técnica (produção de textos indígenas), narrativa 
simbólica (significado social das produções textuais) e narrativa política (concepção e 
uso do conhecimento representados nos textos).  

O antropólogo Gersem Baniwa situa dois objetivos importantes para indígenas 
antropólogos, “potencializar as valiosas contribuições da antropologia e dos 
antropólogos e superar suas limitações ou debilidades, notadamente no campo da 
tutela e de certo racismo epistêmico.” (BANIWA, 2017).

Sob esse contexto o antropólogo identifica três movimentos a serem construídos 
pelos indígenas antropólogos: 

1) a autodefesa das ameaças da antropologia como “instrumento dos impérios 
ocidentais colonizadores”; 

2) transformar a ciência acadêmica constituída pela Antropologia, tornando-a 
“menos totalitária, colonialista e hierarquizadora das relações hu-manas”; 

3) apropriar-se com propriedade dos “recursos patrimoniais da antropologia”, 
“acúmulo de conhecimentos produzidos” e “potencial técnico-político” como 
elementos essenciais na “luta pela defesa dos direitos indígenas” (BANIWA, 2017).

Os professores indígenas que vivenciam o cotidiano, o ofício da sala de aula e 
realizaram pesquisas em suas comunidades, são aqueles que apresentam questões e se 
posicionam politicamente no contexto da aldeia e fora dela.

O exercício de pesquisas sobre a criança indígena traz uma peculiaridade 
sobre esse campo. Diferente do processo de formação para o “trabalho” do “pajé”,
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ceramista ou todas aquelas atividades que se atêm a determinados 
membros da comunidade, os professores indígenas, quase sem distinção 
já são pais e mães, filhos e filhas, netos e netas. Tal questão redimensiona o 
campo de observação do professor-pesquisador de forma muito peculiar.

Considera-se que o professor indígena ocupa um papel fundamental para cultura. 
Nessa conjuntura pode contribuir em processos colaborativos e de interlocução 
com a comunidade. Dessa maneira exerce atividades relativas à Antropologia.

Acerca do que foi apresentado ficam para reflexão as seguintes questões: 1) Qual 
a necessidade de envidar esforços para ações relativas à “Antropologia da Criança 
e Patrimônio Cultural intergeracional” nos processos de formação superior de 
professores indígenas? Nesse contexto, os conhecimentos produzidos caracterizariam 
parte do protagonismo indígena na ciência do século XXI sobre a criança indígena e 
em que proporção refletiria políticas públicas pró-ativas para esse grupo geracional? 
Os saberes produzidos pelos professores indígenas seriam essenciais para projetos, 
hipoteticamente denominados “Patrimônio Cultural e pesquisa participativa com 
crianças indígenas: defesa e promoção da diversidade cultural”? Seriam as respostas 
destas indagações orientações para construção de um programa específico para esse 
grupo geracional?

As questões colocadas amparam-se na inexorável importância da criança, 
para as quais cabe sublinhar as palavras do escritor Daniel Munduruku (2017),

“Meu avô costumava dizer que o tempo que nós vivemos é o melhor 
tempo. Se o tempo atual não fosse bom, não se chamaria presente. Nós não 
somos nem do passado e muito menos do futuro, somos sempre presente”
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CAPÍTULO 8

A OBRA DE ADRIAN COWELL: A REPRESENTAÇÃO FÍLMICA NA 
FRONTEIRA ONDE NASCE O BRASILEIRO

Elisabeth Kmie Kitamura*

RESUMO:

Adrian Cowell é reconhecido pela importância de sua obra fílmica que documentou 
a Amazônia por mais de 50 anos. Os seus filmes testemunham a maior incineração de 
matéria orgânica feita pelo homem na história do mundo e revelam, por meio de suas 
representações de conflitos socioambientais, os diferentes atores sociais envolvidos 
no processo de integração da Amazônia sob o lema da ideologia desenvolvimentista. 
A montagem fílmica exerce um papel primordial em suas  representações sociais nos 
documentários, porque  explora os recursos desta linguagem cinematográfica  para 
a produção de sentidos que permeiam a complexa relação na fronteira cultural e 
geográfica na Amazônia. Para a análise da produção de sentidos nos filmes locados 
no Estado de Rondônia, da série A Década da Destruição (1990), são os conceitos de 
Mikhail Bakhtin, como dialogismo e polifonia, que permitem a exploração do conteúdo 
fílmico para ouvir e identificar as diferentes vozes que compõem o cenário marcado 
por profundas transformações socioambientais.

Palavras-chave: conflitos socioambientais; Amazônia Ocidental; linguagem 
cinematográfica.

*Professora Adjunto do Departamento de Jornalismo da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia, socióloga (PUCSP), doutora em Educação Escolar (UNESP Araraquara), ênfase na 
interface Cinema e Educação Ambiental Crítica
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QUEM É ADRIAN COwELL57 ?

Adrian Cowell (1934 - 2011) nasceu em Tongshan, na China. Estudou na Austrália 
e na Inglaterra e graduou-se em História pela Universidade de Cambridge em 1955. 
O cineasta esteve pela primeira vez no Brasil entre 1957 e 1958 quando a Oxford & 
Cambridge Expedition veio à América do Sul, para a produção de quatro programas de 
26 minutos para a série Adventure da BBC. Em 1961, esteve com o cinegrafista Louis 
Wolfers durante três meses na reserva do Xingu e também, entre Mato Grosso, Goiás, 
Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa viagem produziu as séries: The Desctruction of the 
Indian (A destruição do Índio) e The Fate of Coronel Fawcett (O Destino do Coronel 
Fawcett). O cineasta viajou também pelo Nordeste em 1963 e percorreu a região por 
três a quatro meses com o cinegrafista Jesco Von Puttkamer; dessa viagem resultou a 
série The Devil in the Backlands (O Diabo no Sertão).

No final da década de 1960, Cowell recebeu o convite dos irmãos Villas-Bôas para 
acompanhar, entre 67 e 69, a expedição para contatar os índios Panará. Os filmes 
realizados nesse período são The Tribe that Hides From Man (A Tribo que se Esconde do 
Homem) e The Kingdom in the Jungle (O Reinado na Floresta); todos os títulos produzidos 
especialmente para a televisão britânica. Cowell retornou ao Brasil em janeiro de 1980 
e, numa coprodução da TV Cen-tral da Inglaterra com a Universidade Católica de 
Goiás (UCG), filmou sem interrupção até setembro de 1990. Os direitos desses filmes 
no Brasil pertencem à UCG58 . 

57 Biografia constante no catálogo da Mostra de Filmes Amazônia Segundo Adrian Cowell. 50 
anos de Cinema, realização dos Ministérios da Saúde, da Cultura e do Meio Ambiente (BRASIL, 
2008).

58 Adrian Cowell doou seu acervo para o IGPA/UCG. Esse acervo é o maior existente sobre 
a Amazônia brasileira, resultado de produções dirigidas pelo documentarista contendo cerca 
de três mil latas de filmes 16 mm, positivos e negativos, além de fitas de áudio e vídeo. Cabe 
ao IGPA e COC (Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz), a responsabilidade de preservar e divulgar 
esse acervo garantindo livre acesso a pesquisadores, professores e produtores, aos importantes 
registros sobre a história da Amazônia (BRASIL, 2008, p.07).  
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Nas versões brasileiras, dividiu a direção com Vicente Rios (do Instituto Goiano de 
Pré-História e Antropologia – IGPA/UCG). Desses 10 anos de trabalho na Amazônia 
resultou a série The Decade of Destruction (A Década da Destruição), com versões de 1984 
e 1990, e a versão americana produzida para a rede Public Broadcasting Service (PBS).

Essa série é considerada uma das obras mais importantes da carreira de Cowell 
porque abarca imenso acervo de imagens registradas durante as décadas de 1980 e 
1990 – período em que a região amazônica passou por drásticas transformações, antes 
jamais experiencia das em sua história. Segundo o catálogo da Mostra, a versão de 1984 
consta de oito títulos: 01. Na Trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau (The Search for the Kidnappers); 
02. O Caminho do Fogo (The Blazing of the Trail); 03. Nas Cinzas da Floresta (In the Ashes 
of the Forest); 04. Tempestades da Amazônia (The Storms of the Amazon) e A Mecânica da 
Floresta (The Mechanics of the Forest); 05. Financiando o Desastre (Banking on Disaster); 06. 
Montanhas de Ouro (Mountains of Gold); 07. Chico Mendes: Eu Quero Viver (Chico Mendes: 
I Want to Live) e 08. Terra e Morte (Killing for Land).

Uma versão atualizada (1990) da série foi veiculada na Grã-Bretanha e nos Estados 
Unidos e consta de quatro títulos: 01. Na Trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau - 52 min. (1990); 
02. Nas Cinzas da Floresta - 52 min. (1990); 03. Montanhas de Ouro - 52 min. (1990) e 04. 
Chico Mendes: Eu Quero Viver - 40 min. (1989). 

Produziu também para a BBC de Londres, de 1996 a 1999, a série The Last of the Hiding 
Tribes (Os Últimos Isolados), sobre a política do primeiro contato com tribos isoladas em 
companhia de sertanistas do Serviço de Proteção do Índio (SPI) e da FUNAI Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI). Para essa série, realizaram-se expedições às tribos Panará, 
Uru-Eu-Wau-Wau e Avá-Canoeiro.

A partir do ano 2000, Cowell realizou filmes produzidos pela British Broadcasting 
Channel 2 (BBC2) e TVE for the Environment para a BBC mundial, atualizando as 
questões e políticas para o desenvolvimento da Amazônia e seu impacto sobre o meio 
ambiente e os povos da floresta.
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Na atualidade, os documentários de Cowell são reconhecidos como um dos mais 
importantes registros da Amazônia e considerados como referência para as tendências 
no campo do ambientalismo global até a realização da Conferência das Nações unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco 9259 . 

Os seus registros de longa data na Amazônia também inspiraram filmes de ficção 
como The Emerald Forest (A Floresta de Esmeraldas) de 1985 e direção de John Boorman. 
O longa narra o sequestro de um menino branco por uma tribo não contatada e a 
construção de uma hidrelétrica na Amazônia. O diretor argentino Hector Babenco 
lança em1991, At Play in the Fields of the Lord (Brincando nos Campos do Senhor), cujos 
personagens contam as aspirações e rotina de missionários fundamentalistas e 
católicos na floresta amazônica; por fim, Burning Season (Amazonas em Chamas) de 1994 
dirigido por de John Frankerheimer e inspirado no último episódio de A Década da 
Destruição, conta a saga do líder seringalista Chico Mendes. O filme foi produzido para 
a TV americana e nos papéis de protagonistas, a atriz brasileira Sonia Braga e o ator 
porto-riquenho Raul Júlia como Chico Mendes.   

59 Zhouri (2003) comenta no seu texto Concepções e Imagens na Elaboração de Políticas 
Socioambientais Árvores e Gente na Amazônia: As Imagens da Floresta em Documentários 
Britânicos dos Anos 80 e 90, as contribuições de Cowell (A década da destruição) e de Anne-
Marie Sweeney (Amazon sisters) para as políticas ambientais que envolvem a Ama-zônia. Dois 
documentários que dialogaram com as agendas das Organizações Não Gover-namentais (ONGs).
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         O CAMPAIGNER60  BRITÂNICO ADRIAN COwELL (1934-2011)

A biografia de Adrian Cowell expressa, na totalidade de suas realizações como 
documentarista, um cineasta engajado em mostrar para o mundo os conflitos 
sociais que desvelam o injusto sistema econômico e político atuante no mundo 
contemporâneo. A sua habilidade em mover-se pelos cantos mais remotos da Terra 
como um documentarista, possibilitou a ele coletar imagens que exibem a dura face 
das barbáries cometidas quase sempre nas fronteiras do planeta, são imagens preciosas 
que nos sensibiliza para o que está distante e faz refletir sobre as consequências nefastas 
do capital sem fronteiras. 

São as suas inúmeras viagens para a Amazônia que consolidaram a sua imagem 
de campaigner britânico engajado nas causas transnacionais. Essa sua habilidade e 
dedicação em registrar e mostrar para o mundo a realidade nas recônditas florestas 
da Amazônia foram vitais para o debate político internacional, em torno do modelo 
de desenvolvimento proposto para um País que experienciava o regime militar. Os 
registros fílmicos de Cowell influenciaram, significativamente, o direcionamento das 
políticas ambientais da região.

60 Segundo o dicionário Cambridge – International Dictionary of English, o vocábulo campaigner 
significa “[…] for Friends of the A campaigner is a person who takes part in organized activities 
which are intended to change something in society; an anti-alcohol campaigner; She’s a 
campaigner Earth”. Zhouri (2001) explica que essa palavra inglesa não tem tradução para o 
idioma português. Ela opta por utilizar a palavra original campaigner para distinguir o caráter 
profissional dos integrantes das ONGs de outros ativistas ou militantes leigos ou sujeitos políticos 
não profissionais. Portanto, nesse trabalho, adoto campaigner tal como diferencia Zhouri de 
outras organizações como as Organizações Voluntárias ou Organizações de Movimentos de 
Base. Para a autora, essa distinção é fundamental, porque os próprios campaigners adotam o 
termo ONG “[...] como parte de sua identidade política e cultural enquanto atores coletivos, 
independentemente de seu trabalho para as organizações altamente estruturadas e hierárquicas, 
tais como Friends of the Earth, Greenpeace, WWF ou pequenas organizações como Reforest the 
Earth.” (ZHOURI, 2001, p.14).  



162  Debates Indígenas na Contemporaneidade

Ricardo Arnt (MOSTRA..., 2008, p.38) comenta sobre como a filmografia de Cowell 
alcançou o público no exterior:

E esse material que o Adrian filmou e que passou muito na Inglaterra, 
é um material que fez a cabeça do europeu ecologista, ambientalista 
da nossa geração. Toda essa onda de ambientalismo, ecologia, esse 
material que ele passou na televisão foi um dos grandes provedores do 
simbolismo que teve na Inglaterra nas décadas de 1970 e 1980. O Paul 
MacCartney, quando fez o seu primeiro disco solo, tinha uma música 
que se chamava Kreen Akrore [nome original da tribo Panará], tem um 
instrumental também, mas ele fez aquilo porque ele assistiu ao filme do 
Adrian”.    

Ele acompanhou os passos de Chico Mendes no Brasil e no Exterior. O título Chico 
Mendes: Eu Quero Viver (1989) exibe o líder de seringueiros entre seus familiares, 
seus companheiros de luta pela defesa das causas ambientais, nos seringais, entre 
os congressistas estadunidenses, em campanha eleitoral e no confronto com seus 
inimigos em Xapuri/Acre. Para representar a luta dos povos da floresta, os registros 
de Cowell são intensos e de longa data nos estados do Acre e Rondônia. 

Fazem parte desses registros paisagens e pessoas quase desconhecidas na época das 
filmagens pelo resto do País, mas que chamou a atenção de Cowell que documentou 
essa região amazônica por uma década (1980 – 1990). O seu objetivo era registrar “[...] 
a maior incineração de matéria orgânica feita pelo homem na história do mundo.” 
(BRASIL, 2008, p.9); as imagens e a narração da série A Década da Destruição acentuam 
essa devastação. 

Desde o seu primeiro contato com o Brasil, entre 1957 e 1958, Cowell continuou a 
sua luta para manter o que resta da floresta amazônica defendendo o uso de créditos 
de carbono. Além de reeditar o material coletado durante décadas no Brasil e veicular 
títulos circunstanciais com remontagens e edição que monitoram a degradação
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ambiental, Cowell participou ativamente de congressos ou festivais de cinema. 

Em contraposição a essa imagem – de um documentarista que corre o mundo para 
registrar os pontos extremos do convívio e o encontro entre diferentes, ou a relação 
do homem, natureza e trabalho – a câmera de Cowell parece ter consciência que, no 
imaginário social do brasileiro, outra imagem diverge dessa de cidadão do mundo e 
opera negativamente na sociabilidade (de Cowell) em terras brasileiras. Isto é, para 
os índios e os seringueiros, Cowell foi o defensor das florestas; para os madeireiros 
locais e alguns políticos, Cowell foi visto como um empecilho para a economia e o 
desenvolvimento do País.

Sob os olhos de alguns setores do Brasil, principalmente, nas áreas de conflito, 
ações de um campaigner não são bem recebidas, atenta Zhouri (2001) sobre o ativismo 
transnacional. Nas entrevistas realizadas para a sua pesquisa, a imagem dos 
campaigners, construída por alguns setores nacionalistas, principalmente militares, 
elites econômicas e políticos regionais, é a de uma presença suspeita no território 
brasileiro. Não raro, são acusados publicamente (nos sites dessas organizações, em 
publicações regionais, e panfletos) de ecoimperialistas e românticos, ou aqueles que 
agem sob interesses econômicos de países desenvolvidos (Europa e EUA).  

Marques (2007) observa que o exército brasileiro também apresenta dificuldades 
em separar a atuação das ONGs da política oficial de países, aos quais pertencem esses 
campaigners. Na percepção dos militares, os ativistas estrangeiros não são bem-vindos 
porque buscam, como eles, o apoio do indígena nas áreas de conflitos/fronteiras. 

A incompreensão dos militares diante das ações das ONGs podem ser sinais, 
segundo Leis (2004), de certo equívoco em negar os postulados políticos que regem 
o ativismo ambiental. Porque, explica ele, os ativistas ambientais se organizam desde 
a perspectiva da sociedade civil, isto é, como cidadãos cientes de seus direitos e 
deveres, e assumem a responsabilidade e o controle pelas suas vidas social e política. 
Esses se orientam por motivações que tentam recuperar sob o exercício da cidadania, 
a soberania sobre a sociedade e a natureza. Portanto, segundo Leis (2004), valores 
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verdes como justiça social, espiritualidade, feminismo ou democracia participativa, 
não são obedientes às lógicas do Estado ou do mercado.

Marques (2007) sustenta as ideias de Leis ao citar a pressão exercida pelas ONGs 
sobre o Congresso estadunidense com a finalidade de suspender o financiamento do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a pavimentação da BR 364, 
que liga Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO). Segundo os militares, com intervenções 
estratégicas desse tipo, as ONGs assumem ações próprias de chefes de Estado.

Esse episódio foi acompanhado passo-a-passo pela câmera de Cowell que 
entrevistou líderes ativistas ambientais, antropólogos do Banco Mundial e 
parlamentares estadunidenses e europeus. Esses registros de Cowell, sobre o processo 
de degradação socioambiental decorrente de aberturas de estradas na Amazônia 
Ocidental, foram exibidos e comentados, amplamente pelo ambientalista José 
Lutzenberger entre os parlamentares estadunidenses – responsáveis pela liberação das 
verbas públicas para projetos como a do asfaltamento da BR 364.

É importante observar que, nas regiões de fronteira, onde os conflitos 
socioambientais são evidentes, o sentimento antiongs não está circunscrito aos setores 
militares, às elites econômicas e políticos regionais, mas potencialmente disseminado 
na sociabilidade das populações locais. Apenas o estado do Acre parece ser uma 
exceção, se comparado com outros estados integrantes da Amazônia Legal, pois 
guarda em suas experiências sociais e políticas, traços vigorosos do movimento social 
pela preservação socioambiental. Um bom exemplo, reconhecido internacionalmente, 
é a atuação de seringueiros e seu líder Chico Mendes.

Sobre a mediação fílmica de Cowell no caso Chico Mendes, Don Sawyer 
(MOSTRA..., 2008, p.74) comenta a importância de sua obra para a repercussão 
internacional da morte do seringueiro.
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A projeção que Chico Mendes teve no mundo inteiro também se deve 
em grande parte a essa série de filmes de A Década da Destruição. Se 
houvesse uma morte de um sindicalista no Acre, não teria chamado 
a atenção do mundo, se o mundo não tivesse já alguma ideia de que 
estava acontecendo alguma coisa grave na Amazônia. Depois disso, o 
Brasil convidou o mundo para fazer a Conferência Eco-92, no Rio de 
Janeiro, o que levou a outras coisas, como a criação do Ministério do 
Meio Ambiente.  

No entanto, Rondônia que está próxima geograficamente de Acre, mas distante 
quanto a essas práticas sociais, o sentimento anticampaigner não está restrito à imagem 
do ativista transnacional, mas estende-se a qualquer discurso simpatizante que possa 
reivindicar por justiça ambiental; esse sentimento parece remeter ao que Morin (2003) 
denomina de falsos testemunhos que justificam as barbáries cometidas. A realidade 
local rondoniense apresenta aspectos circunstanciais singulares demarcados por 
intensos conflitos socioambientais oriundos pela posse do território alheio ou pela 
posse da exploração de riquezas que envolvem diferentes esferas do poder. Nesse 
contexto, os meios de comunicação são mediadores culturais determinantes para a 
reprodução social de juízos de valores que atuam tanto na esfera pública quanto na 
privada (MORIN, 2003).

Nos limites das fronteiras, os veículos de comunicação apostam no discurso 
desenvolvimentista, deixando pouco espaço para uma análise não fragmentada da 
temática socioambiental. Curiosamente, são as mídias de circulação nacional que 
exercem a função social de denunciar os conflitos socioambientais – ainda que de forma 
fragmentada ou espetacularizada – cumprindo o que determina a ética jornalística de 
ouvir as diferentes vozes sociais envolvidas.

Os exemplos são muitos, desde denúncias que envolvem políticos corruptos 
até assassinatos de religiosos estrangeiros. Tais fatos ocupam maior espaço 
nas mídias de circulação nacional, enquanto as mídias regionais não priorizam
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esses conteúdos por contrariar, quase sempre, aos interesses das forças políticas locais; 
nesses veículos, além de ativistas, são igualmente invisíveis, os índios descartados da 
sociabilidade do rondoniense.  

Os seguintes episódios de Cowell, Na trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau, O Destino dos 
Uru-Eu-Wau-Wau e Nas Cinzas da Floresta ilustram muito bem os atores sociais imersos 
no seu cotidiano. Se no contexto social rondoniense (onde os filmes foram rodados) 
um desses atores sociais é invisível, voltamos à questão ideológica (LAYRARGUES, 
2003), do ocultamento da realidade, (e para isso, o papel da mídia é importante como 
mediador social) ou a realidade não transparente captada indiretamente de modo 
simbólico (por exemplo, por migrantes que tomam por verdadeira a representação 
social da classe opressora). Para Leff (2006, p.67) essa é a função ideológica em “[...] 
ocultar os interesses em conflito na legalidade dos direitos individuais, na unidade do 
saber sobre uma realidade uniforme.”     

A MONTAGEM DOS SENTIDOS: UM POR TODOS E TODOS POR UM   

Um traço marcante da série A Década da Destruição de Cowell é o longo período em 
que a equipe de filmagem permaneceu na Amazônia para registrar as transformações 
na paisagem humana e natural na Amazônia Ocidental durante as décadas de 1980 
e 1990. Os cinco títulos que compõem a série (versão 1990) são resultados de um 
meticuloso trabalho de edição e montagem de imagens captadas de um período crítico 
de devastação ambiental na parte ocidental da Amazônia (Acre e Rondônia).

Um acervo imagético imenso que possibilitou ao cineasta selecionar, com todo 
o cuidado, cada episódio da série que está atrelado ao outro episódio, anterior ou 
posterior. E assim completa-se a série, com reiterações imagéticas estrategicamente 
posicionadas no decorrer de cada narrativa fílmica para produzir novos sentidos.

Os títulos sucintos e objetivos de Cowell, produzidos especialmente para as salas 
de aula, sintetizam o caráter didático de temáticas que compõem a representação da 
realidade regional existente na Amazônia – um complexo contexto social, político e 
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econômico que envolve atores sociais em conflito na luta pelo domínio do mesmo 
espaço, porém, composto de diferentes temporalidades.  

A filmografia de Cowell sobre a Amazônia, nesse processo de rearticulação de 
séries e de discursos fílmicos parece revelar – a cada título que se encerra – a dinâmica 
simultânea da completitude e do inacabado. Remetem, portanto, às imagens que 
evidenciam os conflitos socioambientais no presente, resgatam o passado e questionam 
o futuro.

Para que possamos situar a filmografia de Cowell no cenário da produção fílmica, 
é salutar recorrer ao que Bill Nichols (2008) chama de modo de representação do 
mundo que um cineasta adota obedecendo a certos critérios ou convenções. Explica 
o autor que existem seis modos de representação no gênero documentário (nos 
quais se articulam como subgêneros do gênero documentário): poético, expositivo, 
participativo, observativo, reflexivo e performático. Não é nossa intenção descrever 
cada um deles, mas situar aqueles comuns ao perfil fílmico de Cowell. Dentre os 
subgêneros citados, o modo participativo parece predominar na sua produção fílmica, 
complementado pelo observativo e expositivo61 . 

Explica Nichols (2008) que os documentários participativos seguem os passos 
do trabalho de campo de um antropólogo. E estar em campo exige a participação na 
vida de outras pessoas por um tempo relativamente longo. É oportuno lembrar que 
Cowell permaneceu documentando a Amazônia – entre idas e vindas –, durante 50 
anos. Explica ele que o modo participativo de realizar um documentário exige um 
realizador engajado na temática escolhida. Ao escolher as questões socioambientais 
na Amazônia Ocidental, Cowell é um campaigner e parece se encaixar perfeitamente a 
classificação de Nichols (2008, p.154):

61 Salienta Nichols (2008) que não existe uma classificação rígida que determine este ou aquele, 
mas é a predominância de um modo de representação do mundo que agrupa e caracteriza os 
filmes e seus diretores em diferentes estilos.
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[...] quando assistimos a documentários participativos, esperamos 
testemunhar o mundo histórico da maneira pela qual ele é representado 
por alguém que nele se engaja ativamente, e não por alguém que observa 
discretamente [modo observativo], reconfigura poeticamente [modo 
poético] ou monta argumentativamente esse mundo [modo expositivo.  

O modo participativo de Cowell está presente em seus títulos como Financiando o 
Desastre, da série A Década da Destruição (versão 1980) ou ainda, em Chico Mendes – Eu 
Quero Viver (1989) e Cinzas na Floresta (1990).

O modo expositivo ou argumentativo pode ser percebido – em menor escala do 
que o participativo –, em todos os títulos que compõem a série A Década da Destruição. 
Uma característica que demarca esse modo é o uso da voz de Deus (voz-over), uma voz 
masculina, profissionalmente treinada que é ouvido, mas jamais visto e parece estar 
acima das disputas mundanas (NICHOLS, 2008). 

Por fim, o modo observativo marca presença em Na Trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau 
e O Destino dos Uru-Eu-Wau-Wau. Esses dois títulos que narram a saga de um pai, 
ex- seringueiro desesperado que segue a trilha dos índios para trazer de volta o seu 
pequeno filho raptado pelos indígenas assumem certas características desse modo de 
representar o mundo.

A câmera acompanha as ações desse pai, invade o espaço de sua família e registra os 
momentos trágicos e comoventes para o espectador-observador. Nichols (2008, p. 149) 
enfatiza que esse tipo de intervenção da câmera desperta certas considerações éticas 
pelo seu caráter invasivo e não participante e deixa uma questão aberta: “Quando o 
cineasta tem a responsabilidade de intervir?”

Essas informações técnicas nos ajudam a identificar o gênero e subgêneros 
existentes na classificação de documentários para sistematizar a análise dos sentidos 
nos filmes de Cowell.
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Para esse trabalho foram selecionados três títulos da série de A Década da Destruição 
e mais dois títulos, o Destino dos Uru-Eu-Wau-Wau (1999) um dos episódios da série, Os 
Últimos Isolados e Batida na Floresta (2005), da série O legado de Chico Mendes – esse título 
uma produção independente e a mais recente. 

Para que a análise da produção de sentidos seja exequível de acordo com os 
objetivos propostos por esse trabalho, ela foi dividida em três partes para que as 
possíveis temáticas, de cada parte, se configurem no diálogo entre os textos fílmicos 
selecionados:   

Primeira parte: Na Trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau (1990) - Série A Década da Destruição 
e O Destino dos Uru-Eu-Wau-Wau (1999) – Série Os últimos Isolados.

Como indicam os títulos, são dois filmes que acompanham o trajeto dos Uru-Eu-
Wau Wau de Rondônia em dois momentos distintos: antes e depois do contato com os 
brancos. Como os dois documentários enfatizam o mesmo rapto (do menino branco 
pelos índios) sob ângulos diferentes (do branco e do índio), oferecem uma narrativa 
fílmica acentuada pelo embate entre diferentes concepções sobre a natureza, o trabalho 
e diferentes temporalidades. 

Nesse território de conflitos socioambientais, a degradação do meio ambiente 
configura-se tanto na imagem do índio quanto na do branco migrante. Portanto, 
os filmes distanciam-se de um discurso simplificado da luta entre o bem e o mal e 
possibilita buscar, na complexa rede de relações instaladas, os jogos de interesses que 
se ocultam no contexto regional amazônico. 

São essas, as imagens-testemunhos que experienciam a execução do Programa 
Integrado do Desenvolvimento do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE62 ) em pauta 
durante a década de 1980.

Segunda Parte: Nas Cinzas da Floresta (1990) e Chico Mendes – Eu Quero Viver (1989).
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Esses dois títulos giram em torno de personalidades emblemáticas do ativismo 
ambiental no Brasil: José Lutzenberger (Nas Cinzas da Floresta) e Chico Mendes (Chico 
Mendes – Eu Quero Viver). O contexto histórico e o enfo-que são os mesmos da Parte 1, 
a execução do POLONOROESTE. 

No filme Nas Cinzas da Floresta, apresentado por Lutzenberger, narra-se o roteiro 
traçado pela família do migrante Renato que atravessa três estados (Mato Grosso, 
Rondônia e Acre) em busca da terra prometida. Como o filme enfatiza os assentamentos 
de migrantes e suas práticas de cultivo da terra na Amazônia, exibe um rico acervo de 
imagens da transformação da paisagem pelas mãos do pequeno e grande agricultor 
brasileiro. 

Por outro lado, Chico Mendes – Eu Quero Viver evidencia a penetração do capital 
transnacional e da expansão da agropecuária no território amazônico. Nesse cenário 
que parece priorizar aspectos econômicos e políticos, os dois títulos justapostos, 
permitem explorar a configuração do cenário econômico e social da região dependente 
das decisões políticas e econômicas tomadas em Washington, EUA. Os conflitos 
socioambientais decorrentes das determinações econômicas encenadas por instituições 
multilaterais, a comunidade regional composta por pequenos agricultores, ativistas 
ambientais e seringueiros, apresentam um rico material imagético de um período 
histórico importante para as questões ambientais e, também, para a definição de 
políticas ambientais para a região amazônica.

Desse período, os documentários evidenciam as intervenções da sociedade civil 
e o seu poder de organização e decisão para o confronto com as forças neoliberais 
acampadas sob o jugo do governo militar. De um lado, a parceria entre Chico Mendes, 
José Lutzenberger e as ONGs transnacionais; do outro, os bancos multilaterais de 
desenvolvimento e os interesses do capital transnacional.

62 Segundo Fearnside (1987, p.77) “O orçamento do Polonoroeste para o período 1981 - 1985 
(1,55 bilhão de dólares) destinava 57% à rodovia. O restante era assim distribuído: 23% para a 
colonização de novas áreas, 13% para desenvolvimento rural, 3% para proteção do meio ambiente 
(aí incluídas as questões indígenas) e 0,5% para pesquisas científicas.”
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Os índios, que marcam presença nos dois títulos da primeira parte, na segunda 
parte são substituídos por outros protagonistas ou atores sociais. As aparições desses 
nativos são raras e quando acontecem estão contextualizadas para justificar as ações 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e ao contexto de degradação cultural e física 
ao qual estão submetidos.

Terceira Parte: Batida na Floresta (2005)

É o filme mais recente produzido em Rondônia e mostra as novas configurações 
sociais e políticas presentes na região. O filme enfoca as dificuldades de Walmir de 
Jesus, gerente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) de Ji-Paraná, estado de Rondônia, em fazer cumprir as leis de 
proteção ambiental vigentes. 

Os atores sociais presentes são madeireiros, a mão-de-obra que sobrevive da 
atividade em declínio devido às fiscalizações operantes e os políticos locais. Um 
aspecto interessante no filme que merece ser explorado é o carisma de Walmir de 
Jesus que interage com os seus conterrâneos (políticos locais e madeireiros) – uma 
sociabilidade marcada por cordialidade e, ao mesmo tempo, nada amistosa. O 
documentário faz a representação do Walmir, fiscal do IBAMA, que não é bem-vindo 
em sua comunidade e o Walmir querido, como pai, entre os seus familiares e como 
colega, entre seus subordinados no IBAMA. Apesar de o documentário registrar 
os conflitos socioambientais em uma região circundada por reservas ambientais, a 
invisibilidade do indígena é latente nesse filme.

ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA A ANáLISE DOS SENTIDOS 

Para a análise da manifestação de sentidos nos documentários selecionados de 
Cowell, a contribuição de Bakhtin (1895 – 1975) é essencial porque suas propostas 
teóricas consideram a apreensão dos significados a partir do enunciado completo em 
que estão envolvidos, respeitando-se a complexidade das relações instaladas e não a 
partir de signos ou discursos isolados.  
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Partindo desse referencial, parece-nos, assim, possível e instigante priorizar 
a montagem fílmica – sob o domínio técnico do montador de imagens –, como um 
processo sofisticado da linguagem cinematográfica que complementa elementos de 
natureza diferentes (como a interação imagem e som) para a produção de sentidos.

Esse aspecto parece ir ao encontro da teoria de montagem do cineasta russo Sergei 
Eisenstein que considera os planos na técnica da montagem equivalentes aos 
enunciados linguísticos, carregados de significados e que não devem também ser 
avaliados como partes isoladas, como unidades linguísticas ou fonemas isolados 
(ESCOREL, 2005; AUMONT et al., 2008). Esse conceito de montagem associado ao 
cine-dialética de Eisenstein é radicalmente oposto ao cinema transparência de André 
Bazin (1918 - 1959). 

Segundo a teoria do cinema, confrontar essas duas formas ideológicas de pensar 
montagem que nada têm em comum são visões antagônicas, mas que suscitaram um 
confronto duradouro entre os que acreditavam na imagem e outros que acreditavam 
na realidade (AUMONT et al., 2008, p.86).

O que interessa a Bazin é quase exclusivamente a reprodução fiel, 
objetiva de uma realidade que carrega todo o sentido em si mesma, 
enquanto Eisenstein só concebe o filme como discurso articulado, 
assertivo, que só faz se sustentar por uma referência figurativa ao real.

Para essa discussão sobre montagem, Bakhtin (2009) contribui ao conceituar 
ideologia, pois ele enfatiza que tudo que é ideológico possui um valor semiótico, um 
signo que é reflexo da realidade não é a sua sombra. É um fenômeno do mundo exterior 
que constitui uma encarnação material desta realidade “[...] seja como som, como 
massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa qualquer.” 
(BAKHTIN, 2009, p.33).
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É importante observar que, para Bakhtin (2009), esse fenômeno significante se 
encontra no mundo exterior, no território social, distanciando-o da visão psicologizante 
da cultura e da filosofia idealista que situam a ideologia na consciência e não no terreno 
interindividual. O autor não deixa dúvidas ao sustentar que a esfera da ideologia é o 
meio de comunicação entre indivíduos organizados, porque a consciência individual 
é um fato socioideológico. 

Essa é a definição objetiva e possível de consciência para o autor, a de ordem 
sociológica, impregnada de conteúdos ideológicos na dinâmica da interação social: 
“As leis dessa realidade são as leis da comunicação semiótica e são diretamente 
determinadas pelo conjunto de leis sociais e econômicas [...] A realidade ideológica 
é uma superestrutura situada imediatamente acima da base econômica.” (BAKHTIN, 
2009, p.36). 

Marinho (2005, p. 235) explica que para compreender o que é dialogismo para 
Bakhtin – um conceito fundamental para essa pesquisa –, é preciso resgatar o conceito 
do “[...] discurso que é o tempo todo atravessado pelo alheio, que traz no seu interior o 
outro [...] mostrando como tais formas atuam na construção de diferentes vozes sociais 
que dialogam em um romance.” Conforme  Castro (2005, p. 119), Bakhtin contribuiu 
significativamente para o estudo do texto e do discurso e enfatiza que o processo de 
significação resulta das estruturas sociais:  

A própria enunciação [ato de fala em interação com interlocutores 
concretos], fazendo parte de um processo de comunicação ininterrupta, 
é entendida como um acontecimento de natureza social. Nessa 
perspectiva, a ideologia determina a linguagem.

Segundo Bakhtin (2009, p. 121), “A personalidade individual é tão socialmente 
estruturada como a atividade mental do tipo coletivista: a explicitação ideológica de 
uma situação econômica complexa e estável projeta-se na alma individual.” Sendo 
assim, no discurso dialógico estão presentes as diferentes vozes e entonações que
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guardam nuances verbais ou não verbais referentes às ações de sujeitos concretos que 
dialogam em um determinado contexto histórico-social. 

Essa concepção sociológica da linguagem nos interessa para análise dos 
documentários de Cowell, porque a própria natureza do gênero documental 
compartilha com esta visão teórica que viabiliza explorar os possíveis sentidos 
instalados nos textos fílmicos.

Brandist (2010), em seu instigante artigo, no qual aproxima os contemporâneos 
Gramsci e Bakhtin, indica pontos convergentes e divergentes entre as ideias desses 
dois pensadores revolucionários. Apesar de experiên-cias pessoais distintas, Brandist 
(2010, p. 194) observa que ambos rechaçaram as teorias positivistas e defenderam 
a ideia de que a linguagem não está restrita à expressão artística individual, ela é 
um produto social e de expressão cultural de um povo, um lugar da representação 
ideológica:    

O autor destaca a importância de Gramsci e Bakhtin na atualidade postos lado a 
lado, porque, assim próximos, podemos visualizar os conflitos de ideias e os pontos 
frágeis na produção teórica de ambos, para que novos caminhos sejam abertos para a 
construção de uma prática metodológica emancipatória. Entretanto, conclui Brandist 
(2010, p. 209) que, “Para dar um passo à frente da mera discordância intelectual, ainda 
precisamos do moderno príncipe.”63 

Os traços do pensamento bakhtiniano pressupõem um autor comprometido com 
a leitura da totalidade da obra que não deve ser analisada como um sistema fechado. 
Bernardi (2009, p.75) destaca que essa forma de análise é traço marcante em Bakhtin e 
podemos encontrá-lo evidente no seu estudo sobre a obra de Dostoiévski, Problemas da 
Poética de Dostoiévski (2008):  

 63 Partido Operário.
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[...] além de inseri-la na série histórica, procura descobrir as características 
dessa obra, sua singularidade, o tratamento dado à representação dos 
múltiplos discursos sociais que a compõem e os modos pelos quais o 
autor organiza a sua visão de mundo e estabelece relações interacionais. 
(BERNARDI, 2009, p.75).  

A opção pela totalidade permitiu a Bakhtin elaborar o seu conceito de polifonia 
(BERNARDI, 2009; BRAIT, 2009), um conceito essencial para uma compreensão 
pertinente de Dostoiévski

A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis 
e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes64 constituem, de fato, 
a peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski. Não é a 
multiplicidade de caracteres e destino que, em um mundo objetivou no, 
à luz de consciência una do autor, se desenvolve nos seus romances; 
é precisamente a multiplicidade de consciências equipolentes65  e seus 
mundos que aqui se combinam numa unidade de acontecimentos, 
mantendo a sua imiscibilidade. (BAKHTIN, 2010, p. 04-05).   

Ainda sobre o conceito de polifonia de Bakhtin, é oportuno destacar que, como 
termo musical, remonta à Idade Média quando se considera as múltiplas vozes que 
compõem uma música, ou ainda, as várias melodias que se sobrepõem na composição; 
o oposto de polifônico nesse contexto, é a composição monocórdia. Nos romances, 
assegura Bakhtin (2010) que as diferentes vozes operam da mesma forma e estão 
presentes em toda enunciação; nesse contexto literário, o romance polifônico é oposto 
do romance monológico.

64 Isto é, plenas de valor, que mantém com as outras vozes do discurso uma relação de absoluta 
igualdade como participantes do grande diálogo (N. do T.).  

65 Equipolentes são consciências e vozes que participam do diálogo com as outras vozes em pé 
de absoluta igualdade, não se objetificam, isto é, não perdem o seu ser como vozes e consciências 
autônomas (N. do T.).
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Para abordar os documentários de Cowell, esse conceito também parece importante, 
entretanto, a noção de polifonia a ser adotada é aquela que “[...] além de ideológica, 
também tem uma evidente relevância cultural.” (STAM, 1992, p. 97). 

Isto é, todas as culturas, de antemão, já são consideradas polifônicas e, em países 
multiétnicos como o Brasil, essa categoria é ainda mais acentuada, com uma rica 
expressão quantitativa e qualitativa de vozes culturais.

Ao propor a aplicabilidade de conceitos-chaves de Bakhtin (polifonia, carnavalização 
ou dialogismo) em sua pesquisa sobre o cinema, Stam (1992) pontua que, ao valorizar 
o interlocutor do texto, considerando que todo discurso existe um diálogo não apenas 
com discursos prévios, mas também, com o receptor do discurso, Bakhtin compartilha 
suas ideias com os teóricos da recepção, pois são autores que rejeitam o isolamento 
forma-lista do texto para considerar que discurso é uma situação.

No entanto, nesse diálogo com o interlocutor existem traços diferenciais entre 
Bakhtin e os teóricos da recepção. Bakhtin agrega ao leitor real e ativo, uma densidade 
social específica ao leitor virtual; o mesmo apresenta-se implícito e ideal para os 
teóricos da recepção. Explica Stam (2009, p.12-14) que, para Bakhtin, o receptor está 
munido “[...] de um endereço concreto, um nome, um gênero, uma classe, uma nação.” 
As categorias conceituais bakhtinianas, se aplicadas com bom proveito em países 
que experienciam a modernidade singular e inacabada como o Brasil, podem surtir 
resultados interessantes em análises fílmicas, cujas temáticas exploram as realidades 
sociais locais; isto porque as diferenças sociais são gritantes e sobrevivem atropeladas 
por diferentes temporalidades em conflito tornando quase sempre o outro, invisível. 

Completa Stam (2009, p. 14) que o pensamento de Bakhtin vai ao encontro da 
diferença e da alteridade e tem afinidade intrínseca com tudo o que é marginal e 
excluído. Para ele, na análise do cinema brasileiro, “[...] a metodologia bakhtiniana não 
precisa ser ampliada para poder incluir práticas adversárias, adapta-se perfeitamente 
a elas. Mais do que simplesmente tolerar a diferença, a abordagem bakhtiniana 
respeita-a e até aplaude.”   
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Em seus trabalhos publicados, Bakhtin não faz referências diretas às mídias, mas 
Agger (2010, p. 403) indica alguns traços sobre metáforas visuais em seus primeiros 
ensaios Nina Moller Andersen, entre outros, já nos mostraram, que a escolha de 
metáforas auditivas é bastante consistente na maior parte da teoria de Bakhtin, 
demonstrando que o escopo de sua teoria não se encontra limitado à linguagem da 
literatura, mas também é válido para os gêneros de discursos do dia a dia.  

O QUE VEMOS É DETERMINADO PELO LUGAR DE ONDE VEMOS  

O conceito fundamental para a metodologia de análise de filmes de Cowell é o 
dialogismo de Bakhtin, tal como um conceito multidimensional e interdisciplinar se 
aplicado a um fenômeno cultural como um filme. Explica Stam (1992, p. 34):  

[...] referir-se-ia não apenas ao diálogo dos personagens no interior do 
filme, mas também ao diálogo do filme com filmes anteriores, assim 
como ao diálogo de gêneros ou de vozes de classes no interior do 
filme, ou ao diálogo entre as várias trilhas (entre a música e a imagem, 
por exemplo). Além disso, poderia referir-se também ao diálogo que 
conforma o processo de produção específico (entre produtor e diretor, 
diretor e ator), assim como às maneiras co-mo o discurso fílmico é 
conformado pelo público, cujas reações potenciais são levadas em conta.   

A seleção de parte da filmografia de Adrian Cowell considera tais premissas como 
parte da metodologia a ser complementada com contextualizações sociais, políticas e 
econômicas que buscam referência, prioritariamente, nos textos do sociólogo José de 
Souza Martins. 
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Martins tem uma rica produção literária66 que versa sobre o espaço e tempo 
delimitados na produção fílmica de A Década de Destruição, de Adrian Cowell. O seu 
interesse pela Amazônia Ocidental parece compartilhar com o estrangeiro Cowell, 
a mesma vontade em documentar na dinâmica das frentes de expansão, o lugar e 
o tempo de conflitos e contradições sociais. Martins (2009, p.132) define assim a sua 
experiência na fronteira amazônica:  

A história do recente deslocamento da fronteira é uma história de 
destruição. Mas é também uma história de resistência, de revolta, de 
protesto, de sonho e de esperança. A nossa consciência de homens 
comuns e também a nossa consciência de intelectuais especialistas 
se move no território dessa contradição. Como tantos pesquisadores, 
também fui e tenho sido testemunha desse movimento, que acompanhei 
pessoal e diretamente num ritmo impróprio para a pesquisa sociológica 
moderna, o ritmo da paciência, da observação demorada e reiterada.

66 Para esse trabalho, destacam-se os seguintes títulos: Fronteira, a degradação do outro nos 
confins do humano (2009); A chegada do estranho (1993); A sociabilidade do homem simples 
(2000), O poder do atraso. Ensaios de sociologia da história lenta (1994), entre outros que, 
indiretamente, nos ajudam a pensar a problemática da fronteira e a relação do homem com o 
meio ambiente neste contexto singular. O autor tem também títulos interdisciplinares como 
Sociologia da Fotografia e da Imagem (2008), uma obra pertinente que interage e enriquece o 
debate junto aos teóricos da fotografia e da imagem porque as imagens e fotografias podem ser 
um meio de experienciar o mundo, segundo Martins (2008) carregado de indícios da sociabilidade 
humana permeada pelas diferentes mentalidades e formas de consciência social. Outras obras 
importantes que complementam essa lista de Souza são os livros A Etnodicéia Uru-éu-au-au: 
O endocolonialismo e os índios no centro de Rondônia, o direito à diferença e à preservação 
ambiental do antropólogo Mauro Leonel (1995) e Vítimas do Milagre: Desenvolvimento e índios 
no Brasil do brasilianista Shelton H. Davis (1978).
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O olhar sociológico de Martins está também presente no olhar estrangeiro de Cowell 
sobre a Amazônia e nos fundamentos teóricos de Bakhtin. Essas ideias compartilhadas 
entre autores de diferentes áreas do conhecimento contribuem, qualitativamente, 
para a exploração dos sentidos dos textos fílmicos de Cowell porque abre o leque de 
abordagens além da dimensão econômica e possibilita ampliar o enfoque, inclusive, 
para o não-humano:

A fronteira é a fronteira da humanidade. Além dela está o não-humano, 
o natural, o animal. Se entendermos que a fronteira tem dois lados e não 
um lado só, o suposto lado da civilização; se entendermos que ela tem 
o lado de cá e o lado de lá, fica mais fácil e mais abrangente estudar a 
fronteira como concepção de fronteira do humano. (MARTINS, 2009, 
p. 141).     

Para esse trabalho que debruça sobre os conflitos socioambientais, na Amazônia 
Ocidental, optar por uma abordagem que considere o não-humano nos parece 
fundamental para a análise das obras fílmicas selecionadas de Cowell, por registrar a 
degradação natural seguida pela degradação humana e por apresentar as suas marcas 
autorais de um campaigner.  

DA MONTAGEM E EDIÇÃO   

Qualquer manual de cinema descreve o que é a montagem no processo de produção 
de um filme. A princípio, a montagem pode ser uma técnica especializada que consiste 
em três grandes operações: seleção, agrupamento e junção, sendo a finalidade das três 
operações obterem, a partir de elementos a princípio separados, uma totalidade que é 
o filme (AU-MONT et al., 2008).

Contudo, segundo os autores, a função montagem agrega outros conceitos e 
significados que ampliam essa premissa técnica, porque montagem não é apenas 
agrupamentos de imagens, mas sim, um relacionamento de dois ou mais elementos 



180  Debates Indígenas na Contemporaneidade

(trilha da imagem e trilha sonora) que produzem este ou aquele efeito particular na 
sequência fílmica; se as cenas constituintes forem tomadas isoladamente, esse efeito 
relacional não é possível. Portanto, montagem cinematográfica pode ser definida sob 
diferentes conceitos; sob modos diversos de pensar o cinema.

As definições de Escorel (2005, p.2) complementam as de Aumont na compreensão 
da montagem:  

A partir do momento que é decidido como cada plano será filmado, a 
bem dizer, a montagem já começou [...] As escolhas e justaposições na 
compreensão das imagens criam o que Eisenstein definiu como conteúdo 
infraframe, resultante de uma longa cadeia associativa de representações 
visuais que envolvem as emoções e a razão do espectador. Os planos 
são equivalentes aos enunciados linguísticos, já dotados de significado 
e resultantes de certo grau de liberdade em sua formulação.  

Para o documentário que pretende testemunhar a realidade social na Amazônia 
é importante adequar a linguagem técnica de filmagem quanto ao campo de 
profundidade adequado. Isto é, selecionar a maior ou menor abertura na câmera 
determina a composição da imagem a ser captada. Uma grande profundidade de 
campo permite ao espectador identificar os elementos da composição em diferentes 
planos que podem ser relacionados e, por conseguinte, enriquecer a interpretação dos 
mesmos, se esse campo é reduzido, ele pode omitir informações. O domínio da técnica 
de filmagens é um indicativo de que “[...] nas obras de arte a ideologia não é veiculada 
apenas no plano dos conteúdos, mas também no plano formal e no plano técnico.” 
(AUMONT, 1995, p.190). 

Aumont (1995) salienta que a valorização concedida na interação dos planos 
do conteúdo e da forma, e o domínio técnico dos recursos da representação fílmica 
devemos a Althusser, objetivamente, ao seu ensaio Ideologia e Aparelhos Ideológicos 
do Estado, citado no capítulo anterior. Para Aumont (1995), tal texto foi (e continua 
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sendo) um referencial teórico para as pesquisas relacionadas com as reproduções 
ideológicas do cinema.  

Esse trabalho pretende explorar os recursos de montagem operados nos 
documentários de Cowell para explorar o que descreve José Carlos Avellar na 
introdução do livro A Forma do Filme de Sergei Eisenstein (2002, p.8): “Para Eisenstein, 
diz Shklovski, o pensamento humano é montagem e a cultura humana é resultado 
de um processo de montagem onde o passado não desaparece e sim se reincorpora 
reinterpretado, no presente.” 

Sob essas considerações, os títulos selecionados das obras de Cowell permitem 
buscar, na dinâmica da montagem fílmica, a exploração e análise de contextos 
significativos para a articulação de possíveis temáticas ambientais.  

AS IMAGENS DE COwELL: REITERAR, RECARREGAR E RESSIGNIFICAR  

A reiteração de imagens em diferentes episódios na obra de Cowell parece trazer 
consigo, em cada nova inserção, a memória socioambiental de um cenário anterior. 
Segundo Martins (2009), a realidade de uma organização social em outro tempo, 
transformada e ocupada por outros que não reconhecem as práticas que não as suas. 

Cowell reitera exaustivamente as imagens da família de migrantes em Nas Cinzas 
da Floresta (que também estão presentes no episódio Financiando o Desastre, versão 
1980). Essas reiterações têm grande valor semântico porque permitem ao espectador 
experienciar o árduo cotidiano do migrante sulista expulso de sua terra natal, cercado 
pela incerteza e pela paisagem que não é sua. 

A linguagem cinematográfica adotada – enquadra e exibe a composição rica em 
elementos humanos e não humanos – faz valer a seleção dessas imagens para buscar 
no domínio técnico da linguagem, os elementos significantes no texto fílmico. Isto é, 
o enquadramento e o ângulo de tomada igualam o índio e o branco e determinam o 
lugar daquele que filma e os valores éticos que norteiam o estar diante do outro.
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Portanto, é importante observar e reconhecer a composição de elementos no quadro 
fílmico e outros elementos constituintes da linguagem cinematográfica. Observar a 
família do migrante que posa em frente à casa recém-construída na clareira aberta na 
floresta, exibe mais do que a aparência de seus filhos e da esposa com fenótipo próprio 
de sulistas do Brasil, mas também, as precárias condições sociais às quais os migrantes 
foram expostos. 

As imagens são polissêmicas, isto é, estão sujeitas às diferentes leituras, sendo 
assim, o domínio da linguagem cinematográfica pode potencializar os seus significados 
imanentes. Portanto, a representação social do índio feita por Cowell pode emocionar 
os espectadores nativos que compartilham a trágica trajetória destes na Amazônia. 
Dialogar com as imagens podem revelar sentimentos que um branco – desejoso 
por uma propriedade de direito legítimo – não estaria apto a manifestar, porque 
são experiências de pertencimento a um grupo marcado por violências decorrentes 
da ocupação de seus territórios. É uma relação delicada e complexa que exige a 
responsabilidade daquele que representa os diferentes, pois o migrante expulso 
dos latifúndios do Sul do País derruba a floresta – movido por sua religiosidade em 
busca da terra prometida (PADOVAN, 2004) – e destrói o que é sagrado para o outro 
(indígena).

A riqueza do trabalho documental de Cowell está nesse exercício, do mergulho 
paciente no cotidiano dos migrantes, dos indígenas e na paisagem natural que abriga 
as crenças de grupos tão diferentes. Além das motivações de um cineasta engajado em 
questões ambientais (o seu histórico fílmico comprova isto) alia-se a essa qualidade do 
diretor, a habilidade de um profissional que desafia as fronteiras geográficas e sociais 
e domina a linguagem fílmica.

Cowell iguala com a sua câmera aqueles que são tão diferentes para exibir a 
diversidade do outro. São os ângulos de tomada que respeitam as qualidades de cada 
um e traduzem a complexa realidade regional demarcada por acirrados conflitos nos 
limites da fronteira amazônica.
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As lentes de Cowell parecem indicar que é preciso estar com os outros e interagir sob 
o mesmo patamar para visualizar o que está adiante.    
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CAPÍTULO 9

O PROTAGONISMO INDÍGENA NO AUDIOVISUAL: UM ESTUDO 
DO PROCESSO DE REALIzAÇÃO CINEMATOGRáFICA DO 

PROJETO VÍDEO NAS ALDEIAS

Juliano José de Araújo*

RESUMO:

Apresentamos um estudo do processo de realização cinematográfica do projeto 
Vídeo nas Aldeias (VNA). Propomos a análise fílmica, em uma perspectiva textual e 
contextual, de alguns documentários da série “Cineastas indígenas” do projeto VNA. 
Buscamos compreender a preparação, a filmagem e a montagem dos documentários 
realizados por cineastas indígenas no âmbito das oficinas de formação audiovisual 
do VNA ministradas nas comunidades indígenas, cuja metodologia proporciona 
justamente o protagonismo indígena. Consideramos o projeto VNA como um 
significativo exemplo da produção audiovisual de não-ficção contemporânea de uma 
antropologia da comunicação audiovisual compartilhada. 

Palavras-chave: Cineastas indígenas; Documentário; Práticas fílmicas; Vídeo nas 
Aldeias.

Introdução

Nosso objetivo neste trabalho é apresentar um estudo do processo de realização 
cinematográfica do projeto Vídeo nas Aldeias (VNA), criado em 1986 pelo indigenista 
e documentarista Vincent Carelli, com o objetivo de fortalecer as identidades, 
patrimônios culturais e territoriais dos povos indígenas através dos recursos 
audiovisuais67. Concebido inicialmente no âmbito do Centro de Trabalho Indigenista 
(CTI), uma associação fundada por antropólogos e indigenistas no final da década de 
1970, o projeto constituiu-se em uma ONG em 2000.     

*Doutor em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas com estágio doutoral na 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Professor do Departamento de Comunicação Social/
Jornalismo do Campus de Vilhena da Universidade Federal de Rondônia. E-mail: araujojuliano@
gmail.com

67 Para um histórico, ver Juliano José de Araújo (2015), notadamente o capítulo 2, “O audiovisual 
em comunidades indígenas: das experiências pioneiras ao projeto Vídeo nas Aldeias”.
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No decorrer dos seus 31 anos de existência, o VNA tem uma intensa atividade de 
realização cinematográfica junto a 37 povos indígenas do Brasil. Atua como uma escola 
de cinema para os povos indígenas através de oficinas de formação em audiovisual 
realizadas nas aldeias e na sede do projeto, em Olinda, no estado de Pernambuco. 
Desempenha também um papel fundamental como entidade responsável pela 
captação de recursos, produção e distribuição dos documentários. 

O projeto VNA possui um arquivo bruto de cerca de sete mil horas de material 
gravado, 87 filmes produzidos, inúmeros prêmios conquistados em festivais de 
cinema no Brasil e no exterior e, em particular, entendemos que sua maior conquista se 
expressa na formação de inúmeros cineastas indígenas de diferentes etnias brasileiras. 
Para citar apenas alguns, acreditamos que se destacam notadamente os nomes de Ariel 
Ortega, Divino Tserewahú, Takumã Kuikuro, Valdete Ashaninka e Zezinho Yube.

Nesse contexto, propomos a análise fílmica (AUMONT e MARIE, 2009), em 
uma perspectiva textual e contextual, de alguns documentários da série “Cineastas 
indígenas”68 do projeto VNA. Estabelecemos um diálogo entre elementos internos 
e externos dos documentários à luz de alguns conceitos teóricos da antropologia 
fílmica (COMOLLI, 2009; FRANCE, 1998; ROUCH, 2003). Buscamos compreender a 
preparação, a filmagem e a montagem dos documentários realizados por cineastas 
indígenas no âmbito das oficinas de formação audiovisual do VNA ministradas nas 
comunidades indígenas, cuja metodologia proporciona justamente o protagonismo 
indígena.

68 Série composta por documentários realizados por indígenas de diversas regiões brasilei-ras. 
São, no total, sete DVDs das etnias Ashaninka, Huni Kui, Kisedje, Kuikuiro, Mbya-Guarani, 
Panará e Xavante. Cada um apresenta dois documentários, além de vários extras, totalizando 28 
filmes, dos quais seis são curtas-metragens e 22 médias-metragens realizados entre 1999 e 2011.
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Destacamos, em particular, a inserção profunda do cineasta, condição sine qua non 
para a preparação dos documentários e também um momento em que é permitido 
aos sujeitos que serão filmados participar do processo de realização audiovisual, seja 
com a sugestão de temas, de personagens, de possíveis abordagens para os filmes 
etc. Somente quando se estabelece uma relação entre cineastas e sujeitos filmados é 
que as filmagens começarão, havendo, assim, uma forte envolvimento entre eles 
e um processo de cooperação horizontal, no qual se destaca o feedback de todos os 
membros da comunidade, que se estende, inclusive, à etapa de montagem dos filmes.  

INSERÇÃO PROFUNDA COMO CONDIÇÃO DE PREPARAÇÃO
 DOS DOCUMENTáRIOS  

O processo de realização de um filme documentário pode, segundo a antropologia 
fílmica, seguir duas grandes tendências: a exposição ou a exploração.   

Na primeira, identificamos documentários cuja realização é pensada a partir de 
roteiros, sendo altamente planificada e não deixando espaço para imprevistos. São 
produções que compreendem um elaborado trabalho de preparação, com uma pesquisa 
preliminar para a elaboração do roteiro, o qual se constitui como um dispositivo de 
antecipação do conteúdo do filme.

Quando adota essa tendência de trabalho, a principal preocupação do cineasta, 
segundo Claudine de France (1998, p. 317), “[...] é controlar a qualquer preço a 
matéria que pretende filmar e a maneira de filmá-la.” A filmagem será, portanto, 
uma transformação em imagens e sons dos elementos apresentados no roteiro. Como 
exemplo dessa postura, podemos pensar no documentário clássico da escola inglesa 
com uma estrutura que tinha uma tese para desenvolver e concluir e, notadamente, 
uma lógica argumentativa que não deixava questões abertas para o espectador.
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Na segunda tendência de realização documental – a exploração –, encontramos 
filmes em que o processo de realização é aberto à imprevisibilidade, visto que o 
cineasta não faz uso de roteiros; muito pelo contrário, a fase de preparação confunde-
se com a de filmagem, sendo ambas realizadas simultaneamente, em uma perspectiva 
de construção progressiva. Nesse processo, France (1998, p. 339) aponta que é 
fundamental “[...] a ideia de uma estreita colaboração entre o cineasta e as pessoas 
filmadas, a partir da observação compartilhada da imagem.”

Como o cineasta vai a campo sem a realização de nenhuma pesquisa prévia, apenas 
com uma ideia em mente sobre um possível filme – às vezes, nem isso, mas apenas a 
intenção de fazer um filme –, as pessoas filmadas, mais do que meros entrevistados, 
são colaboradores fundamentais para sua realização. Documentários na estilística 
do cinema verdade, como proposta por Jean Rouch, são um bom exemplo dessa 
tendência de realização audiovisual que surgiu nos anos 1960 graças à possibilidade 
de gravação de som e imagem de forma sincrônica com equipamentos portáteis.

A condição fundamental para a realização de um filme documentário de exploração 
é a inserção profunda do cineasta no meio que será observado e, consequentemente, 
sua impregnação pelo mesmo. Trata-se de uma verdadeira subversão aos métodos 
clássicos de realização do documentário de tendência expositiva, pois a inserção 
profunda do cineasta “[...] consiste em fazer-se aceitar pelas pessoas filmadas – com ou 
sem câmera – e em convencê-las da importância de colaborar [...]” na realização do filme. 
“O futuro do filme depende em grande parte da maneira como o cineasta se apresenta 
e habitua os outros tanto à sua presença com o equipamento quanto à mise en scène de 
sua própria mise en scène da qual tenta fazer com que participem.” (FRANCE, 1998, p. 
344-345). A esse respeito, Maria Corrêa, que atuou nas oficinas do VNA, comenta que: 

(...) a proximidade que resulta desta outra forma de se 
posicionar permite à pessoa filmada fazer parte da construção 
do filme, interagindo com o “filmador”. Ela escolhe o que 
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quer mostrar de si e como quer se mostrar, assim como 
seleciona o que vai registrar (CORRÊA, 2004, p. 3).

O documentário Duas aldeias, uma caminhada (2008), dirigido pelos cineastas 
indígenas Ariel Ortega, Jorge Morinico e Germano Beñites, da etnia Mbya-Guarani, 
revela-nos como a adoção dessa tendência de realização é significativa tanto para 
cineastas como pessoas filmadas. Ariel afirma que a primeira semana da oficina do 
projeto VNA com os Mbya-Guarani foi muito difícil: “Não conseguíamos filmar, 
não sabíamos o que fazer, o que tínhamos que mostrar. Conversava com as pessoas, 
mas elas não entendiam muito. Estávamos numa aldeia que tinha 10 hectares, onde 
as pessoas vivem quase na periferia de Porto Alegre, é uma situação muito difícil.” 
(ARAÚJO, 2011, p. 139) Com o passar dos dias, Ariel diz que começou a sentir o 
trabalho que deveria ser feito:

Na verdade, as coisas já estavam acontecendo, mas eu ainda não 
havia me dado conta. Havia as pessoas no seu dia a dia, a mãe do 
Cirilo, que é uma mulher importante na aldeia, uma mulher de idade. 
Fomos visitá-la e ela começou a falar para a câmera de como se sentia 
diante daquele lugar pequeno, que era triste ter que comprar tudo, 
que ali não se planta mais (...). Foi aí que surgiu a ideia do filme, de 
fazermos alguma coisa sobre a situação daquele lugar. Ficamos 
acompanhando o dia a dia das pessoas. Então as coisas começaram 
a clarear. (...) Saíamos para filmar, cada um seguia um personagem 
com quem tinha mais identificação. Cada um tem um personagem 
com quem tem mais ou menos intimidade. (ARAÚJO, 2011, p. 139)

No documentário em questão, os três cineastas acompanharam o 
cotidiano de duas comunidades Mbya-Guarani, mostrando a relação dos 
mesmos com a terra, da qual foram privados pelos não indígenas: a primeira 
chama-se Aldeia Verdadeira e fica em Porto Alegre, cercada pela cidade;
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a segunda, a Aldeia Alvorecer, localiza-se em São Miguel das Missões, a cerca de 
500 quilômetros de Porto Alegre, território que já pertenceu aos Guarani e hoje foi 
transformado em local turístico. Sem matas para caçar e sem terras para plantar, os 
Mbya-Guarani dependem da venda de artesanato para sobreviver, morando em duas 
aldeias que, apesar de distantes, são unidas pela mesma história: uma caminhada 
desde o primeiro contato com os europeus até o intenso convívio com os não indígenas.  

A preparação da filmagem desse documentário ocorreu em um verdadeiro 
mergulho e participação no universo da aldeia, mostrando-nos que o tema do 
documentário surgiu apenas no momento em que cineastas e sujeitos filma-
dos, como nos lembra France, acostumaram-se uns com os outros. “O cineasta 
com o ambiente, o ritmo de vida das pessoas filmadas; as pessoas filmadas com a 
presença do cineasta.” (FRANCE, 1998, p. 347) Apesar dos cineastas indígenas 
em questão filmarem em suas aldeias, Ariel comenta que os Guarani são muito 
reservados, dificuldade que foi superada a partir do momento em que uma 
reunião foi feita com a comunidade para explicar a importância de se fazer o filme:

(...) todos percebemos, que ali havia mesmo o problema da terra. A partir 
daí começaram a surgir outras questões, de sobrevivência, a venda do 
artesanato. Então começaram a falar, todo mundo começou a falar. 
Depois da reunião, quando entenderam o que fazíamos ali, e depois 
que começamos a mostrar para a comunidade, à noite, o que tínhamos 
filmado durante o dia, todos assistiam e ficavam felizes. Foi aí que o 
filme começou mesmo. As pessoas se viam, entendiam o que estava 
acontecendo, e começaram a ficar mais à vontade. Viam sua própria 
imagem e já pensavam no que falar, no que fazer. (ARAÚJO, 2011, p. 140) 

A partir do depoimento de Ariel, constata-se que quando os cineastas 
indígenas Mbya-Guarani iniciaram a realização do filme tudo estava por ser 



Debates Indígenas na Contemporaneidade  191

descoberto – o tema, os personagens, o fio condutor da narrativa do documentário 
etc. – e, como destaca France (1998, p. 381), nesse processo, cineastas “[...] e 
pessoas filmadas participam juntos da revelação [...]” que resultou na realização 
de Duas aldeias, uma caminhada. A fase de preparação de um documentário, tendo 
como condição a inserção profunda do cineasta no ambiente que abordará, 
caracteriza-se, dessa forma, “[...] muito mais pela qualidade das relações 
humanas que gera entre cineasta e pessoas filmadas [...].” (FRANCE, 1998, p. 351)

É interessante observarmos a importância da inserção não apenas na relação entre 
cineastas e sujeitos filmados, mas também na relação entre os oficineiros do VNA e os 
indígenas que participam das oficinas. O oficineiro Ernesto de Carvalho, que foi um 
dos responsáveis por ministrar a oficina com os Mbya-Guarani junto com o oficineiro 
Tiago Tôrres, comenta que:  

Nossa chegada na aldeia foi explosiva. Nos encontramos com o Cirilo 
Morinoco, cacique Guarani da aldeia Lomba do Pinheiro [e pai do 
cineasta Jorge Morinoco, um dos diretores de Duas aldeias, uma 
caminhada], nos arredores de Porto Alegre. Estávamos a 1000 por hora 
e ele a 1. Se os Guarani são meditativos, contemplativos, filosóficos, 
o Cirilo nem se fala. Nos encontramos com ele e começamos a falar. 
Minha percepção de como este momento deveria ser conduzido era 
de explicar tudo, de conversar, deixar tudo o mais claro possível. (...) 
Explicamos tudo ao Cirilo, da produção à edição, a importância do 
filme pronto, da nossa disposição para fazer o trabalho. Depois do Cirilo 
escutar essa explicação, esse desabafo afobado, ele nos disse de maneira 
simpática: “pois é, vocês brancos são muito diferentes da gente, vocês 
vão falando logo tudo. A gente não, somos diferentes, esperamos um 
pouco.” (ARAÚJO, 2011, p. 138)
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Emerge da fala do oficineiro Ernesto um outro elemento importante durante a fase 
de inserção: trata-se da disponibilidade temporal do cineasta e, no caso em análise, 
em um primeiro momento, dos oficineiros do VNA em relação aos alunos indígenas 
nas oficinas e, posteriormente, desses mesmos indígenas na posição de cineastas 
em relação aos sujeitos filmados de sua comunidade. France (2000, p. 27) diz que é 
fundamental que o cineasta “[...] esteja pronto para enfrentar o tempo de inserção que 
as pessoas filmadas lhe impõem, ao invés de impor-lhes o seu, pois, em matéria de 
inserção a pessoa filmada dita as leis.”

Não é à toa, como discutiremos adiante, que as oficinas do projeto VNA nas 
comunidades indígenas durem cerca de um mês, justamente um tempo necessário 
para que se estabeleça e desenvolva uma relação de cooperação livremente consentida 
entre oficineiros, cineastas indígenas e sujeitos filmados. Ernesto lembra que há 
uma desconfiança e uma resistência muito grande da parte dos Guarani, visto que 
que os mesmos estão acostumados à relações com antropólogos, jornalistas etc. que, 
normalmente, “[...] não dão em nada.” (ARAÚJO, 2011, p. 139). Contudo, não devemos 
esquecer que não há uma regra que dite o tempo mínimo ideal da etapa de inserção, 
mas como esclarece Marilda Batista (2009, p. 173): “Podemos considerar que a inserção 
tem êxito a partir do instante em  que sentimos que a câmera não invade nem intimida 
as pessoas filmadas.” Jean Rouch (2003, p. 87) defendia que antropólogos e cineastas 
passassem bastante tempo em campo com o grupo étnico antes de iniciar as filmagens, 
um período necessário para a inserção profunda, reflexão, aprendizagem e compre-
ensão mútua.      

O FEEDBACK DA ALDEIA NO PROCESSO DE 
FILMAGEM DOS DOCUMENTáRIOS  

A metodologia de atividades do VNA começou a ser delineada a partir de 1998, 
quando Vincent Carelli convidou Mari Corrêa, documentarista formada pela escola 
francesa Ateliers Varan, para integrar o projeto, adaptando ao mundo das aldeias
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a dinâmica de trabalho proposta por esse centro de formação em realização 
documentária fundado por Jean Rouch em 198169 . Mari explica que:    

Entrei no Vídeo nas Aldeias em 1998 para dar início às oficinas de 
formação. Anos antes, quando conheci o projeto, ainda não se falava 
em formar realizadores indígenas. “Ao contrário do que vocês fazem 
nos Ateliers Varan, nós aqui não editamos as imagens dos índios, 
eles assistem suas imagens no bruto”, me explicou o Vincent. Minha 
experiência era radicalmente outra. (...) A descoberta da linguagem 
cinematográfica, de forma intimista e artesanal, foi uma experiência 
intensa, uma verdadeira iniciação ao filme documentário, que produziu 
uma mudança radical na minha forma de ver e querer fazer filmes. O 
conceito e o método de aprendizagem dos Ateliers Varan punham o 
documentarista iniciante diante de um leque de questões éticas, políticas 
e filosóficas que iam muito além do manuseio do equipamento. Era um 
aprender fazendo, quebrando a cara e refletindo. Lá eu descobri que 
fazer filmes é pôr-se em risco, é estar aberta ao real e ao imprevisível, se 
despindo de ideias pré-concebidas (CORRÊA, 2004, p. 1).  

69 Em 1978, após a independência de Moçambique, o governo local pediu para cineastas 
conhecidos, como Jean Rouch, que viessem filmar as transformações pelas quais o país passava. 
Rouch, por sua vez, propôs formar cineastas africanos para que eles mesmos pudessem filmar 
sua própria realidade. Com Jacques d’Arthuys, adido cultural da Embaixada da França, eles 
organizaram uma oficina de formação em cinema documentário baseada no aprendizado a partir 
da prática. A partir dessa primeira experiência, foram criados em 1981 os Ateliers Varan em Paris. 
Mais informações sobre a escola podem ser obtidas em seu próprio site em www.ateliersvaran.
net  
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E foi essa proposta de trabalho audiovisual no estilo do cinema verdade rouchiano 
que Mari Corrêa, no decorrer dos anos, levou para as inúmeras oficinas de formação 
audiovisual do projeto que, segundo dados de 2011, já somam 127, e foram realizadas 
nas comunidades indígenas e algumas, particularmente de edição, na sede do VNA na 
cidade de Olinda em Pernambuco. Mari explica que as oficinas duram, em média, de 
três semanas a um mês e contam com, no máximo, seis alunos que, normalmente, são 
indicados pelos mais velhos da aldeia e trabalham em duplas, já que para cada oficina 
são disponibilizadas três câmeras. Inicialmente, algumas oficinas foram realizadas com 
indígenas de diferentes etnias, em uma perspectiva multiétnica. Entretanto, tendo em 
vista a questão da inserção do cineasta para a realização dos filmes, que já discutimos, 
a prática mostrou aos coordenadores que trabalhar por etnia, como afirma Vincent 
Carelli, “[...] era o que dava mais certo, pelo conhecimento da língua e pela intimidade 
que os jovens de cada aldeia tinham com seus parentes.” (ARAÚJO, 2011, p. 48).

A rotina diária de trabalho das oficinas consiste, basicamente, na captação do 
material audiovisual pelos alunos na parte da manhã e posterior exibição na aldeia 
à tarde. Inicialmente, os coordenadores da oficina ensinam aos indígenas o manejo 
básico da câmera, orientando-os a fazer o foco manual e o balanço de branco. Mari 
Corrêa diz que: “Na hora que eles dominaram essas duas coisinhas, já começam a 
trabalhar fazendo exercícios. O exercício que a gente tem costume de dar é esse de 
filmar o cotidiano de alguém.” É importante observar que os responsáveis pela oficina 
não participam da filmagem, em uma espécie de “assepsia” justamente para não 
influenciar a captação das imagens pelos indígenas. Ressalta Mari: “A ideia é jamais 
estar presente no local da filmagem.” As imagens dos filmes são, dessa forma, feitas 
única e exclusivamente pelos cineastas indígenas, na medida em que a proposta é, 
segundo Carelli, fazer com que eles captem imagens “[...] de maneira intuitiva, 
empírica e livre, totalmente atenta e aberta ao imprevisto, ao espontâneo, à livre 
expressão e criação dos seus personagens.” (CORRÊA, 2013, p. 11).
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Captado o material na parte da manhã, Mari Corrêa diz que no final do dia, 
“[...] quando eles [os indígenas] terminaram de filmar, a gente se junta numa sala, 
que é aberta à comunidade toda, assistimos o material e fazemos uma visão crítica.” 
(CORRÊA, 2013, p. 11). Nesse momento, os oficineiros, a partir da visionagem do 
material filmado, apontam falhas em geral relacionadas à questões de contra-luz, de 
posicionamento e enquadramento de câmera e de cortes abruptos de um diálogo. Da 
mesma forma, discute-se o que filmar, desconstruindo a ideia de que apenas festas 
e rituais tradicionais poderiam ser filmados; muito pelo contrário, a banalidade 
cotidiana, como por exemplo, o descansar e o falar a esmo revelam potencialidades 
audiovisuais muito significativas e que são incentivadas para serem exploradas pelos 
cineastas indígenas (ARAÚJO, 2011, p. 115).   

Feita essa apresentação geral das oficinas de formação audiovisual do projeto 
VNA, discutiremos, agora, algumas particularidades do processo de filmagem. Em 
Filmando Khátpy (2011), documentário do Coletivo Kisedje de Cinema, os cineastas 
indígenas refletem sobre o processo de realização de A história do monstro Khátpy (2011), 
ficção que relata a lenda de um “índio feio”, por isso denominado de “monstro” pelos 
Kisedje, e que ameaça os caçadores indígenas na mata. O filme pode ser dividido em 
cinco blocos temáticos: inicialmente, mostra a etapa de pesquisa feita pelos cineastas 
indígenas que consistiu na gravação de vários depoimentos dos mais velhos da aldeia 
os quais, questionados pelos cineastas, contavam o que sabiam sobre a lenda do 
monstro Khátpy. Posteriormente, os cineastas fazem o visionamento dos depoimentos 
gravados, isto é, a observação diferida, e somente aí percebem que cada um dos 
entrevistados contou de uma forma a história do monstro. “As histórias são assim 
mesmo, são todas variadas. Agora, vendo a gravação é que dá para perceber”, comenta 
o cineasta Yaiku Suya no documentário. Diante disso, os indígenas resolvem fazer 
uma projeção coletiva dos depoimentos na aldeia. “Quando vimos os depoimentos de 
vocês, percebemos que cada trecho da história foi contado de forma diferente. Por isso 
vamos mostrar aqui para que todos possam ver e decidir se está bom ou conforme a 
versão de quem faremos o filme”, afirma o cineasta Whinti Suya.
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Após essa observação diferida por toda a comunidade, os cineastas iniciam a 
preparação para a gravação da ficção procurando por pessoas na comunidade, atores 
nativos, para interpretar os personagens da história mítica (monstro Khátpy, caçador, 
e suas respectivas mulheres e crianças), como também da roupa para o monstro 
e, notadamente, a elaboração de um roteiro para o filme. Por fim, o documentário 
apresenta a filmagem propriamente dita do filme.

Destaca-se, nesse processo, o papel que a comunidade Kisedje teve na filmagem, 
à medida em que todos da aldeia se envolvem e participam do processo para a 
concretização do filme, seja por meio das entrevistas que deram, das opiniões e 
discussões que surgiram durante a projeção coletiva dos depoimentos sobre a história 
do monstro, atuando como atores etc. O feedback de todos os membros da comunidade 
é um elemento fundamental para o filme em questão, ou seja, o diálogo “[...] com as 
pessoas filmadas, baseado na observação das imagens[...]” (FRANCE, 1998, p. 378), 
é que permite a construção do roteiro do produto audiovisual em análise. Além do 
feedback da comunidade sobre o material filmado, por meio da observação diferida, 
interessa-nos também indicar nos filmes realizados pelo VNA algumas escolhas de 
realização que estão intrinsecamente ligadas à prática cinematográfica rouchiana: a 
filmagem com a câmera na mão, o que implica em filmar os acontecimentos do interior 
e, praticamente, abolindo o uso do zoom; a opção pela filmagem em planos longos, com 
a valorização dos tempos mortos e fracos; a ideia de roteiros baseados na tradição oral; 
e a captação do som direto na língua nativa das respectivas etnias.  

Somos, nos filmes do projeto VNA, mergulhados em inúmeras sequências 
gravadas com a câmera na mão, questão que facilmente pode ser percebida quando 
assistimos os documentários, assumida pelos coordenadores do projeto nas oficinas, e 
também escancarada em algumas tomadas que nos revelam o processo de construção 
dos filmes.  Novos tempos (2006), filme do cineasta indígena Zezinho Yube, é exemplar 
nesse sentido: o documentário, segundo o oficineiro Pedro Portela, é um dos 
primeiros em que o processo de realização e, particularmente, a oficina de formação 
junto aos Huni Kui, na qual se vê os cineastas indígenas com a câmera na mão, 
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são evidenciados (ARAÚJO, 2011, p. 115). Essa estratégia fílmica é, para Rouch 
(2003, p. 89), “[...] a única forma de filmar [...]”, que consiste em “[...] caminhar com 
a câmera, levando-a para onde seja mais efetivo, e improvisando um balé no qual a 
câmera torna-se mais viva do que as pessoas que está filmando.” O uso do tripé era 
uma estratégia veemente recusada pelo antropólogo-cineasta, à medida em que seu 
emprego faz com que a câmera “veja”, literalmente, de um único ponto de vista. Annie 
Comolli (2009, p. 30) aponta que a gravação com o uso do tripé produz justamente 
uma “[...] mobilidade artificial do cineasta, afastando-o das pessoas filmadas [...]” e 
tornando “[...] mais difícil a instauração de uma proximidade física e psicológica entre 
filmador e filmado.”   

Associado à filmagem com a câmera na mão, os cineastas indígenas são orientados 
a não empregarem o recurso do zoom. Mari Corrêa explica que essa orientação 
justifica-se do ponto de vista técnico e ético, por um lado, ela comenta que quando 
um cineasta filma sozinho, sem o auxílio de um profissional para captar o som, caso 
ele não chegue próximo do sujeito filmado, o som não será captado com uma boa 
qualidade que, no caso em questão, é sempre gravado na língua nativa. Diz Corrêa: 
“Então já tem uma questão aí que é intrínseca da forma de filmar. Você tem que se 
aproximar.” Por outro lado, ela destaca que: “[...] do ponto de vista ético, não vale 
roubar a imagem de ninguém. Vai e cria uma relação com a pessoa... que essa pessoa 
esteja a fim de ser filmada. Eu não vou ficar aqui, do lado esquerdo da margem do rio, 
filmando escondido o cara que está do outro lado.” (CORRÊA, 2013, p. 9-10). Tem-se, 
aqui, um princípio de filmagem muito caro a Rouch (2003, p. 88-90): não empregar 
o zoom permite-nos, segundo ele, ter a “[...] qualidade insubstituível do contato real 
entre aquele que filma e o sujeito filmado [...]”, visto que o realizador pode realmente 
entrar na experiência do sujeito, procedimento denominado por ele de cine-transe. O 
antropólogo-cineasta explica que:   

Então, ao invés de usar o zoom, o realizador-cinegrafista pode realmente 
entrar em seu sujeito, pode preceder ou seguir um dançarino, um padre, 
ou um artesão.
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Ele não é somente um realizador-cinegrafista, mas um “olho mecânico” 
acompanhado por uma “orelha eletrônica”. É este estado fantástico de 
transformação do realizador cinegrafista que eu chamei, por analogia 
ao fenômeno de possessão, de “cine-transe”. (ROUCH, 2003, p. 90)  

Mateus Araújo Silva (2010, p. 78-79) explica que o cine-transe trata-se de 
uma sintonia entre cineasta e sujeitos que filma, a qual, literalmente, faz com 
que o primeiro aproxime-se dos “estados de consciência” dos últimos. Tal 
aproximação é expressa, segundo o autor, por meio do plano-sequência e 
do som direto, elementos estilísticos que possibilitam ao cineasta “colar” na 
experiência do outro. Não empregar o zoom implica em filmar os acontecimentos 
de dentro, próximo dos sujeitos filmados, e em uma relação de forte cumplicidade.

Outra questão importante trata-se da orientação que é passada aos cineastas 
indígenas de não imporem limites para a duração dos planos. Vincent Carelli 
explica que é natural a presença de inúmeros cortes, sobretudo quando os alunos 
começam a filmar, questão problematizada nas oficinas de formação audiovisual. 
“Ele [o aluno que está começando a filmar] tem que aprender a escutar: ‘O cara 
estava falando e você cortou?’. Aí ele começa a escutar, até chegar a esse ponto 
em que ele deixa o cara sair de quadro”, destaca Carelli (CORRÊA, 2013, p. 5). 
Essa opção de não limitar a duração dos planos vai ao encontro, sobretudo, ao 
fato das comunidades indígenas serem de tradição oral. “Quem tem a prática 
da narração são, em geral, os mais velhos. E quando eles começam a narrar é por 
uma ou duas horas seguidas. Não tem narraçãozinhas, não tem frases curtas. E eles 
filmam até o final, até o cara acabar de falar”, comenta Mari Corrêa (2013, p. 6).

A repercussão mais imediata dessa postura de filmagem reflete-se, nos 
filmes, na valorização dos tempos mortos (momentos de aparente falta 
de ação) e fracos (pausas e repetições), e não apenas dos tempos fortes 
(ações principais). Segundo France (1998, p. 352), como consequência,
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“[...] as próprias pessoas filmadas em lugar de ser constantemente guiadas ou 
interrompidas no desenrolar de seu comportamento têm, na maior parte do tempo, o 
fluxo de suas atividades respeitado [...]” por aquele que filma. O filme Shomõtsi (2001), 
do cineasta indígena Valdete Ashaninka, traz uma sequência em que o personagem 
principal, que dá título ao filme, seu tio Shomõtsi, mergulha, a câmera não corta e o 
cineasta o espera sair da água. Quando seu tio sai, ele diz “Tá vendo, quando eu tomo 
banho, passo uns quinze minutos debaixo d’água...”. “Aquilo só funciona porque 
não tem corte. Se a gente ensinasse para o cara: ‘Olha, um minuto sem acontecer 
nada, você corta’, a gente não teria aquela cena”, destaca Mari Corrêa (2013, p. 5).

Embora já tenhamos discutido, inicialmente, que durante as oficinas de formação 
audiovisual do projeto VNA, os cineastas indígenas sejam incentivados a trabalhar 
com a improvisação, é interessante pensarmos a não imposição de limites para 
duração dos planos associada à ideia de que os documentários tenham “roteiros”, 
mas não no formato tradicional, como normalmente o concebemos: trata-se de 
roteiros baseados na tradição oral, proposta discutida por Philo Bregstein (2007, p. 
169-170) a partir da prática fílmica de Rouch. O autor argumenta que, contrariamente 
ao mito de que o antropólogo-cineasta improvisava todo o tempo, o roteiro 
tinha em seus filmes um papel muito importante, que envolvia uma preparação 
intensiva e meticulosa, uma imersão profunda no universo que seria filmado. 
Mas não se tratava de um roteiro estruturado, fechado e rígido; pelo contrário, o 
roteiro rouchiano consistia em um roteiro de acordo com a tradição oral, na qual os 
africanos, assim como os povos indígenas, são grandes mestres. O autor explica que:   

O roteiro de Rouch e seus amigos nigerianos consistia no seguinte: 
ele tomava café da manhã bem cedo todas as manhãs no jardim do 
Instituto de Pesquisa em Ciências Humanas (...). Lá, Rouch, junto com 
Damouré, Lam e Illou, pensava sobre inúmeros projetos, incluindo 
o próximo filme de ficção deles. Conforme a tradição oral, uma 
caneta nunca foi colocada sobre o papel. (BREGSTEIN, 2007, p. 169)
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O documentário Filmando Khátpy, por exemplo, revela-nos que o roteiro de A 
história do monstro Khátpy foi elaborado a partir dos depoimentos dos homens e 
mulheres mais velhos da aldeia. Foi a tradição oral da comunidade indígena Kisedje, 
através dos depoimentos dos narradores no filme, que subsidiou a reconstituição 
audiovisual de uma história mítica, presente, até então, apenas na memória da 
comunidade. Procedimento semelhante ocorreu em Duas aldeias, uma caminhada 
quando a comunidade indígena, no momento em que entende o porquê do filme, 
começa a falar dos problemas de seu cotidiano e o roteiro do filme ganha vida.  

Todos os filmes realizados pelos cineastas indígenas, nesse contexto, são falados 
nas respectivas línguas das comunidades filmadas, sendo legendados posteriormente, 
visto que o som direto é captado no idioma nativo. Trata-se de uma estratégia que 
acreditamos ter, ao menos, duas grandes implicações. A primeira relaciona-se às 
necessidades práticas para realização de um filme documentário, como a inserção 
profunda do cineasta. Para tanto, nada melhor, como destaca Rouch (2003, 87), que 
a pessoa responsável pelo som compreenda o  idioma daqueles que está gravando, 
sendo indispensável, assim, que a mesma pertença ao grupo étnico filmado. Devemos 
considerar também, por outro lado, que o fato dos filmes serem falados em diferentes 
línguas indígenas consiste em uma atitude do VNA de afirmar a diversidade e 
riqueza linguística dos povos em questão que, na maioria das vezes, são vistos pela 
sociedade ocidental de maneira generalizante apenas como “índios”, quando, na 
verdade, o Brasil possuí inúmeros povos indígenas, estimados em 305 etnias que 
falam 274 línguas diferentes e não se conhecem (IBGE, 2010). A esse respeito, vale 
a pena apontarmos o caso da etnia Ashaninka, do Acre, citado pelo cineasta Isaac 
Piãko. Quando a comunidade recebeu as oficinas do projeto, os oficineiros realizaram 
sessões de cinema em que foram exibidos inúmeros filmes de cineastas indígenas de 
outras etnias com as quais o VNA já trabalhara. Isaac diz que no momento em que 
Das crianças Ikpeng para o mundo (2001) foi exibido, muitos Ashaninka não queriam 
assisti-lo por causa da nudez. “Algumas pessoas saíam, porque meu povo sempre 
usou roupa tradicional. Depois, a gente foi entendendo, porque vimos mais de quinze 
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povos diferentes nos vídeos e cada um tinha uma maneira dentro da sua cultura”, 
explica Isaac (ARAÚJO, 2011, p. 79).  

MONTAGENS, DESMONTAGENS E REMONTAGENS DOS DOCUMENTáRIOS

Os conceitos e técnicas de filmagem são repassados aos cineastas indígenas, como 
vimos, durante as oficinas do VNA realizadas nas comunidades. Mas e a montagem 
desses filmes documentários? São os próprios cineastas indígenas que a fazem ou os 
instrutores das oficinas? A montagem fica sob a responsabilidade dos indígenas, dos 
não-indígenas ou de ambos? Responder essas perguntas não é tarefa fácil, já que cada 
documentário mostra-nos determinadas particularidades. Podemos dizer, de maneira 
geral, que sempre há a participação da comunidade indígena no processo. Alguns 
filmes são montados na aldeia e outros começam na aldeia e são concluídos na sede 
do VNA em Olinda. Nesse sentido, entendida a montagem como o processo em que 
os “[...] fragmentos de filme, os planos [...]”, são colados “[...] uns após os outros em 
uma ordem determinada [...]”, como definem Aumont e Marie (2003, p. 195-196), e é 
feito por um montador, veremos que no projeto VNA esse papel adquirirá uma outra 
função, à medida em que esse profissional atuará como uma espécie de catalisador do 
feedback de toda uma comunidade.  

Discutiremos essas questões a partir do documentário A iniciação do jovem Xavante 
(1999), dirigido pelo cineasta indígena Divino Tserewahú, também responsável 
pelo roteiro, e editado por ele junto com os não indígenas Estevão Nunes Tutú e 
Marcelo Pedroso. Filmado na Aldeia Xavante de Sangradouro, no Mato Grosso, A 
iniciação do jovem Xavante é um filme sobre o complexo ritual de iniciação dos Xavante, 
mostrando-nos como se dá a passagem da adolescência para a vida adulta. Os Xavante 
são divididos em oito grupos de idade e, aproximadamente, a cada sete anos um novo 
grupo é iniciado. No filme, Etepa é o grupo que será iniciado; os Tirowa, iniciados há 
sete anos, serão rivais e fiscalizadores dos Etepa; e os Hotorã, iniciados há 14 anos, 
serão os padrinhos. A filmagem acompanha as diversas fases do ritual, em um estilo 
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observativo, permeado por depoimentos de vários membros da aldeia que explicam 
cada uma das fases, seu significado e importância.   

O documentário foi filmado por Divino junto com mais outros três cineastas 
indígenas, Caimi Waiassé e Jorge Protodi, também Xavante, e Winthi Suyá, da etnia 
Kisedje, que após participarem da primeira oficina de vídeo do VNA no Xingu, 
resolveram, a partir de um convite de Divino, fazer um trabalho coletivo de filmagem 
do ritual que dura mais de 30 dias. Vincent Carelli explica que diariamente, de duas a 
três horas, o material filmado por eles era visionado. “Ali se fazia uma crítica exaustiva 
dos enquadramentos, dos movimentos, do conjunto de planos necessários para uma 
boa cobertura, de como se fixar em alguns personagens nas cenas de multidão etc.” 
(ARAÚJO, 2011, p. 59). O fato de certas cenas dos rituais dos Xavante se repetirem 
durante semanas foi, segundo ele, fundamental para que algumas cenas fossem 
refeitas após a identificação de erros durante os visionamentos. Foi a partir também 
dos visionamentos que os cineastas eram questionados pelos instrutores sobre o 
significado das sequências, da coreografia etc. “E eles (os cineastas indígenas) partiam 
então para pesquisar, sozinhos, esses conteúdos na forma de entrevistas com os an-
ciãos da aldeia”, explica Vincent Carelli (ARAÚJO, 2011, p. 59). Mas e a montagem 
desse documentário como foi feita? De que maneira conciliar interesses diversos de 
um ritual coletivo que envolveu e mobilizou toda uma comunidade?

Mari Corrêa afirma que, para ela, a edição no campo do documentário “[...] é a 
fase mais complexa do processo de fabricação [...]”, à medida em que se trata do “[...]
momento delicado de escolher, articular e construir o filme a partir do emaranhado 
do material bruto, do real fragmentado e desordenado [...]”, conferindo-lhe novos 
significados, “[...] que falas e que cenas guardar, o que e onde cortar, o que mostrar e 
não mostrar.” (CORRÊA, 2004, p. 4). Trata-se, conforme ela, de uma etapa fundamental 
do aprendizado dos cineastas que, no caso das oficinas do VNA, é feita em conjunto 
entre indígenas e instrutores não indígenas. Segundo ela:

Muitas vezes nos perguntaram se são os índios que editam 
seus filmes. Se considerarmos que editar não se restringe a 
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apertar os botões de uma máquina, então podemos afirmar que são eles 
que editam, com a nossa ajuda e conselhos, seus filmes. É claro que, no 
início de um processo de aprendizado, a participação do editor/instrutor 
é muito mais intensa, porém, na medida em que vão se familiarizando 
com o processo de edição e se afirmando como realizadores, a relação 
entre eles toma a forma de um diálogo, própria à relação que conhecemos 
entre o(a) realizador(a) e seu editor(a) (CORRÊA, 2004, p. 4).  

A fala de Mari revela-nos a concepção de diálogo e, em particular, de 
compartilhamento que, desde a fase de preparação do filme, passando pela filmagem, 
estende-se à montagem do mesmo, tanto entre instrutores das oficinas e cineastas 
indígenas, como entre os últimos e suas respectivas comunidades. O domínio da 
técnica, como nos lembra ela, não deve ser visto como algo que poderia criar uma 
relação desigual, à medida em que os indígenas têm um conhecimento único e uma 
maior intimidade com suas culturas, com o universo retratado nos filmes, e sem contar 
o domínio da língua, visto que os filmes do projeto são todos falados nas línguas das 
respectivas etnias e, normalmente, todo o material bruto é traduzido na aldeia.  

A montagem de A iniciação do jovem Xavante foi, segundo Divino Tserewahú, 
realizada ao longo de três a quatro meses, a partir de um constante feedback da 
comunidade indígena. No total, três versões do documentário foram exibidas para 
a comunidade e, tendo em vista os comentários, críticas e sugestões dos mais velhos, 
foram sendo reeditadas. “Cada vez que os velhos falavam sobre uma cena que aparecia, 
eu parava, perguntava e anotava tudo o que eles diziam”, diz o cineasta Xavante 
(ARAÚJO, 2011, p. 59). A partir dessa projeção e discussão coletiva, 18 sequências do 
filme foram alteradas. Em uma segunda projeção, mais modificações foram realizadas 
no início e no final do documentário, até que após uma terceira projeção chegou-se 
à versão final do filme. Entretanto, não devemos ter uma visão idealizada e ingênua 
desse processo de montagem compartilhado, visto que o mesmo comporta inúmeros 
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conflitos e negociações entre cineasta e comunidade. Como destaca Carelli (ARAÚJO, 
2011, p. 60):   

(...) cada elipse que ensaiávamos na ilha de edição teve que ser negociada. 
Divino trazia consigo a censura dos velhos, que o repreenderiam por ter 
omitido detalhes considerados da maior importância para eles. Mas a 
participação da comunidade foi intensa. (...) O convívio tão saboroso 
com a equipe e os mais próximos, o conselho dos anciãos e inúmeros 
personagens da aldeia, acabou de sedimentar uma relação muito 
próxima e participativa na etapa da edição do vídeo. 

A participação da comunidade indígena também foi significativa na edição do 
documentário No tempo das chuvas (2000), dirigido por Isaac e Valdete Pinhanta e que 
teve a montagem assinada por eles em parceria com os indígenas Adalberto Domingos 
Kaxinawá e Jaime Lullu Manchineri e a oficineira Maria Corrêa. O filme apresenta 
uma crônica do cotidiano da comunidade Ashaninka na estação das chuvas a partir 
dos registros realizados durante a oficina na aldeia do rio Amônia no Acre. Mari 
Corrêa (2013, p. 2) diz que:    

É um filme feito por vários realizadores, índios do Acre mas de etnias 
diferentes. Eram exercícios de filmar o cotidiano de alguém, sem roteiro 
pré-estabelecido. Essa montagem é uma das que é assinada por vários 
e comigo junto. (...) Cada um pré-editou a sua parte, e para costurar o 
tema, eles fizeram uma entrevista com três velhos contando o que eles 
faziam e deixavam de fazer no tempo das chuvas.   

O processo de montagem é, inclusive, revelado ao espectador em algumas das 
tomadas presentes no final da sequência de abertura do filme e na qual todos os 
cineastas indígenas se apresentam, dizendo seus nomes e o que vão mostrar no filme. 
Em relação à realização de No tempo das chuvas, o cineasta Valdete comenta: 
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Quando fizemos a pré-edição na aldeia, houve uma participação muito 
grande da comunidade e dos alunos de fora. Todos assistiam, e fomos 
entendendo juntos como se montava um filme, uma história com 
várias horas de gravação num espaço de 40 minutos ou 1 hora. Todos 
participavam e voltávamos para fazer cenas que estavam faltando. 
Fizemos quase tudo na aldeia (ARAÚJO, 2011, p. 74).     

A etapa de montagem dos filmes constitui-se, nesse contexto, em um importante 
momento de aprendizado dos cineastas indígenas, à medida que os mesmos passam 
a compreender, como destaca Vincent Carelli, a articulação de ideias por meio 
de imagens e sons, os truques da edição e, inclusive, mudam sua forma de filmar 
(CORRÊA, 2013, p. 3). Essa ideia de que a montagem altera a maneira de filmar é 
interessante de ser observada a partir das reflexões de Rouch. O antropólogo-cineasta 
(2003, p. 90-91) defende que haveria no processo de realização cinematográfica 
três momentos distintos do processo de montagem. O primeiro deles ocorreria no 
momento da filmagem propriamente dita, no qual o primeiro montador do filme seria 
o cinegrafista que já realizaria uma montagem quando filma escolhendo determinados 
ângulos, enquadramentos, movimentos de câmera etc. O segundo momento da 
montagem seria realizado com o editor que, para ele, não deve nunca participar 
da filmagem, constituindo-se em uma espécie de olhar “objetivo” sobre o material 
filmado. Por fim, o terceiro momento da montagem consistiria na apresentação do 
primeiro corte do filme para os sujeitos filmados. Observamos no projeto VNA que 
todos esses momentos fazem-se presentes; entretanto, o último, no qual se tem um 
retorno para a comunidade, é sem dúvida o mais significativo.     

Considerações finais

Julgamos importante dizer que no presente trabalho, embora tenhamos separado 
o processo de realização cinematográfica em três fases distintas (preparação, filmagem 
e montagem), essa opção teve única e exclusivamente uma finalidade didática pois, na
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prática audiovisual, em particular, do filme documentário de exploração, tendência 
por nós aqui discutida a partir do projeto VNA, essas fronteiras nem sempre são 
claras, visto que a preparação, como vimos, pode e normalmente ocorre ao longo de 
todo o filme que faz e se refaz a partir do feedback das pessoas da comunidade sobre o 
material filmado, da mesma forma que a filmagem e a montagem.

Tendo em vista as análises dos documentários apresentadas, constatamos que 
o processo de realização cinematográfica do VNA têm suas bases na antropologia 
compartilhada rouchiana, herança nem sempre reivindicada pela equipe do projeto, 
como pontua Henri Gervaiseau (2009, p. 88), mas que acreditamos constituir-se 
em um dos melhores exemplos da produção audiovisual contemporânea de como 
determinadas comunidades passaram a ter o controle da câmera. Trata-se de um 
processo vislumbrado por Rouch ainda na década de 70 na conclusão de seu clássico 
artigo “The Camera and Man”, mas que somente se concretizaria com o surgimento e 
popularização da tecnologia do vídeo nos anos 198070.    

Essa metodologia têm proporcionado um verdadeiro protagonismo audiovisual 
às comunidades indígenas atendidas pelo VNA. Nessa perspectiva, constatamos que 
o processo de realização cinematográfica do projeto VNA aciona diferentes níveis 
de participação, desde os membros da aldeia aos cineastas indígenas e oficineiros 
do projeto, em uma espécie de enunciação coletiva. Trata-se, como explica Vincent 
Carelli, de uma característica que faz com que os filmes sejam o fruto de “[...] um 
processo coletivo e colaborativo entre índios e não índios [...]” (ARAÚJO, 2011, p. 49, 
grifos nossos), de uma aprendizagem e realização partilhada, progressiva e negociada. 

70 A antropologia compartilhada, conforme nos explica Paul Henley (2009, p. 317-322), era 
compreendida por Rouch como uma metodologia de várias fases, na qual haveria uma troca entre 
pesquisador e sujeitos observados, baseada em um processo de colaboração criativo e conjunto, 
no filme e pelo filme. Em um primeiro momento, o material filmado junto às comunidades era 
projetado para que as mesmas pudessem dar um feedback sobre aquilo que fora gravado. A partir 
desse processo, os sujeitos das comunidades passaram a sugerir também os temas que julgavam 
importantes de serem abordados ou mesmo pedir a Rouch que retratasse certas questões nos 
filmes. Dessa forma, o antropólogo-cineasta incorpora métodos mais participativos em seu 
processo de realização cinematográfica, tirando proveito da diferença, no caso, representada pela 
África, para problematizar inúmeras questões de seu universo.

 



Debates Indígenas na Contemporaneidade  207

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Ana Carvalho Ziller (Org.). Vídeo nas Aldeias 25 anos: 1986-2011. Olinda: Vídeo nas Aldeias, 
2011.

ARAÚJO, Juliano José de. Cineastas indígenas, documentário e autoetnografia: um estudo do projeto 
Vídeo nas Aldeias. Campinas (SP): Tese (Doutorado em Multimeios) – Instituto de Artes, Universidade 
Estadual de Campinas, 2015.

AUMONT, Jacques e MARIE, Michel. A análise do filme. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.

AUMONT, Jacques e MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. Campinas (SP): Papirus, 
2003.

BATISTA, Marilda. “Cinema e ritual no ‘Vale do Amanhecer’: aspectos metodológicos da antropologia 
fílmica”. In: FREIRE, Marcius e LOURDOU, Philippe (Orgs). Descrever o visível: cinema documentário 
e antropologia fílmica. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.

BREGSTEIN, Philo. “Jean Rouch, fiction film pionner: a personal account”. In: BRINK, Joram ten (Org.). 
Building bridges: the cinema of Jean Rouch. Londres, Nova Iorque: Wallflower Press, 2007.

COMOLLI, Annie. “Elementos de método em antropologia fílmica”. In: FREIRE, Marcius e LOURDOU, 
Philippe (Orgs.). Descrever o visível: cinema documentário e antropologia fílmica. São Paulo: Estação 
Liberdade, 2009.

CÔRREA, Mari. “Conversa a cinco”. In: Vídeo nas Aldeias. 2013. Disponível em http://www.
videonasaldeias.org.br/2009/biblioteca.php?c=15   

CORRÊA, Mari. “Vídeo das Aldeias”. In: Vídeo nas Aldeias. Abril de 2004. Disponível em http://
www.videonasaldeias.org.br.

FRANCE, Claudine de (Org.). Do filme etnográfico à antropologia fílmica. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2000.

FRANCE, Claudine de. Cinema e antropologia. Campinas: Editora da Uni-camp, 1998.

GERVAISEAU, Henri. “Flaherty e Rouch: a invenção da tradição”. In: Devires – Cinema e Humanidades. 
Dossiê Jean Rouch I. Belo Horizonte, vol. 6, número 1, jan./jun. 2009.

HENLEY, Paul. The adventure of the real: Jean Rouch and the craft of ethnographic cinema. Chicago: 
The University of Chicago Press, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2010. Disponível em: www.ibge.
gov.br. Acesso em: jun. 2013.

ROUCH, Jean. “The Camera and Man”. In: HOCKINGS, Paul (Org.). Principles of visual anthropology. 
Berlim, Nova Iorque: Mouton de Gruyter, 2003.

SILVA, Mateus Araújo (Org.). Jean Rouch 2009: retrospectivas e colóquios no Brasil. Belo Horizonte: 
Balafon, 2010.




