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A vida do índio é de certo modo
uma ininterrupta cerimônia ritual.
São um povo para o qual
O idoso é o dono da história,
O homem adulto é o dono da aldeia,
A mulher, a dona da prática das tradições no
dia-a-dia e da casa
E a criança...
... a criança a dona do mundo.
Uma criança de uma aldeia indígena goza da
mais plena liberdade que já pude
testemunhar.
(LVVRHVWiQRVHXURVWRRWHPSRWRGR´
Orlando Villas Boas (1914-2002)
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Aos meus queridos pais e irmãos;
Ao povo Terena, pelo carinho com que me
recebeu em suas aldeias.
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Resumo
ZOIA, Alceu. A comunidade indígena Terena do Norte de Mato Grosso: infância,
identidade e educação. 2009. 244f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal
de Goiás, Faculdade de Educação, Goiânia, 2009.

Nossa pesquisa compõe um dos vários subprojetos em desenvolvimento no projeto Políticas
Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas, do
Grupo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos
(GEPIED), ligado à linha de pesquisa Formação e Profissionalização Docente do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás
(UFG). Esta tese investiga a comunidade indígena Terena do Norte do Estado de Mato Grosso
buscando analisar a infância e a sua educação. Neste sentido, buscou-se compreender como
acontece o processo de formação dessas crianças e quais são as concepções de infância e de
educação que se fazem presentes nesta comunidade. Ancorados na abordagem sócio-histórica,
realizamos uma pesquisa etnográfica, documental e teórica, onde contamos com a
participação efetiva de diversos membros da comunidade no desenvolvimento da pesquisa.
Para a construção dos dados da pesquisa contamos com análise de documentos, bibliografia,
entrevistas e a visitas na comunidade durante os anos de 2007 a 2009. Para o entendimento
das relações sociais que se estabelecem no grupo estudado, apresentamos alguns elementos
históricos da constituição do povo Terena, sua organização produtiva e política, bem como os
aspectos fundamentais de sua cultura e identidade. Buscamos ainda neste texto reconstituir, a
partir dos relatos orais e de documentos da época, a trajetória de lutas pela qual este povo
percorreu até a sua fixação na Gleba do Iriri no Norte de Mato Grosso. Tendo como ponto de
partida a história de lutas deste povo, buscamos perceber como os processos educativos iam
se desenvolvendo permeados pelas inúmeras dificuldades pelas quais passavam. Destacamos
também a grande importância que a cultura Terena e a necessidade de preservá-la assumem
para este grupo. Através desta pesquisa foi possível perceber que a comunidade Terena possui
uma preocupação constante com a educação da infância e que esta é marcada profundamente
pelos valores culturais defendidos pelo grupo. A criança é muito valorizada e vista como um
agente social e político e é nela que estão depositadas as esperanças de manutenção de sua
cultura, sua língua e tradições. E dentro destas questões, a escola, comunitária, intercultural,
bilíngue, específica e diferenciada, passa a assumir um lugar de destaque nas aldeias, como
local de resistência e reorganização do povo indígena.

Palavras-Chaves: Educação; cultura; infância indígena.
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Abstract

ZOIA, Alceu. The native community Terena of northern Mato Grosso: childhood,
identity and education. 2009. 246f. Theses (Doctorate in Education) - Universidade Federal
de Goiás, Faculdade de Educação, Goiânia, 2009.

Our research composes one of the several sub-projects on development at the Public Politic
Project and Infant Education in Goiás: history, conceptions, projects and practice, linked to
the line of research Formation and Professionalization of Teachers of the Pós-Graduation
Program in Education from Faculty of Education at Federal University of Goiás (FUG). This
theses investigate the Terena indigenous community at the north of the State of Mato Grosso
VHHNLQJ WR DQDO\]H WKH ,QIDQF\ DQG LW¶V HGXFDWLRQ ,Q WKLV VHQVH ZH WULHG WR XQGHUVWDQG WKH
SURFHVVRIWKLVFKLOGUHQ¶V IRUPDWLRQDQGZKLFKDUHWKHFRQFHSWLRQVRI LQIDQF\ DQGHGXFDWLRQ
that are presents in this community. Anchored on the social-historic approach, we realized an
ethnographic, documental and theoretical research, where we counted with the effective
participation of several members of the community at the research development. For the
construction of tKHUHVHDUFKHV¶GDWDZHFRXQWHGZLWKWKHDQDO\VLVRIGRFXPHQWVELEOLRJUDSK\
interviews, and visits at the community from the year 2007 to 2009. To understand the social
relations that are established on the group studied, we presented some historical elements that
constitutes the Terena indigenous group, their productive and political organization, and the
fundamental aspects of their culture and identity. We tried yet on this text to reconstruct,
trough the oral and documental reports of the time, the trajectory of the fights that this
LQGLJHQRXV JURXS ZHQWWKURXJK XQWLO WKHLU IL[DWLRQ DW WKH ,ULUL¶V *OHED RQ WKH QRUWK RI 0DWR
Grosso. Having as a starting point the history of fights of this people, we tried to realize how
the educative processes were developing permeated by the countless difficulties they were
suffering. We detach also the great importance that the culture Terena, and the necessity of
preserving it, take office for this group. Through this research was possible to percept that the
Terena community has a constant concern with the education of the infancy which is deeply
marked by the cultural values defended by the group. The child is valuable and seen as a
social and political agent who shoulders the hope of conservation of their culture, language
and traditions. And inside these questions, the school, that is community, intercultural,
bilingual, specific and differentiated, now assumes a prominent place in the village as a space
of resistance and reorganization of indigenous people.

Key words: Education; culture, infancy native.
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Riassunto

ZOIA, Alceu. La comunità indigena Terena del Nord di Mato Grosso: infanzia, identità e
educazione. 2009. 246f. Tesi (Dottorato in Educazione). Università Federale di Goiás,
Facultà di Educazione, Goiânia, 2009.

Nostra ricerca compone uno dei vari subprogetti in svolgimento nel progetto Politiche
Pubblice e Educazione della Infanzia in Goiás: storia, concezioni, progetti e pratiche, del
Grupo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos
(GEPIED), legato alla linea di ricerca Formazione e Profissionalizazione docente del
Programma di Pos-Graduazione in Educazione della Facultà di Educazione della Università
Federale di Goiás. Questa tesi investiga la comunità indigena Terena del Nord dello Stato di
Mato Grosso cercando analizzare la infanzia e la sua educazione. In questo senso, si è cercato
capire come succede il processo di formazione di questi bambini e quale sono le concezioni
G¶LQIDQ]LD H GL HGXFD]LRQH FKH VL IDQQR SUHVHQti in questa comunità. Assicurati
QHOO¶DEERUGDJJLRVRFLR-storico, abbiamo fatto una ricerca etnografica, documentale e teorica,
dove abbiamo registrato la participazione effetiva di diversi membri della comunità nello
svolgimento della ricerca. Per la costruzione dei dadi della ricerca abbiamo registrato con
O¶DQDOLVL GL GRFXPHQWL ELEOLRJUDILD HQWUHYLVWH H YLVLWH QHOOD FRPXQLWj WUD JOL DQQL GL  D
 3HU O¶LQWHQGLPHQWR GHOOH UHOD]LRQL VRFLDOL FKH VL VWDELOLVFRQR QHO JUXSSR VWXGDWR
presentiamo alcuni elementi storici della costituizione del popolo Terena, sulla organizzazione
produttiva e politica, così come gli aspetti fundamentali della sua cultura e identità.
Cerchiamo ancora in questo testo recostituire, attraverso dei relati orale e dei documenti della
epoca, la traiettoria di lotta per la quale questo popolo hanno fatto fino alla sua fissazione
QHOOD*OHEDGHOO¶,ULULQHO1RUGGL0DWR*URVVR$YHQGRFRPHSXQWRGLSDUWHQ]DODVWRULDGHOOH
lotte di questo popolo, cerciamo capire come i processi educativi andavano si svolgendo
DWWUDYHUVDWLSHUJO¶LQQXPHUHGLIILFROWjSHUOHTXDOHVRQRSDVVDWL&RQVLJOLDPRDQFKHODJUDQGH
importanza che la cultura Terena e la necessità di preservarla assumono per questo gruppo.
Attraverso di questa ricerca è stato possibile percepire che la comunità Terena ha una
preocupazione costante con la educazione della infanzia e che questa è marcata
profondamente per i valori culturali difenditi per il gruppo. Il bambino è molto valorizzato e
veduto come uno agente sociale e politico e è in questo che sono depositate le speranze di
manutenzione della sua cultura, sua lingua e tradizioni. E dentro di questi questioni, la scuola,
comunitaria, interculturale, bilingue, specifica e diferenciata, passa a assumere un posto di
distacco nel villaggio, come locale di resistenza e reorganizzazione del popolo indigena.

Parole-Chiave: Educazione; cultura; infanzia indigena.

13

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 15

CAPÍTULO 1 - O Povo Terena: Antecedentes históricos e a luta pela re/conquista da
terra .................................................................................................................................. 30

1.1 O povo Terena: origem e motivos para a migração ....................................................... 31
1.2 Do Sul ao Norte: uma história de luta ........................................................................... 39
1.3 A fase mais dura da luta pela Terra ............................................................................... 53

CAPÍTULO 2 - A Terra Conquistada ............................................................................. 83

2.1 A mudança, a viagem e o relacionamento com a FUNAI .............................................. 83
2.2 A organização política, espacial e economia da aldeia .................................................. 90
2.3 O relacionamento com os vizinhos e a ação social dos Terena .................................... 99
2.4 A Saúde na Aldeia ...................................................................................................... 104
2.5 A Cultura Terena ........................................................................................................ 109

CAPÍTULO 3 - A Educação Indígena na Escola e o Lugar das Crianças ................... 120

3.1 A Questão da Educação Indígena na Legislação Brasileira e a escola indígena ........... 121
3.2 A formação de professores ......................................................................................... 140
3.2.1 Experiências de formação ........................................................................................ 146
3.3 Os Professores da Aldeia Terena ................................................................................ 152
3.4 A Escola dos Terena................................................................................................... 156

14

CAPÍTULO 4 - Infância Indígena e sua Educação....................................................... 168

4.1 Infância indígena e outras infâncias ............................................................................ 168
4.2 A educação da criança Terena: educação indígena e educação escolar ........................ 180
4.3 Conversando com as crianças Terena: manifestações culturais e a participação das
crianças ................................................................................................................... 195
4.4 Brincadeiras e trabalho: tradição e inovação ............................................................... 205

CONCLUSÃO ................................................................................................................ 219
REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 227
APÊNDICES .................................................................................................................. 234
ANEXOS ....................................................................................................................... 237

15

Introdução

Nossa pesquisa tem como objetivo analisar a infância e seus processos educativos
na comunidade indígena Terena. Para tanto, incursionamos pela trajetória de lutas do povo
Terena, discutindo e analisando o seu movimento histórico desde sua migração do Mato
Grosso do Sul até sua fixação na Gleba Iriri no Norte do Estado de Mato Grosso. Propomosnos a investigar este processo de desagregação social, desmoralização, doenças, fome e
exploração, pelo qual este povo passou e seu movimento de resistência e de reorganização a
partir da formação de novas aldeias, da educação de suas crianças e da recuperação do
orgulho de pertencimento a um povo etnicamente diferenciado que passa a se construir na
nova terra.
O interesse em centrar este estudo numa comunidade indígena tem suas origens na
nossa própria história profissional enquanto professor formador de professores e acentuou-se
quando convidado a trabalhar na formação de professores indígenas. No período de julho de
2004 a fevereiro de 2005 ministramos as disciplinas de Introdução à Filosofia e Filosofia da
Educação no projeto de formação de professores indígenas desenvolvido pela Universidade
do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), na cidade de Barra do Bugres - MT, projeto este
denominado de 3º Grau Indígena.
Durante o período de contato direto com professores de 36 etnias, pudemos
perceber a grande preocupação destes povos em relação à função da escola na aldeia e como
ela pode ser usada para auxiliar na preservação, no resgate e na reprodução da cultura dos
povos indígenas. Dialogando com os alunos-professores e visitando algumas aldeias, foi
possível conhecer a realidade por eles vivida e as suas perspectivas quanto à necessidade e a
valorização da formação de professores indígenas. Tal valorização, passa pelo acesso a
programas de formação inicial e continuada em busca do fortalecimento do magistério,
respeitando a diversidade sociocultural, com a produção de materiais didáticos culturalmente
apropriados e que contribuam para o desenvolvimento de práticas pedagógicas adequadas ao
contexto destes povos.
Durante a convivência com os diferentes grupos indígenas e, sobretudo, nas
interações nas aulas, percebemos que seria muito importante pesquisar como vivem e como
são educadas as crianças na aldeia. Nesse sentido, é que, já aluno do Programa de Pós-
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Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás
(UFG); verticalizamos os estudos e as investigações no sentido de compreender como se dá o
processo de educação da infância numa comunidade indígena nos mais variados contextos
educativos, buscando compreender qual a concepção de infância e de educação que está
presente entre estes povos.
Como integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa da Infância e sua Educação em
diferentes contextos (GEPIED), da Faculdade de Educação da UFG, tivemos a oportunidade
de aprofundar os estudos sobre a história da infância no Brasil e participar da pesquisa
Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e
práticas1. Mediante esse projeto, busca-se:

Discutir a articulação entre os processos educacionais e o processo de
aprendizagem e desenvolvimento na infância, bem como as práticas
educativas que norteiam o processo. Conhecer e analisar os elementos
mediadores das propostas e das práticas pedagógicas em Educação Infantil.
Conhecer as diferentes concepções norteadoras dos projetos educativos em
educação infantil (BARBOSA et alli, 2006, p. 2).

No processo de construção da investigação, procedemos com uma rigorosa análise
das pesquisas já realizadas sobre a temática. Constatamos nesse levantamento, que são poucos
os trabalhos que enfocam a criança indígena. Em se tratando das concepções de infância, não
foram encontrados trabalhos que tratassem dessa temática.
No levantamento realizado, a priori, no ano 2007-2008, sobre a incidência de
dissertações e teses no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) que traziam os temas: ¨criança indígena¨, ¨infância indígena¨ e ¨formação de
professores indígenas¨, constatou-se que pouco se conhece e pouco se estuda sobre a questão
da infância indígena e a sua educação, seja ela na família ou na escola. Nesse levantamento
bibliográfico, encontramos um total de 97 (noventa e sete) trabalhos, realizados nas mais
diversas áreas do conhecimento, no entanto, o que mais chamou a atenção é o elevado número
de trabalhos realizados nas áreas relacionadas à Saúde, com um total de 36 (trinta e seis). A
área da Educação vem em segundo lugar com 24 (vinte e quatro) trabalhos, sendo que destes

1

Esta pesquisa está sendo desenvolvida pelo GEPIED, que integra profissionais de várias instituições, doutores,
mestres, pós-graduandos e bolsistas de graduação.
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10 (dez) tratam da questão da formação de professores; não foram encontrados trabalhos que
tratassem especificamente da questão da infância indígena e sua educação. A terceira área em
número de trabalhos é a área de Letras, com 15 (quinze) trabalhos; 5 (cinco) deles foram
feitos em Antropologia e os demais 17 (dezessete), estão distribuídos em outras 11 (onze)
áreas distintas do conhecimento.
Com base nessas indicações, fortalecemos a decisão de investigar como vivem e
como são educadas as crianças numa comunidade LQGtJHQD SRLV HQWHQGHPRV TXH ³D
educação, como prática social, é condicionada; não se faz no isolamento, mas mediante a
influência das forças sociais ± condições materiais, econômicas, políticas, culturais,
LGHROyJLFDV´ %87785$  S   2X VHMD esta se faz a partir de um contexto que é
marcado por um conjunto de determinantes e que envolvem interesses diversos. Neste
sentido, a questão central a que nos dedicamos a pesquisar foi: que concepção de infância e de
educação tem os Terena2 e qual é o papel que a criança desempenha nessa comunidade?
Delineamos assim, um conjunto de questões orientadoras da pesquisa: quais são os valores
que são repassados para as novas gerações; como se dá o processo de educação destas
crianças e qual é a concepção de infância presente entre os membros dessa comunidade? Que
tipo de educação está sendo oferecida? Trata-se de uma educação diferenciada, que considera
a educação não institucional até então assumida pela comunidade Terena? Como as crianças
têm percebido esse processo educativo e a própria infância?
Para compreender a concepção de infância, de educação e o processo educativo do
povo Terena, bem como o pensamento dessas crianças, fez-se necessário investigar o seu
modo de vida e como elas se relacionam com os adultos e, também, com as outras crianças de
seu grupo de convívio.
A criança é um ser histórico, o seu desenvolvimento e seu papel social dependem
das condições de vida a que ela está sendo submetida, ao meio social e cultural de sua família
e de seu grupo, bem como de outros contextos educativos dos quais participa. Como afirma
Barbosa,

2

A partir de uma convenção estabelecida entre linguistas e antropólogos em 1953, ficou estabelecido que o
substantivo gentílico referente ao nome de um grupo indígena deveria ser grafado com letras maiúscula e nunca
no plural, pois trata-se de um povo, de uma sociedade, de uma coletividade única e não apenas de um grupo de
indivíduos.
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o conceito de infância é uma categoria sócio-histórica que delimita pessoas
em processos de desenvolvimento, reconhecendo nelas suas peculiaridades.
Nesse sentido, tal conceito reflete e interfere nas práticas sociais e, ao longo
do tempo, vai modificando e transformando os relacionamentos e as atitudes
dos adultos diante da criança (BARBOSA, 2006, p. 6).

Em relação à educação escolar, a que as crianças indígenas estão submetidas, cabe
lembrar que nos últimos anos têm se discutido muito sobre o papel das escolas que atendem
essas comunidades e sobre quais seriam as características específicas que essas instituições de
ensino deveriam possuir. Sabemos que a escola serviu de instrumento de destruição cultural
dos povos indígenas durante séculos, mas também poderá ser um instrumento privilegiado
para sua reconstrução e afirmação. O caminho da educação escolar indígena, por si só não
será capaz de resolver os inúmeros problemas enfrentados pelas populações indígenas, mas é
encarado por estes povos como uma esperança para a conquista definitiva dos seus direitos e
de sua terra; tendo como referencial a autonomia e a luta para construir uma política indígena
para a educação escolar que enfatize a valorização dos professores indígenas e de sua cultura
tradicional.
Destacamos que é fundamental conhecer de modo mais sistemático o processo
educativo dos povos indígenas, a fim de percebê-lo de modo mais amplo e não olhar apenas
aquele processo que ocorre no âmbito escolar. Como aludimos anteriormente, propomos
estabelecer um recorte na pesquisa para buscar conhecer este movimento educativo por meio
da infância indígena.
Entendemos que este seja um tema atual e significativo, uma vez que o trabalho
realiza-se num momento de grandes transformações no processo educacional dos povos
indígenas e de continuidade na luta pela melhoria de vida desses e de todos os brasileiros.
Para encontrar as respostas da nossa problemática procuramos compreender, de
modo sistemático e dialético, as especificidades dos diferentes projetos e processos educativos
da criança, em vários contextos, buscando apreender as múltiplas determinações da infância
indígena; compreender a articulação entre os processos educacionais e o processo de
aprendizagem e desenvolvimento na infância indígena, analisando suas especificidades;
conhecer as diferentes concepções norteadoras dos projetos educativos implementados na
comunidade indígena Terena; contribuir para a análise das políticas educacionais verificando
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se acompanha ou não as reais necessidades dos povos indígenas; colaborar com o projeto de
pesquisa Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos
e práticas na sistematização dos dados sobre a infância indígena.
Neste sentido, tivemos como objetivo principal analisar e compreender como
vivem e como são educadas as crianças e as concepções de infância que se expressam nas
interações sócio-educacionais dos Terena. Para a realização deste trabalho, após visitar alguns
grupos indígenas, tais como, os Karajá, Umutina e Panará. Depois de algumas considerações,
juntamente com a professora orientadora, decidimo-nos pela comunidade Terena da aldeia
Kopenoty, localizada próximo ao distrito de União do Norte no Município de Peixoto de
Azevedo no Estado do Mato Grosso, por interessar-nos pela sua história, por ser um grupo
que fez um movimento inverso daquele que tem acontecido com a maioria dos povos
indígenas

do

Brasil.

Essa

comunidade

é

o

resultado

de

um

processo

de

expropriação/exploração, se viram expulsos de suas terras, embrenharam-se numa luta pela
reconquista de um espaço adequado para sua reprodução e que agora retornam a uma aldeia e
buscam reconstruir um povo.
Essa comunidade indígena é recente no local. Chegaram apenas em 2003, oriundos
do Mato Grosso do Sul e com uma passagem bastante conturbada por Rondonópolis-MT. A
aldeia Kopenoty está localizada a, aproximadamente, 80 km à direita da BR 163, na região
conhecida como BR 80, no sentido do Parque Nacional do Xingu. É nesse local que
encontramos a maior parte do grupo. No entanto, suas terras estão localizadas a cerca de 200
km dessa aldeia, na Gleba Iriri, onde estão as outras duas aldeias, a Turipokú e Kuxonety
3RNH¶p e é lá que, principalmente, a partir dos anos de 2007 e 2008, começaram a desenvolver
suas atividades agrícolas e que aos poucos foram criando as condições mínimas para fixar
residência.
A pesquisa teve como enfoque teórico-metodológico, a abordagem sócio-histórica,
organicamente vinculada a uma concepção crítica e transformadora da realidade, de mundo,
de vida, de homem e de sociedade. Entendendo que somos aquilo que as condições históricas
e materiais nos determinam a ser e a pensar e que nessa relação o homem não é passivo, ele
também a determina.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa envolvemos etapas interrelacionadas,
entendendo-se, assim como o fez Barbosa (1997), que o objeto da pesquisa é algo vivo,
portanto, em constante movimento de transformação; materializando-se em experiências
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sociais acumuladas, em vias de produção e de caduquice, daí ser necessário o uso de
diferentes estratégias e técnicas para a sua apreensão. Podemos dizer que a metodologia, além
de ampla, deve ser capaz de se estruturar a partir da "natureza" do nosso objeto, promovendo
sua apreensão e compreensão de modo contextualizado. Isso significa que:

O ponto de partida e, de chegada, em nossa investigação é o "concreto"; o
processo de apropriação do objeto implicará, sem dúvida, a crítica, a
interpretação e sua avaliação. A pesquisa sob essa ótica deve envolver um
processo dialético do conhecimento da realidade, o que significa dizer que a
crítica e o conhecimento crítico são essenciais para uma prática
transformadora da realidade, tanto no plano do conhecimento quanto no
plano histórico-social (BARBOSA, 2006, p. 16).

Entendemos que a pesquisa do tipo etnográfico poderá nos oferecer possibilidades
para uma maior apreensão do cotidiano familiar e social em que estas crianças participam.
Conforme André (1999), a observação, a entrevista e a análise de documentos são algumas
técnicas que caracterizam o estudo etnográfico em educação. Esse tipo de pesquisa também
permite a utilização de outros procedimentos, como a construção de instrumentos que
quantifiquem determinadas situações que, ao analisarmos qualitativamente, possam nos
explicitar melhor determinada situação.
Para tanto, desenvolvemos observações, entrevistas e outros tipos de interações,
cientes de que não existe uma imersão em uma dada realidade, sem que o pesquisador a afete
e seja por ela afetada. Isso exige como já assinalou Marx (1985), que se desenvolva uma
relação contínua entre os fatos observados, as situações vivenciadas e os conceitos teóricos. O
estabelecimento de um processo analítico permite a ascensão do abstrato para o concreto,
considerando inclusive, a subjetividade do observador e as contradições materializadas,
constituindo um processo dialético.
6HJXQGR-DQXiULR S QHVWDIRUPDPHWRGROyJLFD³RFDPSRpTXHPYDL
de certa forma, direcionar os rumos da pesquisa [...], os caminhos a serem seguidos, as rotas a
VHUHPDOWHUDGDVVHPSHUGHUGHYLVWDpFODURDVEDOL]DVHVWDEHOHFLGDVQRSURMHWRGHSHVTXLVD´
3DUDRDXWRU³HVVD pXPDGDVFDUDFWHUtVWLFDVGRV HVWXGRVGHFDUiWHU exploratório, das microDERUGDJHQVLVWRpGRVHVWXGRVTXHFDPLQKDPGRSDUWLFXODUSDUDRJHUDO´ S (FRQFOXL
³DOyJLFDLQWHUQDGRJUXSRHPHVWXGRVyFRPHoDDVHUHQWHQGLGDDSDUWLUGRPRPHQWRHPTXHR
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pesquisador mergulha no interior do grupo, desvendando as particularidades do universo a ser
HVWXGDGR$VUHIOH[}HVVHUmRHQWmRFRQVWUXtGDVDSDUWLUGRVGDGRVHQFRQWUDGRV´ S 
Realizamos visitas in loco na Aldeia a partir de abril de 2007, com a finalidade de
estabelecer um relacionamento que permitisse ter acesso às informações necessárias para a
compreensão do problema de pesquisa, bem como para conhecer a história da comunidade
Terena e desvendar suas particularidades. No período de abril de 2007 a abril de 2009,
totalizamos onze visitas à aldeia, em cada uma ficávamos de três a cinco dias, geralmente
ficando na comunidade de quinta a segunda-feira. Nesse período, era possível observar as
atividades realizadas na escola, os trabalhos realizados na aldeia, bem como para visitar as
casas das famílias.
Contamos com a participação de aproximadamente 20 (vinte) crianças e 15
(quinze) adultos, sendo eles: professores, pais e mães e demais lideranças da comunidade
Terena. Há que se destacar que para realizar as entrevistas, principalmente com as crianças,
foram feitas longas conversas com a finalidade de conseguir estabelecer um grau de respeito,
intimidade e confiança para criar uma abertura para as entrevistas. Julgamos que estas
conversas fazem parte das entrevistas, pois, muito do que ouvimos das crianças, foram nesses
momentos preliminares. CRQIRUPH DILUPD 'HPDUWLQL  S  ³WRGD VLWXDomR GH
entrevista, tudo na pesquisa é parte da pesquisa e deve ser considerado na análise,
HVSHFLDOPHQWH TXDQGR VH WUDWD GH FULDQoDV´ $OpP GDV SHVVRDV TXH FRQFHderam entrevistas,
fizemos diversas visitas em casas de famílias, propiciando a compreensão do modo de viver
deste povo. Durante o período da pesquisa, recebemos algumas visitas de membros da
comunidade em casa, na cidade de Sinop, ocasiões em que foram realizadas algumas
entrevistas. Entrevistamos, também, uma família de sitiantes não-índios que têm os filhos
estudando na escola dos Terena e um morador do distrito de União do Norte, no intuito de
perceber como é o relacionamento com a comunidade vizinha.
A pesquisa em Educação requer uma preocupação especial com a metodologia que
será desenvolvida para a obtenção das informações que se transformarão em dados a serem
analisados à luz de teorias. Quando se trata de pesquisa com crianças e não sobre crianças,
esta preocupação aumenta ainda mais. É necessário desenvolver toda uma estratégia para
conseguir a aproximação e o estabelecimento de uma intimidade com os entrevistados.
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Tratando-se de pesquisa com crianças indígenas percebemos que essas
dificuldades se multiplicam e exigiu que, enquanto pesquisador, conquistasse a confiança
delas para que a comunicação se estabelecesse.
Nesse intuito, para que conseguíssemos os resultados esperados, foi necessário
reforçar o contato preliminar com os membros do grupo através de várias visitas, participando
das atividades desenvolvidas na aldeia, entrando nas brincadeiras das crianças, tudo isso com
a finalidade de conquistar a confiança a fim de colher as informações necessárias para o
desenvolvimento da pesquisa no decorrer dessas visitas.
Acreditávamos que pelo fato de ser professor da Universidade do Estado de Mato
Grosso e por já ter trabalhado no 3º Grau Indígena, os caminhos estariam abertos para a
entrada na aldeia e que em poucas visitas teríamos todas as entrevistas coletadas. Na verdade
isto contribuiu, porém não foi suficiente para derrubar as barreiras da inibição das crianças
diante do pesquisador.
Para a realização da primeira visita, na Aldeia em abril de 2007, foi necessário
esperar uma semana na cidade de Guarantã do Norte; até conseguirmos um carro que nos
levasse até a aldeia Terena, onde seria realizada a primeira conversa com o Cacique, para
expor o que seria a pesquisa e pedir uma autorização prévia dos indígenas para realizá-la.
Nessa primeira visita, apenas conversamos com o Cacique da aldeia Kopenoty e com outras 4
(quatro) pessoas/lideranças da aldeia. Após recebermos a autorização para realizar a pesquisa,
tiramos algumas fotos e ficamos de voltar em outra oportunidade para dar prosseguimento ao
trabalho.
Tendo recebido o consentimento prévio do cacique e das lideranças da
comunidade e enquanto aguardávamos a autorização da FUNAI para a realização de pesquisa
com povos indígenas3, definimos que o trabalho seria mesmo realizado naquela comunidade.
Assim sendo, retornamos à Goiânia e, juntamente com a professora orientadora de nosso
estudo, redefinimos o projeto, direcionando para a comunidade Terena do Norte de Mato
Grosso. A autorização formal da FUNAI foi recebida no início de 2008.

3

A INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 01/PRESI de 29 de novembro de 1995 aprova as normas que disciplinam
o ingresso em Terras Indígenas com finalidade de desenvolver Pesquisa Científica. Os processos de autorização
seguem anexos. (Anexo 1)

23

Em agosto de 2007, retornamos a Aldeia Kopenoty, preparados para iniciar a
coleta de dados. A intenção, nesta primeira entrevista, era de desenvolver uma conversa com
um dos caciques para que ele nos contasse um pouco da história do seu povo, desde a sua
estada no Sul do Estado do Mato Grosso, até o momento atual. Para a realização das
entrevistas elaboramos um roteiro (Apêndice 1) com os pontos que gostaríamos de
compreender, entendendo, sobretudo, ser importante deixar o entrevistado contar livremente
a história do seu povo, e, a sua fala ia suscitando perguntas para esclarecimento daquilo que
não ficava claro para o entrevistador. Também participaram desta entrevista outras lideranças
(5 pessoas), que tinham a liberdade para falar quando julgassem ser necessário algum
complemento na fala. A conversa frequentemente tomava a forma de troca de opiniões entre
os participantes da entrevista, um complementando a fala do outro. No decorrer da conversa
colocávamos as questões que achávamos pertinentes esclarecer naquela hora, porém
deixávamos que os entrevistados falassem à vontade. A fala de um estimulava as lembranças
dos outros, produzindo um grande fluxo de troca de idéias e gerando novas questões, sem a
interrupção do fluxo livre de idéias (LURIA, 2005, p 32). Neste processo, entendemos que o
diálogo é fundamental. É nesse sentido, também caminha Oliveira (1998) quando ressalta a
importância do pesquisador perceber o informante como um interlocutor, isto é, ouvir e deixar
ser ouvido pelo outro, estabelecer um diálogo entre iguais.
Retornamos da aldeia muito animado, pois foi uma hora e meia de gravação
permeada de muitas informações que foram de grande utilidade para a nossa pesquisa.
Naquela ocasião não foi possível realizarmos outras entrevistas, porém o caminho ficou
aberto para retornar em outra oportunidade.
Durante a entrevista foi possível notar que o cacique e sua esposa estavam muito
preocupados, pois dois de seus professores haviam sido aprovados no vestibular na
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus de Sinop, no curso de Enfermagem e
precisavam ir para esta cidade no dia seguinte com a finalidade de procurar um lugar para
morar. Colocamos a nossa casa a disposição para que eles ficassem por uns dias até que se
estabelecessem na cidade e nos propusemos a ajudar à procura de um lugar para que
alugassem. Este pequeno gesto de nossa parte foi muito bem recebido por eles.
Na semana seguinte, aproveitamos à estada destes professores em Sinop,
realizamos uma entrevista com os dois juntos. Desta vez, estabelecemos um pequeno roteiro
com a finalidade de esclarecer pontos da entrevista realizada com o cacique, os quais não
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tinham ficado devidamente entendidos e também aproveitamos para fazer novas questões no
intuito de compreender melhor o funcionamento da Aldeia.
Após as transcrições destas primeiras entrevistas e o início da elaboração de um
primeiro texto, impôs-se a necessidade de retornar para a Aldeia, desta vez com a intenção de
entrevistar os outros caciques e talvez alguma outra liderança. Tínhamos ainda a intenção de
entrevistar, nessa ocasião, o maior número possível de crianças. Programamos a visita para o
feriado de finados, assim teríamos mais tempo para conversar com as pessoas, pois ficaríamos
de sexta-feira até no domingo à tarde na Aldeia.
Logo na chegada, já passamos na escola e, para a nossa surpresa, no calendário
deles, o dia de finados era um dia letivo normal, as crianças estavam todas em aula. Neste
mesmo dia fomos convidados para dar uma palestra para os estudantes do 3º Ano do Ensino
Médio, então conversamos por cerca de uma hora e meia com estes alunos, onde tratamos
basicamente da formação e do vestibular, uma preocupação da turma.
Nos dias seguintes, visitamos várias famílias, a fim de estabelecermos um vínculo
de amizade com o povo. Conversamos, então, com um senhor de 83 anos que reside no Mato
Grosso do Sul e que se encontrava a passeio na aldeia Kopenoty, ele havia sido o primeiro
professor dos Terena no Mato Grosso do Sul. Falou-nos, então, sobre a educação que era
desenvolvida naquela época. No mesmo período, foi realizada uma entrevista com o Cacique
da Aldeia Turipokú, o Senhor Milton Rondon ± foram quase duas horas de gravação ± que
revelou várias memórias do processo pelo qual o povo tinha passado. Ele nos emprestou
muitos documentos, que guarda consigo, referente a luta deste povo para a conquista da terra,
tudo muito bem organizado em uma pasta. Impressionou-nos muito a organização dos
documentos: desde ofícios encaminhados e recebidos até recortes de jornais da época, além de
algumas fotos tiradas durantes as reuniões e manifestações em busca da terra.
Foram, ao todo, onze visitas à aldeia Kopenoty, sempre muito bem recebidos e
cada vez estabelecendo um vínculo maior com a comunidade. Ao chegar à aldeia sempre
havia uma casa já preparada para que ficássemos à noite. As refeições eram feitas na casa de
Dona Brasiliana, a quem devo muitos agradecimentos pela hospitalidade e pelas conversas
sempre reveladoras sobre o cotidiano da comunidade.
Durante as entrevistas, sempre foi considerada a visão de cada entrevistado como
uma entre tantas outras possíveis. Cada qual poderia apresentar a sua visão dos fatos, pois,
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FRQFRUGDQGR FRP 2UWHJD \ *DVVHW QHQKXPD YLVmR HVJRWD WRGD D UHDOLGDGH SRLV ³XPD
realidade que vista a partir de qualquer ponto permanecesse sempre idêntica. Seria um
conceito absurdo [...] cada vida é sempre um ponto de vista [...] a única perspectiva falsa é
HVVDTXHSUHWHQGHVHU~QLFD´ 257(*$<*$66(7DSXG6(9&(1.2S .
As entrevistas foram gravadas, usando uma metodologia que se aproximava da
KLVWyULDRUDOGH3DXO7KRPSVRQRQGHpSRVVtYHO³HVFROKHUDTXHPHQWUHYLVWDUHDUHVSHLWRGH
TXH SHUJXQWDU´ 7+203621  S   7DPEpP QmR WLYHPRV SUHRFXSDomR FRP
quantidade de entrevistas, mas sim com a qualidade. Neste sentido, os sujeitos escolhidos
seriam os mais significativos para a compreensão do fenômeno em estudo, seguindo
sugestões dadas pelos próprios entrevistados. Um dos principais critérios para participar das
entrevistas era a disponibilidade para estar colaborando com o trabalho.
Os entrevistados foram escolhidos por sugestões dos próprios sujeitos, optando
sempre por aqueles que participaram do processo e que se sentiam mais a vontade para falar
sobre o assunto em pauta. Com relação às crianças, dialogamos com todas as que se
dispuseram falar, por vezes individualmente e, às vezes, conversas em grupo.
Esta escolha deu-se pelo fato de entender que, numa abordagem histórico-cultural,
este processo não acontece de forma unidirecional, mas, ao contrário, é multifacetado, onde o
indivíduo desempenha um papel ativo, multidirecional e dialético. Neste sentido, buscamos
reconstruir a trajetória deste grupo, através do movimento suscitado a partir de suas
memórias, sempre permeadas por emoções, desejos e pela satisfação com a conquista da terra
para a implantação da nova aldeia no Norte de Mato Grosso.
As entrevistas permitiram que os entrevistados revisitassem seu passado e à
medida que iam relatando as situações vividas, era como se trouxessem estas lembranças para
o momento presente. Pareciam estar revivendo aqueles momentos de dor e de luta e que agora
estão felizes pela vitória. Neste processo de relembrar, de acordo com Bakhtin (1992), éramos
participantes ativos na entrevista, pois, segundo este autor, o ouvinte participa das lembranças
na medida em que, durante a entrevista:

Ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para
executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o
processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às vezes, já nas
primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão de uma fala viva, de um
enunciado vivo é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa [...]; toda
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compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a
produz: o ouvinte torna-se o locutor (BAKTIN, 1992. p.290).

Dentro desta perspectiva, a conversa fluiu a partir da narração do sujeito
entrevistado e era conduzida pelas dúvidas que iam surgindo ao entrevistador no decorrer da
entrevista.
Para as primeiras entrevistas, buscamos pessoas que tiveram uma participação
mais intensa na luta desde o início do processo, a saída de Mato Grosso do Sul até a chegada
no Norte de Mato Grosso. A intenção primeira era tentar compreender o processo de mudança
pelo qual este grupo passou e como estão organizados. Buscamos, ademais, informações
sobre a infância e sobre a educação. Na tentativa de reconstruir a história desse povo
procuramos entrevistar adultos e também jovens/adolescentes que, quando crianças,
participaram das manifestações em busca de terra, objetivando compreender o processo
educativo que também se desenvolvia nesse período de conflitos. Além dessas pessoas,
entrevistamos crianças mais novas para compreender o processo educativo atual que se
desenvolve na aldeia.
Utilizamos como recursos para a coleta dos dados empíricos o gravador, a
filmadora, a máquina fotográfica, entre outros. No decorrer das visitas, registramos anotações
sobre as experiências realizadas em um diário de campo. Foi elaborado um roteiro de
entrevistas com a finalidade de direcionar o pesquisador para o objetivo geral da pesquisa. As
perguntas tinham a finalidade de nortear diretrizes para a entrevista sem, contudo, atrapalhar o
discurso do sujeito entrevistado e sem interromper o fluxo de suas idéias. Tínhamos como
propósito permitir aos entrevistados falarem livremente, deixando as suas lembranças
conduzirem suas falas, para só depois fazermos perguntas que sugerissem uma retomada no
discurso ou que esclarecessem algum ponto anteriormente citado. Neste sentido, a memória
era suscitada por meio de questões apresentadas durante sua fala, de forma objetiva, porém,
cuidando para não atrapalhar e/ou interromper o pensamento do entrevistado, sendo assim,
adaptávamos as questões conforme fluía a entrevista. Na maioria das entrevistas, recorremos
pouco às perguntas, os sujeitos iam falando livremente e recuperando o seu passado com uma
riqueza de detalhes impressionante e muita naturalidade, deixando a impressão de que
relembrar a sua história era ao mesmo tempo revivê-la.
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As entrevistas aconteciam num ambiente de tranquilidade e espontaneidade de
modo a favorecer a fluência da conversa, neste sentido, sentíamos livres para fazer
comentários, rir, ou outras expressões de concordância e/ou aprovação do que era relatado.
Visto que temos convicção de que é uma ilusão a pretensa neutralidade do entrevistador, pois
nesse processo o entrevistador e o entrevistado sempre estabelecem uma interação
(BAKHTIN, 1992  2X DLQGD FRPR DILUPD 2OLYHLUD  S  ³DFUHGLWDU VHU SRVVtYHO D
neutralidade idealizada pelos defensores da objetividade absoluta, é apenas viver em uma
GRFHLOXVmR´
Nessa perspectiva, buscamos a fundamentação e a compreensão do sujeito como
um todo em contextos sociais variados, numa visão abrangente, integrada e dialética dos
diferentes fatores que atuam na formação do comportamento e no desenvolvimento desses
indivíduos, que se constroem na sua relação com o mundo e com os demais indivíduos do seu
grupo de contato. É através do processo de interação do homem com o seu meio físico e
social, mediado pela sua relação com o outro (os outros) que ele se apropria do legado cultural
produzido por seu grupo.
No decorrer do trabalho, optamos por apresentar as falas dos sujeitos muitas vezes,
longas, com o objetivo de preservar a integridade do pensamento e como forma de dar
visibilidade e voz para estes indivíduos geralmente silenciados pela história. Neste sentido,
compartilhamos com Manfredi (1996, p. 17  TXDQGR DILUPD D LPSRUWkQFLD GD ³WUDGLomRRUDO
HQWUH RV WUDEDOKDGRUHV´ SRGHQGR-VH FRQVWLWXLU VHJXQGR D DXWRUD FRPR XPD GDV ³SULQFLSDLV
IRQWHVGHGDGRV´5HFRUUHUjVIDODVGHSRLPHQWRV IRQWHVRUDLV IRLXPDIRUPDGHGDU³YR]´H
³YH]´DRVSURWDJRQLVWDVGeste trabalho, os índios Terena e, em especial às crianças.
Mais do que apontarmos os aspectos históricos e sociais da luta deste povo para a
reconquista da terra, buscamos lançar luz sobre as condições objetivas em que se desenvolveu
todo esse processo marcado por inúmeros conflitos e contradições. Com este intuito,
procuramos reconstruir esta trajetória através da análise documental, combinada com as
fontes orais e com o uso da literatura, buscando o entendimento do cotidiano do povo Terena
e procurando abordar como a questão educacional foi sendo tratada durante todo este
SURFHVVR 1HVWH VHQWLGR HQWHQGHPRV FRQIRUPH DILUPD +HOOHU  S   TXH ³D YLGD
cotidiana não está fora da história, mas no centro do acontecer histórico: é a verdadeira
essência dDVXEVWkQFLDVRFLDO´

28

Outro procedimento muito utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, foi a
observação direta das formas de organização dos trabalhos na aldeia, das festas, das reuniões,
do cotidiano escolar e familiar, procedimentos estes que se revelaram de grande importância
para o entendimento dos mecanismos internos do funcionamento desta comunidade.
Analisamos as informações e construímos nossos dados utilizando-nos de vários
autores como referenciais. Para o entendimento e análise histórica do povo Terena,
utilizamos: Oliveira (1968 e 1976), Isaac (2004) e Leitão (2005). Na análise da educação
indígena utilizamos, Monte (1996), Silva (2000), Melià (2000), Silva, Macedo e Nunes
(2002), Grupioni (2005, 2006) e Maher (2006), entre outros. Na análise das questões
relacionadas à infância destacamos Wallon (1975), Vigotski (1991, 1998, 2003, 2004), Luria
(1992, 2005 e 2006), Leontiev (2004, 2006) e Barbosa (1997 e 2006).
O conteúdo da tese está organizado em quatro capítulos, que embora dividido em
temas que constituem os capítulos, buscamos apreendê-los, não separadamente, mas como
partes de um todo orgânico, interligadas e que, de certa forma, deixam transparecer entre si
alguns elementos de continuidade.
No primeiro capítulo, fizemos uma incursão pela história do povo Terena, sua
fixação em solo Brasileiro e os motivos que os levaram a migrar para o Norte do país em
busca de uma nova terra. Tratamos ainda neste capítulo, da primeira fase desta luta, da vida
entre os Bororo e, posteriormente, nos acampamentos na periferia da cidade e dos constantes
protestos nas rodovias que tinham como objetivo pressionar as autoridades a demarcar um
pedaço de terra para este povo.
No segundo capítulo, apresentamos os Terena na nova terra com o objetivo de
analisar como este grupo está se constituindo enquanto povo indígena na reserva do Iriri, no
Norte do Estado de Mato Grosso. Neste capítulo, analisamos a sua organização política,
econômica e espacial, bem como, o relacionamento que este grupo está construindo com os
órgãos governamentais e com os vizinhos índios e não-índios. Apresentamos ainda uma
análise da saúde na aldeia e do processo de recuperação e fortalecimento da cultura que está
em curso.
No terceiro capítulo, apresentamos a educação indígena que é desenvolvida na
aldeia: a educação comunitária e a educação escolar e o lugar ocupado pelas crianças neste
processo. Neste capítulo, fazemos uma análise da formação de professores em geral e
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apresentamos os professores e a escola da aldeia discutindo os princípios da educação e da
escola indígena e suas especificidades.
No quarto capítulo, tratamos da infância e de sua educação. Neste capítulo,
discutimos a infância indígena e as outras infâncias, dedicando um olhar especial para a
educação da criança Terena no que tange à educação indígena e a educação escolar.
Analisamos ainda, a participação das crianças nas manifestações políticas e culturais da
aldeia, bem como, seu envolvimento nas brincadeiras e nos trabalhos do cotidiano.
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Capítulo 1 ± O POVO TERENA: Antecedentes históricos e a luta pela re/conquista da
terra

Eu sou Terena
Sou tudo o que você é,
Mas não deixarei de ser o que sou!
Índio Terena.
(inscrição em camisetas usadas pelos
Terena-MT)

Neste capítulo, trazemos considerações gerais sobre a história e a caminhada de
luta do povo Terena, desde a sua saída do Mato Grosso do Sul na década de 1980 até a sua
instalação, em 2003 na aldeia Kopenoty, no Município de Peixoto de Azevedo, no Norte do
Estado de Mato Grosso.
Os sujeitos desse trabalho passaram por todo um caminho de expropriação e
aculturação, deixando suas terras de origem, trabalhando em fazendas e vivendo nas periferias
das cidades. Mesmo assim, insistindo em preservar sua identidade indígena, aumentando seu
contingente populacional e, finalmente, reconquistando o direito a ter a sua própria terra para
dela tirar o seu sustento.
Destacamos inicialmente, a diáspora de um povo, sua dispersão, organização e luta
pela sobrevivência, buscando manter a cultura diante dos desafios que a realidade lhes impôs.
Esta é uma trajetória de lutas e sofrimentos que se estenderam desde a saída do Mato Grosso
do Sul, passando por Rondonópolis, período este que ficou marcado pela humilhação e pelos
inúmeros protestos realizados ao longo das BR 163 e BR 364, até a instalação definitiva da
sede do grupo na região norte do Estado de Mato Grosso.
Objetivamos, ainda, mostrar um pouco da história deste grupo de índios que
enfrentaram as dificuldades impostas pela saída de sua terra de origem, de seu berço, em
busca de um chão onde pudessem encontrar as condições para assentar o seu povo e como o
processo educativo vai se constituindo nesse caminho de lutas. Como eixo condutor para
contar esta história, fizemos uso da palavra dos sujeitos que a vivenciaram, os próprios índios
Terena.
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Neste sentido, o que buscamos demonstrar aqui é como a história deste grupo
resulta desse movimento que foi se construindo ao longo das lutas e, ao mesmo tempo, ficou
marcada profundamente por estas mudanças.

1.1 ± O povo Terena: origem e motivos para a migração

Segundo Oliveira (1968) os índios Terena são oriundos originalmente do país
vizinho, o Paraguai, da região conhecida como o Chaco Paraguaio e adentraram no Brasil
pelo Rio Paraguai em sucessivas ondas migratórias que se deram a partir da segunda metade
do século XVIII. Aos poucos foram se instalando na região da divisa entre os países do Brasil
e do Paraguai, principalmente no município de Miranda, no Estado do Mato Grosso do Sul,
entre os paralelos 20º e 22º e os meridianos 54º e 58º. (ver Ilustração 01, página seguinte).
Nesse município abriga-se, ainda hoje, o maior número de aldeias Terena 4.
O povo Terena contribuiu muito para a formação da região Sul-mato-grossense, no
entanto são pouco lembrados pelos seus feitos. Oliveira (1976, p. 15) destacamos o papel das
mulheres Terena nesse processo, especialmente aquelas que viveram como esposas dos
primeiros moradores da região. Porém, apenas os mais ilustres ficaram para a história, como o
caso do Marechal Rondon que teria tido uma avó Terena, assim como o comandante geral das
fronteiras com o Paraguai, o senhor Ricardo Franco de Almeida Serra e também o Visconde
de Taunay, homens que também teriam vivido com índias Terena (OLIVEIRA, 1976).
Na ilustração a seguir destacamos a região que foi ocupada pelos Terena em solo
brasileiro na época da colonização do Sul do Estado de Mato Grosso e apresentamos o mapa
do Brasil após a criação do Estado de Mato Grosso do Sul.

4

Para mais informações sobre a história da chegada do povo Terena no Brasil e sua vida no Mato Grosso do Sul,
ver Leitão (2005), Oliveira (1968; 1976), Isaac (2004), entre outros.
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Mapa 01 ± Mapa do Brasil

Ilustração 1 ± Adaptações feitas pelo pesquisador

A história dos Terena em solo brasileiro se confunde com a própria história da
colonização dessa região fronteiriça entre Brasil e Paraguai. Ao tratar sobre a colonização,
Oliveira (1968) destaca três ciclos fundamentais que aconteceram durante o processo de
ocupação e povoamento da região Sul do Mato Grosso, hoje o Estado do Mato Grosso do Sul.
Tais ciclos foram progressivamente expondo a população indígena ao contato de modo cada
vez mais intenso com a sociedade não-índia e com o modo de produção capitalista que
começava a ser introduzido em suas terras.
O primeiro dos ciclos ou a primeira tentativa de ocupação econômica desta região,
onde hoje é o Estado do Mato Grosso do Sul, ocorreu por volta dos anos de 1830, menos de
um século depois da entrada dos Terena em solo brasileiro. Esta etapa inicia-se com a entrada
GH VHJPHQWRV SDVWRULV GD VRFLHGDGH QDFLRQDO YLQGDV GR ³7ULkQJXOR 0LQHLUR´ TXH VH
deslocaram para esta região com a finalidade de criar gado de modo extensivo, não impondo
limites às pastagens ou fronteiras para as propriedades. O gado ia se deslocando conforme a
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oferta de pastagens, prática que, até certo ponto, interferiu no processo de fixação da
população nacional nos ermos mato-grossenses que ainda não se daria nesta oportunidade,
devido à própria natureza da economia pastoril.
Conforme documentou Oliveira (1968), o tipo de atividade econômica que
começou a ser desenvolvido na região Sul do Estado de Mato Grosso estava baseada na
criação extensiva de gado e não forneceu condições para a fixação de contingentes
populacionais naquelas áreas, demandando apenas de alguns trabalhadores rurais para a lida
campeira5. Iniciou-se, portanto, um processo de exploração econômica do espaço, isso sem a
colonização de fato da área e sem a fixação da população neste lugar considerado tão distante
GD³FLYLOL]DomR´
O segundo ciclo do processo de ocupação pode ser qualificado como sendo um
ciclo de povoamento, ocorrendo após a Guerra do Paraguai6, e como resultado da
desmobilização do exército brasileiro que após o término da guerra passaram a se instalar
nesta região. De modo significativo, esta segunda etapa se caracterizou pela fixação da
população dos desmobilizados do exército em fazendas com áreas delimitadas. Este ciclo
representou o primeiro ato de expulsão da terra que a comunidade Terena passou a sofrer na
sua trajetória por solo brasileiro.
O surgimento de fazendas é uma característica nova que passou a se configurar
neste novo modelo de ocupação dos espaços. Oliveira (1968), afirma que as cercas
delimitando o tamanho das propriedades tornou-se fundamental para disciplinar a ocupação
dos territórios:

VXUJLPHQWR GH YHUGDGHLUDV ID]HQGDV Mi FRP FDUDFWHUtVWLFDV ³PRGHUQDV´ SRLV
constituídas de pastos delimitados por cercas de arame, indispensáveis a contenção
dos rebanhos nas glebas de seus proprietários.[...] face ao aumento da população
regional e, consequentemente, com o aparecimento de novos fazendeiros, a
disciplinação dos territórios foi inevitável (OLIVEIRA, 1968, p. 41).

5

Trabalho realizado no campo, termo geralmente usado pra se referir ao trabalho com a criação de gado.
A Guerra do Paraguai foi o maior e mais sangrento conflito armado que ocorreu em solo americano. Estendeuse desde dezembro de 1864 até março de 1870.

6
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Com o aparecimento das cercas7 instaurou-se a privatização da propriedade da
terra e a partir daquele momento, então, a mão-de-obra indígena passou a fazer parte
definitivamente da economia regional, sendo incorporados aos trabalhos das fazendas em
condições muito semelhantes as quais passavam os escravos remanescentes ou mesmo
trabalhando como peões livres, porém presos por dívidas intermináveis contraídas junto aos
proprietários das fazendas na compra de alimentos básicos. Desta forma, os indígenas foram
expropriados de suas terras e passaram a trabalhar como peões nas áreas que antes lhes
pertenciam, desempenhando um trabalho semi-escravo.
Vivendo nestas condições de expropriação/exploração é que os povos indígenas
estabeleceram o contato com a população não-índia. No entanto, desde o primeiro contato
com o não-tQGLRHOHVMiIRUDPFRORFDGRVFRPR³VHUHVLQIHULRUHV´REULJDGRVDXPDFRQGLomR
de trabalho e de vida miseráveis.
Os Terena desempenhavam as mais variadas atividades produtivas nessa região,
desde a extração da casca de angico (rica em tanino, usado na curtição do couro) ± atividade
na qual tinham extrema habilidade para extrair sem machucar a planta ± até as atividades
relacionadas com a criação de gado e plantação das lavouras.
Leitão (2005) afirma que os Terena foi o povo indígena que mais contribuiu para o
desenvolvimento das atividades econômicas na região e também foram eles, um dos mais
atingidos por este desenvolvimento. Devido ao fato de terem inclusive lutado lado a lado na
Guerra do Paraguai com os soldados brasileiros e aliados, os Terena se consideravam os
verdadeiros brasileiros e legítimos donos das terras que defenderam durante o conflito; dando
o próprio sangue em defesa da terra, da qual foram expulsos durante o processo de formação
das grandes fazendas.
Em função da Guerra do Paraguai, as aldeias encontravam-se destruídas, a
população indígena desorganizada e refugiada nas regiões de mais difícil acesso. Com o fim
do conflito, verifica-se que não ocorreu o retorno dos índios para as suas terras e aldeias de
origem, já que muitas delas haviam sido destruídas e queimadas pelo inimigo. Desse modo,
dispersa, a população vinculou-se ao trabalho nas fazendas em condições precárias, conforme

7

Os cercamentos, conforme nos aponta MARX em O Capital, são processos de exclusão dos trabalhadores de
seus meios de sustento, de suas terras produtivas, que são transformadas em propriedades privadas, obrigando os
trabalhadores a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Para maior aprofundamento ver O Capital,
9ROXPH,³3DUWH9,$FKDPDGDDFXPXODomRSULPLWLYD´
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já estavam submetidos os antigos escravos. No trabalho, a população indígena perdeu, ao
longo dos anos, a sua identidade cultural, chegando, inclusive, a perder até mesmo os seus
próprios nomes, passando a usar os nomes dos patrões ou de alguma personalidade não-índia
que por lá havia passado durante esse período. Conforme relata Cirenio 8, Cacique da aldeia
Kopenoty, esse processo ocorreu por longo período:

[...] desde que chegaram no Mato Grosso do Sul, a maioria dos nossos
antepassados, viveram nas fazendas, foram direto pras fazendas e naquela
época o governo fazia as estatísticas nas fazendas e tinha índios que chegavam
e não tinham nome, tinham nome indígena mesmo, mas ninguém lembra desse
nome, meu avô por exemplo, ninguém lembra o nome dele, aí o que os
fazendeiros falavam: - não ó, eu vou por o meu nome neles - meu avô mesmo
recebeu o nome do fazendeiro pra entrar na estatística, então desde aí o nosso
nome vem do fazendeiro. Meu nome é Cirenio Reginaldo, o Reginaldo é do
fazendeiro para quem meu avô trabalhava. (Entrevista; 07 de agosto de 2007)

Para que entrassem nas estatísticas oficiais os índios precisavam ter um nome de
³EUDQFR´ (UD QHFHVViULR DVVXPLU R QRPH GR GRQR GD ID]HQGD HP TXH WUDEDOKDYDP RX GH
alguma personalidade importante que por lá passava. Assim sendo, encontramos entre os
Terena: a família Reginaldo, família Jorge, família Rondon, família Mário e assim por diante.
Após o final da Guerra e com a ocupação da região por grandes fazendeiros e
também pela implantação das colônias agrícolas por iniciativa governamental; teve início o
terceiro ciclo de povoamento que coincidiu com a construção da estrada de ferro ligando
Bauru-SP a Porto Esperança-MT9 (1905-1908) e com a criação do Serviço de Proteção aos
Índios (SPI), no ano de 1910. Neste período, ocorreu à criação das Reservas Indígenas,
através de ações governamentais, tentando-se reunir as famílias Terena que se encontravam
dispersas pela região em função da Guerra e trabalhando como trabalhadores sem-terra nas
fazendas que por ali foram se formando.
Importante enfatizar que a criação das reservas indígenas é um paradoxo, pois se
GH XP ODGR VH DSUHVHQWDYD FRP D MXVWLILFDWLYD GH ³SURWHJHU´ DV SRSXODo}HV LQGtJHQDV SRU
outro, confinavam-nos em reservas minúsculas, eles que antes tinham a liberdade de se

8

No início da pesquisa de campo, em 2007, Cirenio Reginaldo era o Cacique da aldeia Kopenoty. No início de
2008, em função de assumir a função de agente de saúde e por se transferir para a aldeia .X[RQHW\ 3RNH¶p,
assumiu em seu lugar como cacique o senhor Pedro Biu.
9
Nesta época, ainda não havia ocorrido a divisão do Estado de Mato Grosso, o que só ocorreu no ano de 1979,
atualmente Porto Esperança situa-se no Estado de Mato Grosso do Sul.
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deslocar por toda extensão da área. DesWD IRUPD DJRUD HVWDULDP ³SURWHJLGRV´ HP SHTXHQDV
reservas, permitindo-se, assim, a formação de grandes latifúndios. De fato, podemos afirmar
que a criação das reservas indígenas foi mais um ato de expulsão da terra praticado contra
estes povos para dar lugar ao avanço do capital, aqui simbolizado pelas grandes fazendas
agropecuárias.
(VWD IRL D ³YLVmR GH SURJUHVVR´ TXH SDVVRX D VHU GHIHQGLGD SRLV WXGR R TXH
impedia o avanço do capital precisava ser destruído, florestas, rios, ou até mesmo seres
humanos. Com este objetivo, a exploração econômica avançava sobre as florestas e sobre os
povos que lá viviam, destruindo-os, escravizando-os, humilhando-os e utilizando-os como
mão-de-obra para o capital.
Do ponto de vista sócio-econômico, os povos indígenas sofreram as consequências
desse modelo de desenvolvimento agrícola que passou a ser implantado na região. Com a
formação de grandes latifúndios e em nome da modernização da agricultura, os índios foram
expulsos de suas terras, obrigados a abandonar o lugar que tradicionalmente habitavam já há
muitos anos e foram transferidos para pequenas reservas criadas pelo governo.
Conforme afirma Leitão (2005), a criação das reservas não os tirou da condição de
trabalhadores das fazendas,

Apesar dessa ação do SPI, os Terena não romperam definitivamente com a
condição de trabalhadores das fazendas, agora, como trabalho temporário
JHQHULFDPHQWHFKDPDGRGH³FKDQJD´&RPDIL[DomRHPUHVHUYDVHOHVUHWRPDUDP
apenas em parte a sua condição de agricultores relativamente autônomos, apesar do
lugar de referência ter voltado a ser a aldeia (LEITÃO, 2005, p. 53).

Matheus, professor na aldeia Turipokú, em entrevista no dia 29 de abril de 2008,
WDPEpPXVDDSDODYUD³FKDQJD´³FKDQJXLDU´TXDQGRVHUHIHULDDRWUDEDOKRTXHHUDUHDOL]DGR
nas lavouras nos anos passados. Diz ele:

Você vai encontrar, conversando com a minha vó, ela falando diferente para o
trabalho, changa, changuiar.
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Nessa época, fixados em reservas indígenas, geralmente insuficientes para o
sustento da população da aldeia, os Terena, acostumados com a plantação de suas lavouras de
subsistência, se viam obrigados a continuar buscando trabalho nas fazendas da redondeza.
Muitos procuraram trabalho no corte da cana-de-açúcar, na colheita de semente do capim
braqueária, ou mesmo em outras atividades agropecuárias, ou até mesmo algum tipo de
trabalho nas cidades vizinhas, para auxiliar no sustento de suas famílias, nestes casos,
trabalhos que não exijam qualificação e, consequentemente, com salários reduzidos. Ao
assumirem esse tipo de trabalho temporário, em fazendas da região ou até mesmo em cidades
mais próximas, geralmente em períodos de safra ou de plantação, chegavam a ficar meses fora
de casa.
Vivendo nestas condições, de expropriação e exploração, longe do convívio com
VHXVIDPLOLDUHVOHPEUDPRV0DU[ S TXDQGRDILUPDYDTXH³RPRGRGHSURGXomRGD
vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral.
Não é a consciência dos homens que determina o seu ser: é o seu ser social que, inversamente,
GHWHUPLQDDVXDFRQVFLrQFLD´
Nesse sentido, a população indígena, expulsa de suas terras tradicionais pela
expansão do capitalismo e pela modernização da agricultura e da pecuária, encontra-se agora
passando necessidades nas minúsculas reservas a que foram confinados, cercados por
latifúndios. Diante deste cenário, que perspectivas lhes restariam?
Martins (1997) fala da retirada dos camponeses de suas terras para dar lugar ao
avanço do capital e assim dar um uso capitalista para a terra, um uso moderno e racional. No
entanto, lembra também que para concretizar este modelo de agricultura, a força de trabalho
GRVFDPSRQHVHVHUDIXQGDPHQWDOSRUpP³FRPRRSHUiULRVFRPRDVVDODULDGRVYHQGHGRUHVGH
força de trabalho, portanto, como donos de meUFDGRULDV FRPR HTXLYDOHQWHV GH PHUFDGRULD´
(MARTINS, 1997 p. 30). Foi exatamente isso o que aconteceu com os povos indígenas que
viviam naquela região. Perderam suas terras e passaram a trabalhar para os donos do capital,
vendendo aquilo que lhes restava, a sua força de trabalho. Ao serem jogados no mercado do
trabalho e da exploração, adultos e crianças são alijados de seus sonhos, ou como afirma
Martins, esta situação a qual estavam submetidos ³PDWD R VRQKR H D HVSHUDQoD H DQWHFLSD
cruelmente o futuro coPR PRPHQWR GH FDUrQFLD H EUXWDOLGDGH VHP UHPpGLR´ 0$57,16
1993, p.14).
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Em meados do século XX, podiam ser encontrados índios Terena por toda aquela
região que vai desde Amambaí-MS, passando por Dourados-MS, Maracaju-MS, Ponta PoráMS, até a região do Pantanal mato-grossense. Ficavam perambulando de um lado para outro,
inclusive, segundo informações do Cacique Milton Rondon (Entrevista em 03 de novembro
de 2007), ainda hoje é possível encontrar muitos Terena espalhados por aquela região. Na
época muitos resistiram à idéia de ir morar em uma reserva, muitos chegam ao ponto de se
verem obrigados a negar sua própria identidade indígena para não ser discriminado, o índio
³QmRTXHULD´VHU tQGLR ³TXHULD´ VHU QmR-índio para poder ter os direitos do não-índio, poder
fazer negócios, opinar sem sentir discriminação por conta de sua condição de indígena.
Atualmente o povo Terena ocupa várias áreas de reservas descontínuas em
diversos municípios do Estado do Mato Grosso do Sul10, abrangendo os municípios de Campo
Grande, Aquidauana, Miranda, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Bonito, Rochedo e
Dourados. Nestes municípios, os Terena continuam prestando serviços principalmente no
corte da cana das diversas usinas implantadas na região, na colheita de semente de braqueária
ou ainda em outros serviços em fazendas e nas cidades mais próximas.
Quanto à filiação linguística, o povo Terena é considerado um subgrupo Guaná
falante da língua Terena ou Txané, pertencente à família linguística Aruak.
Os Terena são um dos 09 (nove) grupos indígenas existentes no Estado do Mato
Grosso do Sul e hoje, fazem parte dos povos indígenas que residem no Estado de Mato
Grosso.
No Estado do Mato Grosso do Sul encontramos os seguintes grupos indígenas:
Atikum, Guarany [Kaiowá e Nhandéwa], Guató, Kadiwéu, Kamba, Kinikinawa, Ofaié e
Terena.
O Mato Grosso é o segundo Estado em número de etnias indígenas do país.
Estima-se que atualmente nele residam aproximadamente 30 mil índios pertencentes a 42
etnias11, com diferentes costumes, tradições, línguas e formas de organização social. Segundo
dados da Secretaria de Estado de Educação12 há ainda indícios da existência no Estado de

10

Região está destacada no mapa apresentada anteriormente.
Há um desencontro nestes dados, na página da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso constam 28
mil índios e 38 etnias, mais os 09 grupos não identificados.
12
Informações obtidas junto à página eletrônica da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso:
http://www2.seduc.mt.gov.br/educacao_indigena_povos.htm
11

39

Mato Grosso de mais outros 09 povos que ainda não foram contatados e nem identificados
oficialmente.
Os povos indígenas que residem atualmente no Estado do Mato Grosso são:
Apiaká, Arara, Aweti, Bakairi, Bororo, Cinta Larga, Enawené-Nawê, Hahaintsú, Ikpeng,
Irantxe, Juruna, Kalapalo Kamayurá, Karajá, Katitaulú, Kayabí, Kayapó, Kreen-Akarôre,
Kuikuro, Matipu, Mehináko, Metuktire, Munduruku, Mynky, Nafukuá, Nambikwara,
Naravute, Panará, Pareci, Parintintin, Rikbaktsa, Suyá, Tapayuna, Tapirapé, Terena, Trumai,
Umutina, Waurá, Xavante, Xiquitano, Yawalapiti e Zoró.
Foi devido à situação a que foram colocados os índios Terena, pelo avanço do
capital sobre suas terras, que fez com que fosse necessária a busca por novos meios de
sobrevivência distante de seus parentes. Com isso, inicia-se uma nova fase na história de
batalhas deste grupo indígena. Inicia-se o período de luta efetiva pela conquista de um espaço
onde fosse possível construir uma nova história.

1.2 ± Do Sul ao Norte: uma história de luta

As condições que impulsionaram e continuam impulsionando os índios Terena de
Cachoeirinha13 para o processo migratório em busca de melhores condições de subsistência,
segundo afirma Leitão (2005) e que também podemos estender às outras aldeias, acontecem
de duas formas. Segundo a pesquisadora, as motivações podem se apresentar de caráter
temporário ou até mesmo definitivo, conforme afirma:

Em linhas gerais, a migração temporária pode ocorrer de diferentes formas: a)
homens adultos que migram, em grupos para temporadas de trabalho, em usinas de
álcool e açúcar ou outras fazendas da região; b) jovens, homens ou mulheres, que
vão viver em casas de parentes ou conhecidos, em busca de melhores oportunidades
de estudo nas escolas de pequenas e médias cidades e até na capital do Estado; c)
mulheres jovens que vão trabalhar como empregadas domésticas em residências,
muitas vezes com a finalidade de poder freqüentar melhores escolas. A migração
definitiva ocorre principalmente em grupos familiares e os principais destinos são
as chamadas aldeias urbanas. Essas famílias acreditam que, sem terra suficiente
para viverem da agricultura nas aldeias, na cidade viverão melhor e seus filhos

13

A Terra indígena de Cachoeirinha fica localizada no município de Miranda, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Possui 2.568ha. e uma população de 2612 índios, segundo dados da Diretoria de Assuntos Fundiários em 2002.
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terão melhores futuros devido às possíveis oportunidades de estudo e perspectivas
profissionais (LEITÃO, 2005, p. 45).

A condição de índios com pouca terra, confinados em pequenas reservas, levou-os
a constatação de que o espaço físico onde viviam era demasiadamente reduzido para a
sobrevivência do grupo e, a exemplo do que afirma Leitão: este foi um dos principais motivos
que possibilitaram a essas famílias Terena se submetessem à migração definitiva para longe
de suas terras e de seus parentes, em busca de melhores condições objetivas para se
reproduzirem enquanto uma nação, enquanto um povo.
A onda migratória pela qual passou a população Terena, em especial o grupo que
nos propomos estudar, não difere das razões que levaram outros grupos, índios ou também
não-índios, na busca de outros espaços para construir uma nova vida. Observamos, entretanto,
que em muitos casos de migração, esta não acontece como uma grande aventura, ou como um
passo no escuro. Busca-se uma alternativa, mas geralmente com alguma referência, procuramse algumas informações de onde se está indo, algo que possa identificá-los com a nova
morada.
Encontramos os elementos que motivaram a busca por uma nova terra para este
grupo, oriundo da comunidade Terena de Buriti14, na história de vida do pioneiro, o Senhor
Hélio Turi Rondon importante lutador para a sobrevivência da comunidade.
O Senhor Hélio Turi Rondon era descendente dos índios Tapirapé, nascido na Ilha
do Bananal, no Nordeste do Estado de Mato Grosso e ainda criança saiu daquela região
acompanhando a Expedição do Marechal Cândido Rondon. Anos mais tarde foi para o Rio de
Janeiro, onde estudou em uma escola agrícola. Depois de rapaz, foi servir no Exército
Brasileiro e no exercício do serviço militar foi para a Cidade de Campo Grande-MS. Neste
período deslocou-se para a aldeia Buriti. Lá encontrou a comunidade Terena e conheceu sua
futura esposa a Senhora Catarina Jorge. Casaram-se e constituíram seu grupo familiar.
A situação dos Terena em Buriti era muito difícil, a aldeia era muito pequena,
cerca de dois mil hectares de terra para quase 800 famílias, com muitas crianças, o número de
pessoas ia crescendo cada vez mais. A fome e as doenças eram constantes neste lugar. Muitas

14

A Terra Indígena Buriti está localizada no município de Dois Irmãos do Buriti, no Estado de Mato Grosso do
Sul. Possui área de 2090 ha e uma população de 1.783 índios, segundo dados oficiais da FUNAI em 2002. este
número era contestado pelos índios que afirmavam serem mais de 2500 índios nesta terra.
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crianças morriam devido às condições precárias a que estavam submetidas nas reservas e à
falta de assistência.
Aliado às precárias condições em que viviam na aldeia, estava a penosa rotina de
atividades nas fazendas que necessitavam se submeter para conseguir o seu sustento. Para este
trabalho muitas vezes deslocavam-se famílias inteiras das aldeias para trabalhar nas fazendas,
e, a mão-de-obra infantil era amplamente usada na execução destas tarefas, sem se importar
muito com os problemas de saúde que este tipo de trabalho acarretava. Conforme observamos
no relato de Matheus:

Durante o período em que vivemos em Buriti, o que a gente via eram crianças
que acompanhavam os pais que iam trabalhar nas fazendas. Os trabalhos que
mais existiam naquela época era na cana-de-açúcar e carpir braqueária pra
tirar as sementes, a gente chamava de carpir braqueária e na extração das
sementes a gente consumia muita poeira, meu irmão trabalhou nessa máquina
onde vai classificar a semente, separar da terra e nisso, usavam muitas
crianças, meu irmão tinha 08 anos quando trabalhava nisso e em consequência
disso ele pegou uma tosse muito braba, achamos que ele ia morrer. Sempre
quando a família saia pra trabalhar levavam a família inteira pro trabalho,
todo mundo trabalhava, mesmo que a criança não ganhava nada, mas
ajudava, eu lembro porque eu fui e trabalhei na braqueária, meus irmãos
trabalharam também na cana-de-açúcar [...] (Matheus, entrevista realizada no
dia 29 de abril de 2008)

Na fala de Matheus podemos perceber como era o trabalho que as famílias Terena
desempenhavam nas fazendas e também como era encarado com naturalidade a presença de
crianças, acompanhando os adultos e executando as atividades destes, sem com isso receber
qualquer tipo de remuneração pelo seu trabalho.
Situação semelhante foi expressa por Martins (1993), quando afirma que nessas
condições,
A criança está exposta à brutalizacão das relações sociais em decorrência da forma
assumida pela expansão capitalista na periferia do mundo, em grande parte baseada
no confisco, na extorsão, no pagamento de tributos injustos e desumanos, em
relações de trabalho ainda muito próximas da escravidão (MARTINS, 1993, p. 11).

Falando do trabalho infantil, o Matheus acrescenta ainda a inocência dos adultos
com relação aos perigos que estas atividades representavam principalmente para as crianças,
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pois geravam um grande número de doenças e, consequentemente, uma mortalidade infantil
elevada:

O que acontecia, a gente era muito inocente, família inocente, via a criança
animada pra trabalhá, ia trabalhá. Usava aquelas máscara, mas não protegia
nada. Depois a gente viu que aquilo ali tava trazendo muitos problemas pra
saúde da gente, como tuberculose e outras doenças pulmonar, principalmente
nas crianças e morria mesmo (Matheus, entrevista realizada no dia 29 de abril
de 2008).

As crianças podiam e, sem dúvida, ajudavam na realização dessas atividades, no
entanto, suas necessidades eram maiores que esta contribuição, resultando desse trabalho,
graves enfermidades, levando-as até mesmo à morte.
Com base na entrevista, ao relatar as atividades que eram realizadas pelas crianças,
podemos perceber a mudança de mentalidade com relação ao trabalho e a tomada de
consciência dos males que aquele tipo de atividade estava provocando na população indígena;
principalmente no que se refere à participação das crianças naquele trabalho insalubre e que
causava tantas doenças e até mesmo mortes, conforme alerta em sua fala, acima descrita.
No entanto, devido às péssimas condições de vida as quais estavam submetidos e
sem ver outras possibilidades de sobrevivência viam-se obrigados a trabalhar para ajudar no
sustento das famílias e, com isso, o tempo de ser criança era substituído pelo trabalho infantil.
O entrevistado afirma ainda que algumas crianças inclusive mentiam a idade para poder
trabalhar,

Para tentar ajudar a família, o Gildo mesmo alterava a sua idade, dizia que
era mais velho pra poder trabalhar e ajudar a família, mas por outro lado
agravava a situação. O pai dele morreu em consequência disso. (Matheus, em
entrevista realizada no dia 29 de abril de 2008).

Além do trabalho pesado ao qual as crianças eram submetidas, muitas doenças
afetavam a população, com isso a taxa de mortalidade infantil naquela época em que ainda
viviam no Mato Grosso do Sul, era grande na aldeia e a falta de assistência, por parte dos
órgãos governamentais, era apontada como uma das principais causas destas mortes,
conforme nos conta Matheus,
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Naquela época lá em Buriti a situação era muito difícil, não tinha médico e
quando ficava doente tinha que ir de correta [uma carroça puxada por bois]
pra levar até a primeira cidade que era longe. Então quando nasciam com
algum problema ficava tratando, mas com remédio caseiro, mas muitas vezes a
doença era grave né, ia se agravando igual uma pneumonia, que era uma
doença que atacava muito no Mato Grosso do Sul, a pneumonia, eu mesmo
tive pneumonia, minha mãe disse que eu quase que morri. A pneumonia era o
que mais atacava as crianças e quando atacava mesmo, morria. Quando
desconfiaram que eu tinha pneumonia me levaram, aí me salvou. [...] eu
lembro quando eu era pequeno, era muito frio no Mato Grosso do Sul e casaco
a gente não tinha e a conseqüência era esse ataque de pneumonia. Os filhos de
minha avó também morreram pela falta de assistência. (Matheus, em
entrevista realizada no dia 29 de abril de 2008).

Com exemplo da alta taxa de mortalidade infantil na aldeia, Matheus afirma que
sua avó [Dona Catarina Jorge] teve 16 filhos, destes 10 morreram ainda crianças, sua mãe
teve 10 filhos e apenas 05 sobreviveram. A falta de assistência médica, as constantes
pneumonias, bem como a desnutrição, a fome e a falta de agasalhos adequados, eram
elencadas como sendo as principais causas para a ocorrência do grande número de mortes
entre as crianças.
Ao comparar a vida das crianças de hoje na aldeia Kopenoty com o tempo em que
viviam na Aldeia de Buriti no Mato Grosso do Sul, Dona Catarina Jorge 15 demonstra alegria e
satisfação por esta nova realidade que as crianças estão vivendo e assim se expressa:

Hoje estão feliz né, nessa época agora tão feliz porque agora não falta um
remédio pra eles, aquele tempo remédio nosso era só do mato mesmo, não
tinha dotor não tinha médico, não tinha nada, era só as coisa do mato. Ficô
doente vai no mato ranca uma foia e ferve e dá pra criança tomá, dá pra
criança banhá, e agora não, ficô doente corre lá no dotor né. (Dona Catarina
Jorge em entrevista realizada no dia 19 de abril de 2008).

No que se refere à situação das crianças na aldeia Kopenoty no momento em que
realizamos a pesquisa, temos também a fala de Alvanei, índio Terena da aldeia Kopenoty e
acadêmico do curso de enfermagem na UFMT/Sinop, que exalta a alegria das crianças com a

15

Dona Catarina Jorge pode ser considerada a matriarca deste grupo Terena de Mato Grosso, ela é viúva do
Senhor Helio Turi Rondon.
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vida que estão tendo na nova aldeia e com a possibilidade de melhorar ainda mais essas
condições e ampliar as possibilidades que se apresentam a partir da conquista da terra.

[...] a gente tem visto que as crianças hoje, a gente pode perceber que hoje eles
estão mais contentes com a realidade que eles viveram durante todo esse tempo
de lutas e protestos eu acho o que torna eles hoje mais feliz é eles poder ter um
lugar pra eles morar, então hoje a gente vê as crianças tendo um teto, uma casa
pra eles morar, assim em termos da realidade que a gente viveu na época dos
protestos, que eram barracos de lona, na época da chuva era aquela angústia,
então o fato de não ter uma segurança, às vezes vinha o vento, a chuva, ou
alguma coisa assim, então era difícil pra eles, mas hoje o que a gente vê eles mais
felizes hoje é justamente por essa causa de eles poder ter um lugar pra ficar, hoje
eles se sentem mais seguros com relação a uma localidade própria deles, eles
numa reserva, tem uma casa mais adequada do que a que eles viveram durante
aqueles anos, então acho que isso torna eles mais felizes, a gente vê que eles estão
mais felizes hoje, tem uma escola mais adequada do que a realidade que eles
viveram no passado, acho que isso torna as crianças mais diferentes nesse
sentido. (Alvanei, entrevista no dia 31 de agosto de 2007)

A diferença entre a situação atual e a anterior é que lá no Sul o crescimento das
famílias e dos filhos gerava uma escala de necessidades que não podia ser atendida pelo
trabalho e pelas condições da reserva. Enquanto que a reserva do Iriri agora pode possibilitar
uma condição de vida e de sustentabilidade para todo o povo.
As dificuldades enfrentadas pela falta de terra e de assistência, aliada as questões
familiares de morte de dois filhos, além das questões graves de saúde que estavam atingindo a
aldeia, crianças com verminose e fome, contribuíam para que o Senhor Hélio Turi Rondon
relembrasse com saudade de sua infância na aldeia Tapirapé, no Estado de Mato Grosso, onde
existia muita fartura, muita terra, muita mata, muita caça, grandes rios com muito peixe, como
o Rio Araguaia e resolvesse lutar por uma nova área de terra para seu povo. Segundo Milton
Rondon, (Entrevista em 03 de novembro de 2007), seu pai lembrava da fartura que tinha na
LQIkQFLDHVHPSUHFRPHQWDYDFRPVHXVILOKRVRVHXGHVHMR³XPGLDDJHQWHYROWDSUDOi´
Fugir dessa situação de expropriação e de abandono a qual estavam submetidos
pelas diversas formas de exploração impostas pelo capital, negando-lhes qualquer
possibilidade de conseguir uma vida digna, tornando-os objeto de mínimo valor, era visto
como única solução para aquele povo.
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Apesar do tempo que nos separa de Marx e Engels (2002b), podemos afirmar que
este povo estava lutando para a satisfação das primeiras necessidades, da busca pelo primeiro
pressuposto para a existência humana, assim como fora apontado pelos autores:

>@ R GH TXH WRGRV RV KRPHQV GHYHP WHU FRQGLo}HV GH YLYHU SDUD SRGHU µID]HU D
KLVWyULD¶0DVSDUDYLYHUpSUHFLVRDQWHVGHWXGREHEHUFRPHUPRUDUYHVWLU-se e
algumas outras coisas mais. O primeiro fato histórico é, portanto, a produção dos
meios que permitem satisfazer essas necessidades, a produção da própria vida
material; e isso mesmo constitui um fato histórico, uma condição fundamental de
toda a história que se deve, ainda hoje como há milhares de anos, preencher dia a
dia, hora a hora, simplesmente para manter os homens com vida (MARX e
ENGELS, 2002b, p. 21).

Esta luta que os Terena se propuseram a enfrentar era para conseguir o básico, ter
um pedaço de chão para tentar garantir em primeiro lugar a sobrevivência, garantir o mínimo
para só então poder almejar melhores condições de vida e de produção de cultura. Nas
pesquisas que realizamos a questão econômica é colocada a todo o momento como uma das
principais causas para a saída deste grupo do Mato Grosso do Sul.
Essa necessidade de buscar outro espaço deve ser compreendida de modo
dinâmico, à medida que outros determinantes sócio-culturais a compõem. Entre estes, um fica
mais evidente, e se coloca no plano afetivo e, simultaneamente, sócio-político: a morte dos
filhos do Senhor Hélio e Dona Catarina, relatada durante a entrevista, fato que expôs de forma
clara e drástica, a falta de assistência por parte dos órgãos governamentais a que eles estavam
submetidos na aldeia. O primeiro dos filhos a falecer foi vítima de um acidente de trabalho,
enquanto cortava árvores numa fazenda da região, acidentou-se, e em consequência deste
acidente, ficou muito doente falecendo aos dezenove anos de idade. A segunda morte na
família foi de uma das filhas, que morreu juntamente com os filhos gêmeos durante um parto
aos vinte e quatro anos de idade. Esta jovem era mãe de outros três filhos. O sentimento de
dor aliado as questões políticas e econômicas impedia a visualização de um futuro melhor
para as famílias. Esses foram motivos que geraram a necessidade de sair daquele lugar e
fizeram com que RJUXSRVH³DYHQWXUDVVH´HPEXVFDGHQRYDVWHUUDV, que pudessem oferecer
alguma condição de sobrevivência para este povo.
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A mortalidade infantil na aldeia era muito grande, conforme já relatado por
Matheus 3RUpP D PRUWH GHVWHV FRQVLGHUDGRV ³FULDGRV´ DGXOWRV IH] FRP TXH D IDOWD GH
assistência fosse percebida com mais nitidez.
O Cacique Terena Cirenio também relatou a situação de dificuldades enfrentadas
pelo povo. A região do Mato Grosso do Sul em que o povo Terena se estabeleceu sofria,
desde as décadas de 1970 e 1980, com o tamanho reduzido das reservas indígenas que não
possibilitavam subsistência do povo. A situação já vinha sendo difícil e agravou-se na década
de 1990 quando a população Terena, em torno de 35 mil pessoas, passou a viver num
território com cerca de 09 mil hectares e distribuídos de modo descontínuo pelo Estado todo.
Cirenio relata que:
[...] só pra você ter uma idéia, da região da qual viemos no Mato Grosso do
Sul, região de Sidrolândia, naquela época nós éramos mais de 3 mil índios para
duas mil hectares, não dá nem meio hectare pra cada índio (Cirenio em
entrevista em 07 de agosto de 2007).

A situação ficou insustentável e era urgente a busca por uma alternativa, pois
segundo o entrevistado, não tinham mais condições de sobrevivência naquela terra
desgastada, insuficiente e superpovoada16,
Conforme o relato de Cirenio, a falta de espaço físico, aliada às questões sociais, já
destacadas, foi o motivo do começo da luta do grupo Terena que se viu obrigado a
³DEDQGRQDU´R(VWDGRGR0DWR*URVVRGR6XOHPEXVFDGHXPOXJDUPHOKRUDOXWDUSRUXPD
terra nova que oferecesse as condições mínimas para o povo poder recuperar a dignidade que
lhes fora tirada.
Foi então, motivado pela necessidade de buscar melhores condições de vida para o
seu povo, em 1984, juntamente com alguns filhos e as famílias de seus filhos, que o senhor
Hélio Rondon veio para Cuiabá, onde permaneceu na superintendência por cerca de duas
semanas. Tentaram convencê-lo a voltar para o Mato Grosso do Sul, afirmando que no Mato
Grosso não tinha índio Terena e eles não poderiam viver longe de sua terra de origem.
O Cacique Milton Rondon contou esta passagem de seu pai por Cuiabá:
16

De acordo com dados do INCRA, um módulo rural pode variar de 30 a 100 hectares, dependendo de vários
fatores como a situação geográfica, utilidade do solo, relevo, condições de acesso etc. Na área citada um módulo
rural corresponde a 80 hectares como sendo a área mínima para o sustento de uma família de trabalhadores rurais
de três a quatro pessoas.
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Aí meu pai disse: eu quero um espaço, quero uma terra pra colocar o meu
pessoal, em Buriti não tem mais espaço, o espaço é pouco, já está limitado, eu
como índio acho que tenho direito a um espaço, uma área pra mim.
Aí meu pai que na época era evangélico, ficou por ali parado na chácara do
índio lá na beira do Rio Cuiabá e aí encontrou um (índio) Bororo, evangélico
também e aí irmão pra lá, irmão de acolá, ele falou: - ué, vamos pra minha
aldeia, eu sou Bororo, sou um dos caciques lá, eu te dou um espaço pra você
ficar.
Aí meu pai ficou convencido de que ia se dar bem na aldeia Bororo e se
mudaram pra lá, foram umas 10 ou 12 pessoas no início (Entrevista em 07 de
agosto de 2007).

Assim, um grupo de índios Terena se instalou num espaço de terra cedido pelos
índios Bororo na aldeia Bororo Tadarimana, numa localidade chamada de Pobore, às margens
do Rio Vermelho. Essa região era habitada por uma grupo divergente dos Bororo tradicionais
devido sua crença religiosa ± eram protestantes ± fato este que aproximou os Terena, pois em
sua maioria também eram evangélicos, dos Bororo de Pobore.
Essa informação é especialmente interessante para pensarmos o processo de
aculturação e internalização pela qual vários povos indígenas brasileiros passaram. O
evangelismo é uma parte do cristianismo e, de certo, pode, inclusive, ter influenciado a visão
dos Terena quanto à infância, as formas de organização do grupo, entre outros aspectos.
A notícia logo se espalhou entre os Terena de Buriti, de que o grupo do Senhor
Hélio Rondon, tinha vindo para o Mato Grosso e estava em uma terra boa, rica em peixe, caça
e considerada boa para o plantio de produtos agrícolas. Com isso, vieram mais três famílias de
índios Terena para Rondonópolis. A partir daquele momento, a lavoura cultivada na terra dos
índios Bororo, foi sendo ampliada para atender às necessidades da população que ia crescendo
e, a cada ano, recebia mais índios Terena vindos do Sul para se instalarem ali; motivados pela
idéia de que os parentes estavam se dando bem nesta nova terra.
Com a fixação primeiramente na Região de Rondonópolis e vivendo entre os
índios Bororo, devido à cultura do povo Terena, que desde a chegada ao território brasileiro,
sempre haviam trabalhado com a agricultura, começaram a plantar ali também. Começaram,
na época, a fazer derrubadas na área dos índios Bororo, a fazer roça de toco, plantar algodão,
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milho, arroz, feijão, mandioca e iniciaram a venda de produtos, ganhando dinheiro e
sustentando suas famílias com fruto deste trabalho.
A convivência com o povo Bororo, até 1988, influenciou a própria cultura Terena,
principalmente para as crianças que tinham uma relação direta com as crianças Bororo. Com
isso, elas iam aos poucos incorporando os costumes tradicionais do povo Bororo,
principalmente a habilidade para a pescaria, além de aprenderem a língua, como observamos
no depoimento que segue:

O povo Bororo tem uma habilidade tradicional que é a pescaria. Eu lembro da
pescaria de flecha, de mergulho, então a gente via aqueles anciãos, os mais
antigos, fazer esse tipo de pescaria. Eu tive essa oportunidade de poder estar
presenciando essas ações do povo Bororo. Então a gente ainda criança, já
estava adquirindo a vida cotidiana desse povo Bororo e os costumes do povo
Terena ia deixando de lado. Inclusive a língua deles eu achava muito fácil de
entender, não era difícil, então a gente ia adquirindo esses costumes no
convívio com esse povo. (Matheus, entrevista no dia 31 de agosto de 2007)

Segundo Matheus, o choque entre as culturas Terena e Bororo fez com que a
convivência entre os dois grupos ficasse comprometida. A derrubada da mata e a expansão
das lavouras passaram a causar problemas entre os dois grupos:

Depois a gente foi obrigado a deixar a reserva devido a um choque cultural,
porque eles tinham um sistema de convivência deles que era de caçar e pescar
e o povo Terena era tradicionalmente plantadores e agricultores e quando
chegamos, o pessoal que veio do Mato Grosso do Sul, e começamos a fazer
roças, primeiro roças pequenas e depois roças maiores e quando a gente fez
uma roça bem maior e plantou algodão, a gente foi proibido de produzir. Eles
nos criticaram porque a gente estava destruindo a mata toda deles, a floresta,
então eles não queriam isso na reserva. Eu lembro também que a queimada
que fizemos atingiu até a população vizinha. O nosso pessoal fez uma lavoura e
queimaram naquela época e o pessoal que morava ribeirinho foi atingido pela
fumaça. Isso saiu até na Rádio, e o povo Bororo que tinha o costume de
preservar a reserva, eles plantavam também, mas era bem pouquinho e nós
viemos com esse costume de fazer uma lavoura um pouco maior, isso gerou
problema. (Matheus, entrevista dia 31de agosto de 2007)

A agricultura, que a princípio parecia ser uma solução para a sobrevivência desse
povo, passou a ser o pivô de discórdias, pois percebendo que os parentes estavam vivendo
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bem, vários migravam para a aldeia. Isso acabou assustando os Bororo que, preocupados com
a situação, chamaram os Terena para uma conversa, conforme nos relatou o Cacique Milton:

Eles perguntaram: vai vir mais gente?
E eu disse: Vai vir mais gente!
Então eles falaram, não, então vamos parar por aqui, não pode vir mais gente.
Isso mais ou menos em 86.
Porque se cada ano vir mais gente não dá! Vamos fazer o seguinte: vocês não
trazem mais gente e quando for trazer vocês comunicam nós, vamos ver o que
vamos fazer. A única coisa que temos que fazer é arrumar um jeito de vocês
saírem, porque vocês não podem trazer mais gente e ficar por aqui.
Então tivemos uma reunião com eles e falamos o seguinte: vocês vão tolerar
nós e vocês vão ajudar nós porque nós temos uma instituição do governo que é
a FUNAI e nós somos considerados Sem Terra, porque nós não vamos voltar
mais para a nossa terra de origem, no Mato Grosso do Sul, nós vamos buscar
uma terra aqui no norte, seja numa aldeia, seja na terra do governo, do
Estado, nós vamos achar uma terra pra nós. (Entrevista com Milton Rondon
no dia 03 de novembro de 2007)

Enquanto os Bororo iam tolerando a presença dos Terena em seu meio, estes
últimos foram se organizando e buscando alguma alternativa para o problema, pois sabiam
que não poderiam permanecer por muito tempo naquela situação de conflito iminente. Por
isso, buscavam apoio junto aos órgãos públicos para que providenciassem uma área de terra
exclusiva para os Terena. Ao mesmo tempo, faziam denúncias de pessoas que estavam contra
eles e até mesmo incentivando o confronto com os outros povos, principalmente contra os
Bororo. Denunciavam pessoas da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, indigenistas e
também membros das missões Salesianas de incentivarem o conflito com os demais povos,
afirmando que se os Terena permanecessem ali iriam derrubar a mata toda e acabar com a
reserva Bororo, transformando-a toda em plantação.
Devido a estes conflitos e com o aumento da população Terena entre o Bororo, os
problemas foram crescendo, como nos contou o Cacique Cirenio:

aí o próprio pessoal da FUNAI começaram a falar, ¨pô¨ esse povo Terena vai
acabar com a mata de vocês, vão derrubar tanta coisa aí, vão acabar com a
mata de vocês, aí começaram a fazer reuniões e mais reuniões para expulsar as
famílias Terena do meio do povo Bororo, isso nos anos de 86 ou 87 mais ou
menos (Cirenio em entrevista no dia 07 de agosto de 2007).
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O entrevistado prosseguiu relatando que essas interferências nas relações entre os
Terena e os Bororo culminou na expulsão dos Terena da área:

E quando foi em 1988 mais ou menos, se reuniram e expulsaram as famílias
Terena de lá e com isso os nossos parentes passaram a morar na periferia da
cidade de Rondonópolis em condições muito difíceis de sobrevivência (Cirenio
em entrevista no dia 07 de agosto de 2007).

Conforme nos contou o Cacique Cirenio, foi a partir daquele momento, com o
povo acampado na periferia da cidade de Rondonópolis, que os problemas realmente ficaram
mais graves. Já estavam num grupo de aproximadamente 40 pessoas e não tinham para onde
ir e nem mesmo condições de se manterem ali. Os homens viviam da pesca no Rio Vermelho
e de alguns serviços temporários que conseguiam em algumas fazendas da região. As
mulheres buscavam empregos na cidade, principalmente como domésticas. Ficava cada vez
mais evidente que era impossível para o povo sobreviver na periferia da cidade, sem um
pedaço de chão para plantar. Durante esse período era muito comum famílias virem do Sul e
outUDVUHWRUQDUHPSDUDOiFDQVDGRVGHHVSHUDUSRUXP³SHGDoRGHFKmR´
Nesta passagem por Rondonópolis o grupo passou por vários acampamentos na
periferia da cidade, um deles foi o Parque São Jorge, no qual permaneceram por dois anos.
Foi criada uma escola no acampamento para atender às crianças menores, até a
quarta série do Ensino Fundamental. As demais crianças passaram a frequentar a escola
juntamente com as crianças da cidade e conforme podemos observar na fala a seguir, as
crianças indígenas sofreram muita discriminação e preconceito por parte de professores e
também dos demais alunos:

Pra mim no primeiro momento de escola foi um choque porque eu tinha um
costume lá com o povo Bororo de viver, de brincar, essas atividades do povo
indígena mesmo e quando eu cheguei ali pra estudar na cidade, eu lembro do
primeiro dia de aula, até hoje eu nunca esqueci, isso fica na minha memória,
sempre quando eu lembro da infância isso vem [discriminação e preconceito
que sofriam por parte dos alunos não-índios e professores]. (Matheus em
entrevista dia 31 de agosto de 2007)
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O choque entre as culturas foi apenas o primeiro desafio que os alunos indígenas
precisavam enfrentar na sala de aula. Vindos de um meio no qual possuíam grande liberdade,
ao chegar à escola da cidade, sentiram-se constrangidos na presença dos demais alunos nãoíndios e passavam a assumir uma atitude de inferioridade.
Na sequência da entrevista relatou como era esse comportamento em sala de aula,
da discriminação e do preconceito que havia com relação aos índios, e, com isso, as crianças
acabavam sendo atingidas pelo julgamento que era feito, pelos não-índios, do consumo de
álcool por parte de alguns adultos indígenas.

[...] a gente ficava quieto, tímido, sempre sentava lá na última fila, até que a
gente foi se acostumando, mas durou um certo tempo por causa que a nossa
infância na escola começou com discriminação, porque é assim: como nós
estávamos morando com os Bororo e o povo Bororo naquela época estava
sendo atingido com a bebida alcoólica, e como nós estávamos lá, nós éramos
atingidos também com isso, como pessoal alcoólatra. Então quando nós
vínhamos pra escola eles falavam que a gente fedia peixe, que eram beberrão,
que vivia nas calçadas, então a gente como criança percebia isso na sala de
aula. (Matheus, entrevista 31 de agosto de 2007)

Outro depoente, Alvanei, também nos falou do choque entre as culturas e do
preconceito por parte dos colegas não-índios e também dos professores que ocasionaram na
sua desistência da escola:

[...] existia um choque muito grande entre a realidade vivida lá fora, que a
gente chama de a realidade do branco e a minha realidade, então eu fui, a
gente sofreu muito no primeiro ano, o preconceito era muito grande dentro da
escola, entre os próprios coleguinhas e por parte de alguns professores
também na época, porque a gente como criança pode sentir isso por parte de
alguns professores. Então aí eu fui até a metade do ano e aí eu resolvi não
estudar mais. (Alvanei, em entrevista no dia 31 de agosto de 2007)

A educação é um direito inalienável de todo cidadão e suas características pessoais
como gênero, raça, religião, condição econômica ou deficiências não podem ser tomadas
como impeditivo para que este direito seja desfrutado. O não respeito a esse direito básico,
pressionados pelo preconceito e pela discriminação, fazia com que as crianças indígenas
acabassem desistindo da escola.
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Em virtude de todas essas dificuldades enfrentadas por adultos e crianças foi que
no ano de 1996 surgiu uma nova idéia e esta poderia ser a solução definitiva para o problema
da falta de terras para o sustento das famílias, ou seja: requerer uma terra do INCRA para que
eles pudessem ser assentados e reconstruírem sua comunidade. Uma terra que fosse só deles e
assim poderiam reconstruir um povo.

Aí quando foi em 1996 começou a idéia do Milton [Rondon] de requerer uma
terra do INCRA. Qual era a idéia dele naquela época? A idéia dele era que o
Mato Grosso tem 15% da área do Estado de terra indígena. 13 a 15 % é tudo
terra indígena! Então porque que a FUNAI não vai cortar um pedaço pra nós?
(Cirenio, entrevista em 07 de agosto de 2007).

Esta seria uma solução definitiva para os problemas desse povo e eles julgavam
que isso se conseguiria facilmente. Na teoria, porém, na prática não foi tão fácil assim, muito
pelo contrário. A FUNAI dificultou o processo, dizendo que questão de terra seria com o
INCRA e nas aldeias existentes no Estado ela não poderia mexer. Não houve assim um
posicionamento claro da FUNAI ou do INCRA em relação às reivindicações dos índios.
Podemos afirmar que estes fatos desencadearam o início dos protestos, da luta do povo
Terena, em busca da terra para a instalação destas famílias no Mato Grosso.
Dentre os inúmeros problemas enfrentados pelo grupo acampado, Isaac (2004)
acrescenta ainda como motivos para a redefinição das estratégias de luta do povo Terena
outros, como:

O não-reconhecimento de sua identidade social e a recusa da FUNAI na questão
assistencial, a impossibilidade de exercer a pesca, o desemprego dos que
trabalhavam em fazendas, o aumento da incidência de doenças, a escassez
alimentar, o preconceito da sociedade local quanto aos índios que vivem em
contexto urbano e a falta de perspectivas para o futuro formaram o quadro da
situação social que os levou a redimensionar sua estratégia política nas relações
internas e interétnicas (ISAAC, 2004, p. 79).

Conforme o exposto por Isaac (2004), o não reconhecimento do grupo como povo
indígena, e sim como sem-terras, deixava-os totalmente desamparados por parte dos órgãos
governamentais. Desta forma, não eram atendidos pela FUNAI porque não eram considerados
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índios e também não eram atendidos pelo INCRA porque, como índios, não eram sua
³FOLHQWHOD´
Para o INCRA, o órgão só poderia atuar caso os índios se cadastrassem como
trabalhadores sem-terra. Contudo, isso não era aceito pelos indígenas porque isso implicaria
em renunciar a sua identidade, a sua condição de índios, de tutelados da FUNAI e assim,
passariam a configurar-se como cidadãos criminalmente imputáveis.
Vistos como indivíduos presos a um estado de natureza, os índios ainda são
estigmatizados e discriminados nos diversos momentos de interação com a sociedade
envolvente. Estigma este que poderia ser minimizado se na escola houvesse espaço para a
reflexão sobre as minorias étnico-culturais que compõem a sociedade brasileira.
Diante da indefinição por parte da FUNAI e do INCRA no que tange a
responsabilidade quanto à assistência a este grupo, só lhes restou a alternativa de radicalizar a
luta. Iniciou-se naquele momento uma nova e longa fase na luta pela terra que só acabaria
com a transferência definitiva para a Reserva do Iriri Novo no Norte de Mato Grosso.

1.3 ± A fase mais dura da luta pela Terra

A maneira como os indivíduos manifestam sua vida reflete exatamente o que eles
são. O que eles são coincide, pois, com sua produção, isto é, tanto com o que eles
produzem quanto com a maneira como produzem. O que os indivíduos são
depende, portanto, das condições materiais de sua produção (MARX & ENGELS,
2002b, p.11).

A exemplo do que nos apontam Marx e Engels (2002b) a história vai se
materializando a partir da organização e do trabalho dos próprios sujeitos que no processo de
luta vão se construindo enquanto homens. Os homens são produtores de sua própria história.
É desse âmbito que podemos compreender o grupo Terena.
No início do ano de 1998, mais precisamente no dia cinco de março, criou-se uma
associação dos trabalhadores Indígenas Terena denominada Associação de Trabalhadores
Indígenas Recanto Pontal - Povo Indígena Terena ± ATIRPT. Esta associação foi criada
motivada pelo anúncio do Governo do Estado de Mato Grosso da existência de um convênio
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com o Programa de Desenvolvimento do Agronegócio (PRODEAGRO) que visava à
implantação de um programa de agricultura sustentável para as populações indígenas.
Como mostra Isaac (2004), a formação da associação tinha como objetivo:

1) conseguir recursos junto aos órgãos governamentais de assistência social e de
produção agrícola; 2) torná-los visíveis à sociedade de contato; 3) serem
reconhecidos como índios pela FUNAI e pela sociedade abrangente; 4)conquistar
uma área da terras para a produção de sua subsistência material e desenvolver suas
atividades socioculturais (ISAAC, 2004, p. 79).

Neste sentido, a criação da associação serviu para provar à sociedade que eles
HUDPtQGLRVEHPFRPRPRVWUDUDVXDLGHQWLGDGHHFRPRDILUPD,VVDF³WRUQi-ORVYLVtYHLV´$
associação iniciou com apenas 14 (catorze) famílias, pois muitos parentes, nesta época,
tinham desistido da luta e haviam retornado para o Mato Grosso do Sul. A partir de então,
começou-se a encaminhar ofícios através da ATIRPT, à imprensa, às Universidades e ao
grupo dos Direitos Humanos, entre outros, com a finalidade de dar mais visibilidade para os
problemas que a comunidade Terena estava enfrentando e, desse modo, buscar apoios na luta
pela conquista da Terra.
Esta mobilização rapidamente começou a dar resultados e parecia que as
reivindicações logo seriam atendidas. Em poucos dias já receberam um comunicado de
Brasília convocando-os para uma reunião com representantes da FUNAI. Para esta reunião
veio de Brasília o índio Marcos Terena, funcionário da FUNAI. Ele foi indicado pela
Instituição para fazer o reconhecimento do grupo como sendo índios Terena. A regional da
FUNAI de Rondonópolis não queria reconhecê-los como indígenas, qualificava-os como
³VHP-WHUUD´FRPRGHVWULEDOL]DGRVGHVDOGHDGRVTXHQmRHUDP7HUHQD
O não reconhecimento do povo como sendo pertencentes à nação indígena, foi um
elemento gerador de uma situação conflituosa, discriminatória e preconceituosa, pois lhes
negavam a identidade, ora apontados e desrespeitados por uns por serem índios, ora apontados
e não menos desrespeitados por outros por serem considerados sem terra.
É preciso destacar que o simples fato de negar a existência de índios ou negar a
LGHQWLGDGHDILUPDQGRTXH³VmRQmRtQGLRV´MiVHFRQILJXUDQXPFODURGHVUHVSHLWRDOHJLVODomR
inclusive às legislações internacionais tais como a Convenção 169 da Organização
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Internacional do Trabalho (OIT) da qual o Brasil é signatário e também com relação à
Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, da Organização das Nações Unidas (ONU).
Segundo a qual o auto-reconhecimento de um grupo como indígena já basta para o seu
reconhecimento como tal, entre outros direitos referentes à identidade.
Conforme citamos no início deste capítulo, os homens não mudam/migram de um
lugar simplesmente por mudar, a mudança acontece porque eles são expulsos de sua terra de
origem por diversas circunstâncias. Isto não acontece somente com os povos indígenas, mas
acontece também com os imigrantes e migrantes, que saem de seu lugar de origem porque
este o expulsa, não lhes possibilita mais produzir o suficiente para manter as suas famílias no
local. O avanço do capital faz com que uma classe se aventure em busca de um novo espaço
para se reproduzir.
Neste momento, conforme já afirmado por Marx e Engels (2002a), com a
finalidade de criar forças para a resistência, os homens invocam as forças de seus
antepassados:

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem
sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam
diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações
mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando
perecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, em criar algo que jamais
existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram
ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os
nomes, os gritos de guerra e as roupagens a fim de apresentar e nessa linguagem
emprestada. (MARX e ENGELS, 2002a, p. 21)

O grupo Terena viu-se obrigado pelas circunstâncias a buscar alternativas
diferentes para seu povo. As condições em que viviam exigiam uma medida radical. Como
forma de buscar um fortalecimento para a luta decidiram usar suas pinturas corporais,
invocando os espíritos dos antepassados para que lhes dessem forças para enfrentar as
dificuldades que se apresentavam.
Essa atitude expressa, sem dúvida, a busca da afirmação de sua identidade étnica
através da exaltação de suas práticas culturais como resposta a situação de preconceito a que
estavam expostos e como ação de fortalecimento do grupo enquanto povo indígena.
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Conforme relata o Cacique Milton Rondon, as lideranças Terena conseguiram um
ônibus emprestado com um amigo, dono de uma banda de música, da cidade de Rondonópolis
e reuniram um grupo para ir participar da reunião em Cuiabá. Decidiram levar para a reunião,
representantes de várias etnias e também decidiram que todos os povos se apresentariam
caracterizados com suas pinturas corporais, estampariam assim nos próprios corpos as suas
identidades e a disposição para o enfrentamento. Conta o Cacique:

Aí tinha família Bororo, meu pai que era Tapirapé, tinha um Guarani que é
seu Severino, que é marido de minha mãe, meu pai já estava separado de
minha mãe, tinha outras tribos, Cinta Larga também, era um guisado de
tribos, todos apoiando a gente. Aí fomos pra reunião. Aí a gente orientou né,
vamos fazer o seguinte, vamos pintar! Vamos lembrar da nossa pintura e
vamos pintar, vamos caracterizar, vamos nos apresentar diante das lideranças
da cidade e de Brasília a caráter e vamos organizar um protesto na FUNAI e
vamos chamar a imprensa também. Convocamos a Imprensa, Radio,
Televisão, Jornal, iniciou a luta naquele dia, aí direcionou para a Terra.
(Entrevista com Milton Rondon no dia 03 de novembro de 2007)

Foto número 01 ± Foto da primeira reunião realizada no dia 28/03/98.

Fonte: arquivo pessoal do Sr. Milton Rondon
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Como podemos observar na foto acima, muitas famílias participaram da reunião
levando no colo suas crianças e exibindo em seus corpos as suas pinturas. Quando
questionado sobre esta situação em uma conversa informal, no dia 18 de abril de 2008, o
Cacique da aldeia .X[RQHW\¶3RNH¶p, o Sr. Antonio Jorge, explicou que esta atitude de levar as
crianças junto nas reuniões e também nos protestos era visto como uma forma de demonstrar,
para as autoridades e demais pessoas ali presentes, que eles não estavam brincando, não eram
XP ³EDQGR´ GH GHVRFXSDGRV TXH HVWDYDP DOL SDUD XPD DYHQWXUD TXDOTXHU DOL H[LVWLDP
famílias sofrendo e precisavam ser atendidas.
A respeito da presença das crianças durante os momentos importantes da luta do
povo Terena, seja nos protestos nas rodovias, seja nas reuniões com representantes do
governo, Samuel Colmam, índio Terena e professor na aldeia Kopenoty, afirmou que isso faz
parte da própria cultura Terena de levar os filhos em todos os lugares. Ele se expressou sobre
essa questão:

[...] isso faz parte um pouco da cultura do índio, aonde ta um pai ou uma mãe
geralmente a criança tá. Ela não larga. Hoje eu tenho filho, inclusive este que
está aqui, ele não larga de mim, aonde eu vou ele vai comigo. Isso por outro
lado chamava a atenção dos órgãos competentes da época, porque é uma coisa
assim, eles ficavam pensando assim, pô, mas têm um monte de crianças lá,
qual a situação que essas crianças passam lá, quer dizer, elas também
acabavam contribuindo mesmo no braço, contribuíam como forma de pressão
diante das autoridades. (Samuel, em entrevista no dia 21 de abril de 2008).

Esta primeira reunião aconteceu no dia 28 de março de 1998. Dela os indígenas
saíram muito animados, cientes de que a organização tinha dado resultado e em breve
alcançariam o objetivo: a conquista da terra para instalar suas famílias e, a partir dela,
recomeçar a organizar a história da comunidade sofrida por longos anos de luta e indefinição
quanto ao futuro que os aguardava. No entanto, logo perceberam que a luta estava apenas
começando.
A partir dessa reunião foram visitadas diversas fazendas na região Sul de Mato
Grosso. A certeza e a confiança numa solução rápida para o problema era grande. Depois de
várias idas a Brasília, reuniões com o presidente da FUNAI e percebendo que nada se
resolvia, o povo foi desanimando, muitos desistiram da luta e retornaram para suas aldeias de
origem no Mato Grosso do Sul. Para as lideranças indígenas ficava a impressão de que esta
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demora na apresentação de uma proposta conclusiva para as suas solicitações, não passava de
uma estratégia dos órgãos governamentais para desestabilizar o povo e enfraquecer a luta.
Com esta reorganização do grupo aconteceu também um realinhamento político de
luta em torno de um objetivo comum: a conquista da terra. Para isso, as lideranças assumiram
uma longa jornada em busca de apoios e alianças tanto nas esferas regionais quanto estadual e
federal, assim como entre as entidades não-governamentais e os outros grupos indígenas.
No dia 20 de maio de 1998, em reunião com o presidente da FUNAI, ficou
definido que os técnicos fariam um levantamento in loco e apresentariam propostas de áreas
que poderiam ser adquiridas pela União para o assentamento dessas famílias. Naquele dia, os
índios Terena foram levados pelo administrador da FUNAI para a cidade de Rondonópolis e
alojados em hotéis espalhados pela cidade. Enquanto isso, os representantes da FUNAI
procurariam uma área para o assentamento definitivo do grupo. Durante aproximadamente um
PrV RV tQGLRV IRUDP PDQWLGRV QRV KRWpLV H VH DOLPHQWDQGR ³GH PDUPLWH[´ IRUQHFLGRV SHOD
FUNAI, conforme contou Milton Rondon em entrevista no dia 03 de novembro de 2007.
Depois desse período, foram transferidos para uma chácara às margens da Rodovia
MT 70, na saída para o município de Guiratinga, onde permaneceram por aproximadamente
seis meses de aluguel enquanto aguardavam os desdobramentos das negociações para a
questão da terra.
Em reportagem publicada no jornal Diário de Cuiabá do dia 01 de junho de 1998,
o Chefe do Núcleo de Apoio da FUNAI em Rondonópolis, confirmou que o principal
problema para o assentamento doVtQGLRVHVWDULD QDGHILQLomRGHXPDiUHD HTXH ³D)81$,
não tinha recursos para comprá-la. Além disso, existem outros 50 mil índios sem aldeia no
%UDVLO6HD)81$,FRPSUDUXPDiUHDSDUDRV7HUHQDHVWDUiDEULQGRXPSUHFHGHQWH´&ULDYDse assim, uma série de justificativas e desculpas para a inércia do Estado naquela questão.
Passado quase um ano da realização da primeira reunião, o Cacique Milton
Rondon decidiu pedir ajuda aos companheiros que ainda estavam no Mato Grosso do Sul para
organizar um protesto nacional com a finalidade de chamar a atenção da comunidade em geral
para o problema enfrentado pelos Terena em Mato Grosso. O novo grupo contatado foi
justamente o do grupo liderado pelo Cirenio Reginaldo que veio então se juntar ao grupo
liderado por Milton Rondon.
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Diante disso, ações foram definidas no sentido de fomentar este processo de luta
que estava se desenvolvendo. A vinda de Cirenio foi muito importante para o próprio
reconhecimento do grupo como indígena, pois ele era uma liderança com forte influência
entre os jovens e estava empenhado em revitalizar a cultura Terena entre a juventude,
recuperando as tradições, as danças e os costumes que estavam desaparecendo. Com isso,
logo na sua chegada foi escolhido como vice-cacique e responsável pela organização da parte
cultural da comunidade. A chegada deste novo grupo contribuiu também para o aumento da
disposição para a luta.
Vivendo em condições precárias, sua cultura estava sendo deixada de lado e a
chegada de Cirenio no grupo deu novo ânimo aos jovens para expressar suas formas de
manifestações culturais. Começou um movimento de recuperação cultural a partir do próprio
povo. Diferente do que Carlos Nelson Coutinho (1980) afirma ser uma prática na sociedade
dominante que procura impor a sua cultura às classes dominadas e todo processo de
UHYLWDOL]DomRGDVFXOWXUDVSRSXODUHVVmRVHPSUHIHLWDV³GHFLPDSDUDEDL[R´RX pelo que ele
FRVWXPDFKDPDUGH³YLDSUXVVLDQD´6HJXQGR&RXWLQKRRSRYRQXQFDpFKDPDGRDSDUWLFLSDU
desse processo. No caso dos Terena, este processo surgiu dentro do próprio grupo, num
trabalho de pesquisa com os mais velhos e de recriação de suas danças, cantos, pinturas
corporais e artesanatos.
Paralelamente à organização política para a conquista da terra, os indígenas
começaram a trabalhar com o resgate e o desenvolvimento da cultura entre os membros do
grupo, tendo como objetivo de criar um sentimento maior de pertencimento ao povo Terena.
Diante das indefinições por parte dos órgãos governamentais, o Cacique Milton
expôs a situação para Cirenio e solicitou a sua ajuda para organizar um protesto e a vinda de
companheiros de Mato Grosso do Sul tinha a finalidade de dar mais força para as
reivindicações, conforme nos contou Cirenio:

Então se começou a requerer uma área do INCRA e começou então o
processo, não é difícil, é difícil [...] aí até que em 1998 essas famílias entraram
em contato comigo (Cirenio) no Mato Grosso do Sul, naquela época eu morava
lá ainda né em 1998, aí o Milton que era o responsável por essas famílias na
periferia de Rondonópolis falou: - Ta acontecendo isso, o INCRA não quer dar
terra pra nós, FUNAI não quer dar terra pra nós e eu to pensando, se você
puder me apoiar com algumas pessoas ali do Mato Grosso do Sul, nós vamos,
nós estamos querendo fazer um protesto (Cirenio, entrevista em 07 de agosto
de 2007).
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No dia 11 de dezembro de 1998 foi elaborado um ofício e encaminhado para o
Senhor Sulivan Silvestre de Oliveira, então presidente da FUNAI, que foi assinado pelos
indígenas Milton Turi Rondon, como Presidente da ATIRPIT, e pelo Cirenio Reginaldo. Nele
os índios expuseram que estavam no aguardo do desenrolar do processo de assentamento do
grupo Terena que se encontrava em Rondonópolis desde 1988. Relatavam as necessidades
pelas quais o povo estava passando, doenças, fome, desemprego, discriminação, entre outras.
Lembravam que eram remanescentes dos povos que habitavam o território brasileiro e que
³(67$026 6(0 7(55$ 3$5$ +$%,7$5 ( &5,$5 1266$6 )$0Ë/,$6 >@ p
LQDGPLVVtYHO SDUD RV '2126 '$ 7(55$ TXH 12 7(0 7(55$´ VLF  ( FRQFOXHP R
documento com um ULTIMATO:
Caso nossos pedidos e reivindicações não sejam atendidas até o dia 15/12/98,
usaremos nosso ORGULHO DE NAÇÃO INDÍGENA E TOMAREMOS DE
VOLTA AS TERRAS QUE NOS FORAM TOMADAS E POR DIREITO
NATURAL NOS PERTENCEM (sic).

Pode-se dizer que este foi o marco inicial da luta efetivamente declarada e que só
acabaria com a conquista definitiva da terra.
Cirenio contou como se organizaram para participar do protesto em Rondonópolis:

eu reuni o pessoal no Mato Grosso do Sul, aí 100 pessoas naquela época
falaram assim: - não eu vou com você, se for pra adquirir terra, nós vamos pra
lá porque nós não temos terra mais aqui no sul, no Mato Grosso do Sul.
Então, quando foi no dia 15 de dezembro de 1998 nós viemos pra
Rondonópolis. Vieram três ônibus. Eram cerca de 100 pessoas. No dia 17 de
dezembro de 1998 nós fizemos o primeiro bloqueio na BR 364, aí começou o
processo! Esse foi o nosso primeiro protesto em busca da terra! (Cirenio em
entrevista no dia 07 de agosto de 2007).

Para ajudar na luta vieram dois ônibus lotados de índios Terena, provenientes do
município de Dois Irmãos do Buriti-MS, com um total de 87 indígenas, conforme podemos
comprovar através das GUIAS DE TRANSITO (Anexo 02), expedidas pelo Chefe do Posto
Indígena de Buriti (PIN BURITI).
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Com a chegada desses companheiros, foi feito então, o primeiro protesto de
trancamento da rodovia (BR 163), com o objetivo de conseguir sensibilizar os governantes
para os problemas enfrentados pelos indígenas e, daí, conseguirem um lugar para que suas
famílias fossem assentadas. Durante três dias os manifestantes permaneceram acampados na
margem da BR 163, dormindo em barracos de lona e no meio do mato [no capim baquearia]
às margens do Rio Itiquira.
Esse foi apenas o início da luta. Os índios Terena tinham a esperança que tudo
pudesse se resolver rapidamente, pensavam que com o trancamento da BR, causando
transtornos para a população que necessitava passar por ali, a FUNAI tomaria uma
providência com urgência. Porém, não foi o que aconteceu. Esse foi apenas o primeiro dos 25
protestos que se seguiram a este de fechamento das BR 163 e BR 364, que se estenderam por
longos cinco anos de luta.
Um dos principais objetivos do trancamento das rodovias era o de sensibilizar a
opinião pública com os problemas que os indígenas estavam enfrentando já há anos
acampados e também para fazer pressão sobre as autoridades governamentais responsáveis
por esta situação.
Esta forma de protesto era vista pelos Terena como sendo a única alternativa e
como uma estratégia poderosa para a conquista de seus objetivos.
Nos dias que se sucederam ao primeiro protesto, as lideranças indígenas passaram
a receber apoio de diversos órgãos, tais como, as demais lideranças indígenas de outras etnias
que, durante o II Encontro de Lideranças Indígenas, realizado em Cuiabá no mês de janeiro de
1999, encaminharam um documento para o Presidente da FUNAI manifestando o apoio de
todas as lideranças ali reunidas à luta Terena e solicitando o deferimento do pedido até o dia
31/01/9917.
A partir do início de 1999 começou-se, de fato, por parte do governo, uma busca
por uma área que pudesse servir para a instalação do povo indígena. A Superintendência
Regional do INCRA do Mato Grosso nomeia no dia 12 de fevereiro de 1999 uma comissão

17

O documento elaborado pelas lideranças indígenas reunidos em Cuiabá, datado do dia 21/01/99 vai assinado
por representantes dos índios: Paresi, Terena, Bororo, Apiaká, Munduruku, Trumai, Umutina, Rikbaktsa,
Xavante, Bakairi, entre outros que não foi possível para eu identificar pelas assinaturas.
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para vistoria e avaliação da Fazenda Santa Maria do Itiquira, como sendo um possível imóvel
a ser adquirido para o assentamento destas famílias.
Uma das fazendas também apontadas como possibilidade de aquisição foi a
Fazenda Campo Novo, em Rondonópolis. Em virtude da demora na aquisição e com o
consentimento do proprietário, no dia 22 de fevereiro de 1999, os índios ocuparam a referida
área, de 2.484 hectares.
No dia 14 de janeiro de 2000, a convite das lideranças Terena, reúnem-se na
Fazenda Campo Novo, o Presidente da FUNAI e seus assessores, políticos do Estado de Mato
Grosso, um professor da Universidade Federal de Mato Grosso e as lideranças Terena,
juntamente com a imprensa local e decidiram que:

1 ± A comunidade Terena de Rondonópolis expressou que não concorda com
qualquer outra alternativa que não seja a sua fixação na fazenda Campo Novo;
2 ± O presidente da FUNAI, para viabilizar a decisão da comunidade convidou o
professor Paulo Isaac a compor um Grupo de Estudos Técnicos e Jurídicos;
3 ± O prazo para o encontro desta solução definitiva é cinco de março de dois mil,
conforme acordo Judicial;
4 ± Durante esse período a FUNAI, através de seu presidente se compromete a
continuar prestando assistência à comunidade conforme vinha sendo prestado,
inclusive na sua subsistência. (anexo 03)

Devido ao não cumprimento dos acordos firmados, vários protestos foram se
sucedendo e sendo interrompidos por novos acordos que dias depois também deixariam de
serem cumpridos.
No dia 05 de julho de 2000, os índios foram ameaçados por jagunços 18 fortemente
armados e foram expulsos da Fazenda Campo Novo. Sem terem para onde ir, foram
instalados provisoriamente na Chácara Lago Azul de propriedade do então Deputado Federal
Welington Fagundes, localizada às margens do km 113 da BR 163. A Chácara foi alugada
pela FUNAI e os índios permaneceram ali até a transferência para o norte de Mato Grosso. A
alegação para a não conclusão do processo de compra da fazenda Campo Novo era de que
havia irregularidades na documentação da área.
18

Jagunços são milícias armadas contratadas por fazendeiros para fazer a proteção de suas terras.
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Nesta chácara, permaneceram por cerca de três anos, conforme destaca Isaac
(2004):

Entre 05 de julho de 2000 e março de 2003, a Comunidade viveu em um
acampamento com 48 barracos feitos de pau-a-pique e cobertos de capim e lona.
Esses barracos começaram a ser abandonados em janeiro de 2003, quando o
primeiro grupo se mudou para o distrito de União do Norte [...] (ISAAC, 2004, p.
83)

No ano de 2001, uma nova fazenda entra na negociação para servir de possível
assentamento do grupo Terena. Trata-se da fazenda Mirandópolis, localizada no município de
Juscimeira ± MT.
No dia 16 de julho de 2001, cansados do descaso e do desrespeito diante dos
compromissos firmados com os indígenas e não respeitados, o Cacique Milton Rondon
encaminha um documento à Presidência da FUNAI, ao INCRA e a Polícia Rodoviária
Federal, no qual afirma que o não cumprimento do acordo feito poderá gerar um novo
trancamento da rodovia e que, segundo o documento assinado pelo Cacique Milton Rondon
em 16 de julho de 2001, diz que o não atendimento das reivindicações:

[...] é brincar com nossas famílias, crianças e velhos e nos chamar para a guerra novamente.
Nós não estamos ameaçando, estamos irritados, decepcionados com todos os acordos feitos
pelo governo federal e INCRA, agora só nos resta ir morar na estrada por tempo
indeterminado.

O coordenador de conflitos agrários do INCRA/MT e chefe da divisão técnica do
INCRA/MT, respondendo ao documento do dia 23 de julho de 2001, dirigindo-se ao chefe da
unidade da FUNAI em Rondonópolis, no ofício descreve como estavam os andamentos das
negociações para a compra da Fazenda Mirandópolis e solicita à FUNAI/MT:

Que faça o possível para que os Terenas mantenham a tranquilidade, Não vindo a
agir com o impulso e sim com a razão, pois fechar a Rodovia nesse momento
seria um ato impensado, que certamente poderia atrapalhar a conclusão das
negociações para a Aquisição do referido imóvel.
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No dia 26 de julho do mesmo ano, o diretor de assuntos fundiários do ministério
da justiça solicita que as lideranças indígenas aguardem a aquisição da fazenda Mirandópolis
³em clima de serenidade e sem nenhuma precipitação que venha a criar obstáculo ao
SURFHVVR´ JULIRGRSHVTXLVDGRU 2³FOLPDGHVHUHQLGDGH´VROLFLWDGRSHORGLUHWRUVRRXFRPR
XPDSURYRFDomR&RPRVHULDSRVVtYHOSHUPDQHFHUHP ³FOLPDGHVHUHQLGDGH´GLDQWHGHWDQWD
indefinição, de tantos acordos descumpridos?
Devido à indefinição e falta de solução para o impasse, no dia 27 de julho de 2001
os índios bloqueiam a BR 163 mais uma vez. No dia seguinte, em reunião com o Ouvidor
Agrário Nacional e demais autoridades, o INCRA se compromete a concluir o processo de
aquisição da fazenda Mirandópolis em um prazo de 45 dias, na condição de que os índios se
comprometessem a não bloquear mais nenhuma estrada brasileira.
No dia 31 de julho de 2001 a Comissão Executiva da Federação dos Povos
Indígenas no Estado de Mato Grosso ± FEPOIMT ± faz uma Moção de apoio ao povo
indígena Terena no qual ressalta que:

[...] o final feliz deste caso, sem solução e cansativo, significará também a
finalização de uma longa noite de agonia que vem se abatendo sobre os ombros
dessas famílias indígenas; outrora donas de extensas áreas para morar; e, hoje, não
passam da condição de simples pedintes de um pedaço de chão para sobreviver.
(anexo 04)

Contudo, não houve acordo com os proprietários da Fazenda Mirandópolis pelo
fato de que eles estariam pedindo um valor acima do que o governo estava disposto a pagar
pela área, ficando assim acordado em Brasília que as lideranças indígenas juntamente com o
chefe do núcleo regional da FUNAI procurariam uma nova área e assim que a localizassem, o
representante do INCRA viria para vistoriá-la.
Diante da falta de resposta por parte do INCRA, os indígenas resolveram fazer um
novo protesto, com o apoio de mais de 20 nações indígenas de todo Estado de Mato Grosso e
também do Mato Grosso do Sul. Desta vez seria um protesto por tempo indeterminado e que
só sairiam da BR se fosse para uma área definitiva e, como forma de arrecadar recursos para a
alimentação durante esse período em que permaneceriam acampados, estariam também
cobrando pedágio.
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No dia 25 de setembro de 2001, o cacique Milton Rondon convidou os povos
indígenas de Mato Grosso para um encontro que teve como nome Encontro dos Povos
Indígenas de Mato Grosso. Este seria realizado nos dias 29 e 30 de setembro e em seguida,
fariam uma manifestação para cobrar do governo federal uma solução definitiva para o povo
Terena. Este comunicado foi encaminhado também à Casa Militar em Cuiabá/MT, ressaltando
que a situação do povo Terena estava insustentável, em virtude de que estavam há tanto
tempo sem residência fixa, sem tranquilidade para produzir o seu sustento e criar suas
famílias.
Ao longo de todo o processo, os Terena enfrentaram vários reveses. Quando
pensavam que estavam próximos de uma solução, logo ocorria uma nova decepção, porém
estavam determinados, não desanimavam e continuavam na luta. Estavam cientes de que não
lhes restava alternativa e que somente se mantendo firmes na luta é que conquistariam a tão
sonhada terra.
Conforme o prometido, no dia primeiro de outubro de 2001, às oito horas da
manha, houve o bloqueio da BR 364 e da BR 163, a ação foi liderada pelos índios Terena,
porém contou também com a participação de guerreiros de outras etnias, tais como: Xavante,
Umutina, Pareci, Bororo entre outros, conforme nos conta Isaac (2004).

Para esta ação, eles contaram com apoio de outras sociedades indígenas tais como
os Terena de Mato Grosso do Sul, Bororo, Caiabi, Guarani, Kadiwéu, Laiani,
Mundurukú, Nambikwára, Paresí, Umotina e Xavante, todos organizados pela
Federação dos Povos Indígenas do Estado de Mato Grosso (FEPOIMT), órgão
ligado à Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
(COIAB) (ISAAC, 2004, p. 82).
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Foto número 02 - Um dos bloqueios realizados na BR 163.

Fonte: arquivo pessoal do Sr. Milton Rondon

A situação foi marcada por graves tensões. A Polícia não conseguia conter os
constantes conflitos que aconteciam entre os índios e os usuários das rodovias, principalmente
com os caminhoneiros, durante os cinco dias do bloqueio.
Milton Rondon assim descreveu o maior dos protestos que realizaram nas rodovias
federais brasileiras:

Fomos pro protesto novamente, pra rodovia para um protesto federal! Foram
mais de 4 dias, fizemos um protesto que já estava morrendo porco, perdendo
verdura, não tinha leite, os açougues de Rondonópolis já tinham fechado, as
padarias não tinham mais pão, porque ninguém tinha mais trigo, nos
mercados já estavam faltando mercadorias, e nós lá! Nós estávamos magrinhos
de fome também, porque já tava apertando, mas vamos até o fim!
O Ministério da Justiça engrosso policial rodoviário, tinha 70 policial
rodoviário, 40 polícia Federal, 40 polícia Militar, fora os civis, mais um
helicóptero sobrevoando por cima [risos]
Nós tínhamos um mato e eu falei pros Guerreiros: - Vocês ficam no mato!
Vocês não se aparecem aí não! Vocês ficam no mato que vocês vão ser a
salvação nossa, porque quando eles achar que acabou os Guerreiros, tem
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muita gente no mato. Ficam lá! (Milton Rondon, entrevista em 03 de
novembro de 2007)

Os índios estavam decididos a ir às últimas consequências; viam no protesto a
única arma capaz de resultar numa possível vitória. Várias aldeias haviam enviado Guerreiros
para auxiliarem na luta, conforme nos conta o Cacique Milton:

Nós trouxemos 2 ônibus de Terena de Campo Grande, e veio mais Guerreiros
aqui dos Apiakás, Mundurukú, Kaiaby, Umutina, Pareci, Xavantes e 40
Bororo, fora os Terena tinham mais de 300 Guerreiros e cada Guerreiro de
cada aldeia dava depoimento na imprensa que se não resolvesse o problema
dos Terena eles iriam trazer mais guerreiros das aldeias (Entrevista em 03 de
novembro de 2007).

No terceiro dia a situação agravou-se e os índios Terena resolveram fazer onze
pessoas reféns:

No terceiro dia do bloqueio os Terena fizeram onze pessoas reféns no acampamento
da Chácara Lago Azul, sendo nove profissionais dos meios de comunicação de
Rondonópolis, um motorista da empresa de ônibus interestadual Eucatur e um
funcionário da ONG Trópicos Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano e
do Meio Ambiente (TROPICOS), responsável pela saúde indígena na região
(ISAAC, 2004, p.82)

Na tentativa de encontrar uma solução, no dia 05/10/2001, aconteceu mais uma
reunião na sede da Prefeitura Municipal de Rondonópolis com representantes da FUNAI, na
pessoa de seu presidente, diretor fundiário, administrador regional da FUNAI, superintendente
regional do INCRA, coordenador de conflitos agrários, delegado da Polícia Federal, Bispo
Diocesano, entre outros, além dos caciques Terena Milton e Cirenio e caciques de outras
etnias que se faziam presentes na reunião para manifestar apoio aos Terena. O cacique Terena
Milton Rondon informou que todos os reféns estavam sendo bem tratados e a qualquer
momento, até mesmo com um telefonema eles poderiam ser libertados, mas que eles não
aceitariam mais serem enganados, pois queriam propostas concretas para a solução do
problema da terra.
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O INCRA ofereceu durante as negociações nove imóveis na região Sul do Estado
de Mato Grosso, como alternativas para resolver o problema, sugerindo a formação de uma
comissão para a avaliação das áreas e a que melhor atendesse aos interesses da comunidade
Terena seria adquirida em caráter emergencial. Quando concluídas as vistorias nas áreas, a
comissão marcaria uma nova reunião com a presidência da FUNAI para apresentar as
conclusões a que chegaram. Sendo assim, com este novo acordo aceito pelos índios, ainda
durante a reunião os reféns foram todos libertados.
Dentre todos os protestos, este foi o que teve a maior repercussão tanto para o
Governo Estadual e Federal, quanto ao nível da sociedade civil.
Na semana seguinte, começaram os trabalhos da comissão de visitas nas possíveis
fazendas que poderiam ser adquiridas. Para cada fazenda visitada foi feita uma ata
apresentando-se relatórios minuciosos das áreas visitadas.
Após concluírem as visitas em todas possíveis áreas disponíveis, os índios em
assembléia no dia 13 de outubro de 2001 decidiram-se pela Fazenda Tarumã, devido a sua
extensão e infra-estrutura já existente tais como energia elétrica e boas estradas para o
escoamento da produção agropecuária. Foram apresentados a FUNAI os relatórios de todas as
áreas, assim como um documento manifestando a opção da comunidade indígena pelo
complexo Tarumã com um total de 8.391.000 hectares.
A FUNAI, desta vez alegando que pela legislação não poderia adquirir terra para o
assentamento dos índios, para não abrir precedentes junto aos demais povos indígenas,
repassou o pedido para o INCRA. Segundo Milton Rondon (entrevista em 03 de novembro de
2007) esta situação começou a causar um atrito com os sem-terra, pois estes diziam que índio
era problema da FUNAI e que o INCRA tinha que atender os sem-terra.
Na tentativa de evitar atritos e somar forças na luta, os indígenas propuseram um
acordo aos sem-terra de encontrar uma área em conjunto, lutar para que fosse adquirida pelo
INCRA e posteriormente dividiriam entre os dois grupos ficando metade para cada um.
No dia 23 de novembro de 2001 aconteceu um novo incidente envolvendo os
índios Terena. Às duas horas da manhã a Polícia Militar e o JUVAM, Juizado Volante
Ambiental aguardavam na entrada da Chácara Lago Azul19, os índios que retornavam da

19

Local onde os Terena estavam acampados provisoriamente.
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pesca no Rio Itiquira, pois era período de piracema e a pesca estava proibida. Os índios
acabaram prendendo a viatura do JUVAM com todo o material de fiscalização. Os índios
exigiam que fosse liberada a pesca para eles até que fossem transferidos para a sua área
definitiva visto que não tinham outro meio de subsistência que não fosse a pesca. Em reunião
no Fórum de Rondonópolis em 30 de novembro mais uma vez nada foi resolvido. Nova
reunião foi realizada no dia 03 de dezembro de 2001 e o Cacique Milton Rondon sugeriu que
fossem mobilizadas as organizações não-governamentais (ONGs), para viabilizar um
pagamento mensal de R$ 180,00, equivalente ao pagamento de 60 fiscais do meio ambiente, o
que daria o equivalente a R$ 10.800,00 mensais e com isso cessaria a pesca no período da
piracema. E ainda, se a questão da terra ficasse resolvida antes disso, o compromisso do
repasse das parcelas seria interrompido.
Nesta reunião, ficou acordado que ninguém incomodaria os índios e eles poderiam
continuar a pescar nos Rios Vermelho e Itiquira, não sendo permitida apenas a pescaria na
cachoeira.
Com a aprovação por parte do INCRA da compra do complexo de Fazendas
Tarumã e com a concordância do proprietário da área, os Terena aos poucos se transferiram
para aquela área. Logo na chegada, com o patrocínio do proprietário da fazenda, os Terena
organizaram uma grande festa para comemorar a conquista da terra. O Cacique Milton
Rondon assim relatou este episódio:

Encontramos uma Fazenda depois de Rondonópolis, fazenda de Sebastião
Zorzeto, eram três fazendas que davam juntas 8 mil e poucas hectares
também. Mudamos pra lá, chegamos lá e o Sebastião Zorzeto falou: a terra ta
pra vender, se vocês me oferecerem tanto eu pego [...] tudo acertado foi pra
publicação em Diário Oficial da União. Vai ser publicada a terra, publicou eu
já posso mudar pra terra eu falei pro proprietário da terra. Ele falou: não,
pode sim! Só que saiu condicionado, tinha que passar no departamento
jurídico do ministério da reforma agrária. Aí mudamos pra lá e ocupamos
parte da área. Fizemos um festival lá, o fazendeiro doou 7 vacas. Fizemos um
festão de 3 dias festejando. Todo mundo pra lá, mudamos pra lá [...] nós já
estávamos mudando todo mundo, aí veio um documento dizendo que não, que
tinha ficado condicionado a aprovação do técnico do ministério da reforma
agrária. Lembro até agora um advogado por nome de Dr Vidigal, da jurídica
da reforma agrária, não aprovou. Vetou a compra da Fazenda alegando que
nós não éramos clientela do INCRA (Entrevista com Milton Rondon no dia 03
de novembro de 2007).
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Nessa ocasião foram realizadas diversas atividades, conforme podemos observar
na Foto número 03 (três) onde aparecem jovens realizando a dança tradicional Terena.
Foto número 03 - Foto da festa organizada pelos Terena na fazenda Tarumã
onde um grupo devidamente caracterizados dançavam a dança típica Terena
do bate-pau.

Fonte: arquivo pessoal do Sr. Milton Rondon.

Quando saiu o Parecer do INCRA contrário a compra destas terras, muito
contrariados e indignados com os rumos que a questão estava tomando, os índios retornaram a
Chácara Lago Azul e voltaram os protestos.
Manterem-se firmes na busca por uma solução para esta questão era visto como
uma forma de estar lutando não apenas por si, mas pelas famílias, pelas crianças, para tentar
garantir condições melhores de vida para os seus filhos.
Enquanto acampados, viviam oscilando sob dois pólos: ou encontravam-se
animados com a possibilidade iminente da conquista da terra ou desanimados e frustrados
com a demora das negociações e com a falta de objetividade por parte dos governantes. Fato
este que provocava a vontade de desistir da luta e retornar para as reservas do Mato Grosso do
Sul. Esses motivos justificavam a grande mobilidade de famílias vindo e voltando para as
reservas durante o processo.
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Numa das reuniões com o então Governador em Exercício do Estado de Mato
Grosso, o Sr. Rogério Salles, no dia 21 de agosto de 2002, os índios perceberam algum sinal
de avanço nas negociações. O governador afirmou que apoiaria as reivindicações dos índios e
se comprometia em agilizar a finalização desse processo, afirmando:

Acredito que houve um entendimento nas assessorias da Procuradoria Jurídica do
Ministério da Justiça, com a Procuradoria Jurídica da FUNAI sobre o melhor
encaminhamento. Segundo a FUNAI o problema será resolvido no menor tempo
possível. Eles vão encaminhar para a Presidência da República a minuta do decreto
da aquisição da área. (SEDUC, 2007)

Os 30 (trinta) índios Terena presentes na reunião saíram confiantes e esperançosos
de que dessa vez a sua luta estaria chegando perto de um final feliz para seu povo. Segundo o
Cacique Terena, Milton Rondon,

Nossa esperança renasce depois de cinco anos de luta. Agora vamos conversar com
os governantes para explicar a nossa situação. Aqui, diante do governador, o que a
gente percebe é o seu esforço e interesse que essa questão se resolva de uma vez
por todas. (SEDUC, 2007)

Cansados de esperar que o governo atendesse às suas reivindicações e desiludidos
FRP DV ³VROXo}HV´ TXH DWp HQWmR OKHV IRUDP RIHUHFLGDV SRUpP VHP QXQFD WHUHP VDtGR GR
papel, os índios se sentiam obrigados a radicalizar a luta e partir para novos bloqueios nas
rodovias federais.
Somente após o vigésimo quinto protesto a FUNAI decidiu chamar as lideranças e
mostrar as terras que existiam no Norte do Estado de Mato Grosso. Eram terras do Estado e
poderiam ser destinadas a este grupo, caso concordassem em mudar para o Norte do Estado.
¨Tem mais de 400 mil hectares aqui que é do Estado e que tá na mão do INCRA¨, nos diz
Cirenio (entrevista em 07 de agosto de 2007).
Para Milton Rondon esse dia foi realmente decisivo:

Daí de fato nesse dia resolveu a questão da terra. Fomos chamados na
procuradoria e lá demos um duro no pessoal do INCRA por causa da
publicação anterior no diário oficial, como a gente ficou muito decepcionado
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com o diário oficial. Como que publica uma coisa e depois volta atrás. Aí o
próprio INCRA abriu o espaço pra nós no departamento fundiário, abriu uma
tela no computador e mostrou pra nós e disse: aqui tem uma terra, tem 3
áreas, tem essa área lá no nortão, tem em Alta floresta, tem na gleba nhundú e
aqui, aqui tem em duas região, mas nós já tínhamos a noção de que em Alta
Floresta nós íamos ficar impossibilitados porque nós íamos ficar do outro lado
do rio. Aí a gente viu aqui, ficava próximo a vila, pensamos no futuro, nas
crianças, próximo ao acesso, então voltamos pra comunidade em Rondonópolis
e repassamos pro pessoal pra aprovar nossa instalação, e na época era
chuvarada não dava pra gente se instalar lá na área, mas aí o INCRA
prometeu dar 10 hectares pra nós fazer a vila aí o INCRA deu 30 hectares
aqui, 400m X1000m, e instalamos aqui em janeiro, fevereiro, a Vila Terena
(entrevista em 03 de novembro de 2007).

O Mapa número 02 oferece uma visualização do Estado de Mato Grosso onde
situamos as cidades de Cuiabá ± capital do Estado ± e o Município de Peixoto de Azevedo ±
local para onde o povo Terena foi transferido.
Mapa número 02 ± Mapa da localização da nova área Terena. Em vermelho o
município de Peixoto de Azevedo e em amarelo, Cuiabá, capital do Estado de Mato
Grosso

Fonte: IBGE, adaptado pelo pesquisador

Na verdade, quando o governo sugeriu essa área no Norte do Estado o povo
Terena já estava descrente das promessas, pois haviam passado por várias fazendas na
promessa de que aquela seria a sua terra. Porém, logo eram retirados da área novamente e
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transferidos para outras fazendas o que acabava gerando um descrédito na palavra dos
representantes da FUNAI e dos governos Estadual e Federal. Por causa disso, uma das
primeiras providências tomadas quando foi apresentada a proposta de transferência para a
atual área foi a de ir verificar primeiro o local e avaliar se a área destinada era do contento do
povo, se atenderia as suas necessidades. Dessa forma, a decisão de migrar para essa nova área
foi precedida de visita à localidade para se certificarem que era um lugar de futuro.

Com isso o primeiro passo foi organizar as lideranças, os Caciques na época
Milton e o Cirenio e duas lideranças vieram para essa área para fazer uma
análise, só que eles não conseguiram ir por terra e eles fizeram um vôo, porque
segundo eles um vôo seria assim o meio mais rápido de verificar a área, e eles
na verdade viram a área apenas por cima, então ai voltaram, voltaram
animado, chegaram lá e falaram que era uma área boa, uma área de floresta,
onde não tinha ninguém, eles falaram porque não conseguiram ver por cima
né! então vamos pra lá, é pra lá que a gente vai então porque na verdade, o
que a gente queria era uma área pra morar, pra famílias[...] (Matheus,
entrevista em 31 de agosto de 2007)

Com o retorno do grupo, que fez um sobrevôo na área a qual seria destinada à
implantação da nova aldeia e com as lideranças entusiasmadas com a possibilidade de que a
conquista da tão sonhada terra estaria iminente, foi decidido organizar outro grupo, com o
objetivo de fazer o reconhecimento da área por solo.
Neste grupo, composto de 16 pessoas estava também o Matheus Rondon, filho de
Milton Rondon, um dos Caciques Terena que participou do primeiro vôo de reconhecimento
da área. Matheus conta como foi a viagem que realizaram por terra para o reconhecimento da
área, das expectativas e sentimentos dos integrantes desta expedição durante a viagem:

Eu lembro muito bem, a gente saiu bem cedo, bem de manhã, era umas sete
horas e se deslocou pra região de Matupá-MT, primeira vez que a gente tinha
ouvido falar nessa cidade, mas ficaram assim, era tudo novidade pra gente,
passamos a noite inteira viajando e em certo trecho do caminho os meninos, os
colegas que estavam conosco que eram os enviados da comunidade pra poder
fazer uma análise da área pra poder dizer como que é quando voltássemos, já
vinham percebendo que o trecho era longo. A minha primeira impressão já foi
negativa, achei muito longe!
Pernoitamos num hotel em Matupá, lá estava toda um equipe da FUNAI, uma
equipe também de assistente de saúde estava nos acompanhando, eu lembro
que o cacique falou oh vão pra lá esperar que tem muito mosquito, malária,
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então nós temos que ir preparados [...] (Matheus, entrevista em 31 de agosto de
2007)

A distância, a estrada ruim, buracos e muita poeira, eram apenas algumas das
dificuldades enfrentadas para chegar ao destino. Segundo relata Matheus, era o início do mês
de setembro, época de grandes queimadas na região e em meio a muita poeira e fumaça,
aquela imensidão de mata em chamas, durante a noite parecia mais uma cidade iluminada
pelas brasas dos troncos das árvores e pelo fogo que clareava ao longe. Vencidas estas
SULPHLUDVGLILFXOGDGHVFKHJDUDPQD³7HUUD3URPHWLGD´
No clarear do dia, ali mesmo foram levantados alguns barracos de lona para se
abrigar e preparar as refeições. Não sem antes observar aquela mata onde poderia ser seu
novo lar. Procuravam andar por todo lado para se certificarem que ali teriam condições de
implantar a aldeia. Assim observaram os rios, as árvores, o tipo de mata, a terra, enfim,
precisavam levar para a comunidade uma opinião concreta sobre a área que estavam
visitando.
A foto número 04 (quatro) retrata a chegada do grupo na área que seria destinada
para o grupo, neste local foi levantado barracos para passar a noite.
Foto número 04 ± A primeira visita por terra para a avaliação da área pelos
indígenas.

Fonte: arquivo pessoal do Sr. Milton Rondon.
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Matheus descreveu como foi a chegada do grupo para a avaliação da área que seria
implantada a nova aldeia Terena:

Quando chegamos no rio, pernoitamos, para no outro dia a gente andar a área
um pouco né, e começar a fazer uma análise pra levar pra comunidade, pra
famílias nossas e dizer como era a área, se era boa, se não era [...] amanheceu a
gente viu que era uma área de floresta, inclusive a beira do rio, onde hoje está
toda desmatada já, naquele tempo não era. O pessoal da FUNAI dizia: isso
tudo é de vocês, isso aqui tudinho, entra muitos quilômetros aí dentro [...] só
que começamos a andar, era ruim porque o carro não entrava, era só aquela
picada, onde passava os madeireiros, já tinha rastro, vestígio de madeireiros,
então a gente chegou e entrou até uma certa distância [...]
o pessoal se reuniu né, a gente num dormiu a noite, a novidade, o pessoal
pescando no rio né, passaram quase noite inteira acordado, alguns que
dormiram que estavam muito cansados, pescaram, comeram peixe assado,
carne assada né, aí, aí falou pelo menos peixe é bom, e voltamos pra, pra
comunidade.
Eu lembro muito bem que quando a gente chegou na comunidade em uma
certa ocasião a gente contou como era, mas aí umas quinze pessoas, cada um
teve uma visão, alguns tiveram visão positiva de que a área é boa, outras já
tiveram outra visão diferente, ah não é muito longe, ah vamos ficar longe de
nossos parentes do Mato Grosso do Sul, e se o pessoal for pra lá nós não
vamos, e ai foi o que aconteceu, algumas famílias voltaram, chegaram na
liderança disseram que não queria ir lá e tal, mas não tinha outra alternativa
porque a FUNAI, o governo, como se diz, tava empurrando com a barriga,
então ou era pegar ou largar, porque o recurso já tava sendo disponibilizado.
Diziam: se vocês pegarem vai sair um recurso X, vocês vão ganhar isso, isso e
isso, toda uma infra-estrutura, até ponte, eu lembro das promessas lá na beira
do rio, aqui vai se cruzar uma ponte pra vocês ter acesso a aldeia dentro da
reserva. Ponte essa que até hoje não saiu. (Matheus, entrevista em 31 de agosto
de 2007).
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Foto número 05 ± A montagem do acampamento no Iriri.

Foto: arquivo pessoal do Sr. Milton Rondon.

Considerando o caráter excepcional e provisório que a FUNAI vinha prestando à
comunidade em Rondonópolis, o Cacique Milton Rondon encaminhou uma proposta para a
estruturação e o assentamento da comunidade indígena Terena na Gleba Iriri, próximo da
comunidade de União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo, no Estado de Mato Grosso.
Considerando que o Ministério da justiça já havia destinado a FUNAI recursos no valor de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para cobrir as despesas com a transferência
deste grupo de Rondonópolis para a Gleba Iriri e ainda considerando que o prazo para a
emissão do empenho era mínimo devido à proximidade do final do ano, o presidente da
FUNAI editou a Portaria Nº. 1293/PRES no dia 19 de dezembro de 2002, na qual determina:

Art. 1º Autorizar, em caráter de emergência e com fundamento no inciso IV, do
artigo 24, da Lei 8.666/93, a dispensa de licitação às Unidades Administrativas de
Cuiabá e Rondonópolis-MT, efetuarem as aquisições de bens e serviços necessários
à transferência dos Terena de Rondonópolis para a Gleba Iriri, em observância ao
limite de recursos disponibilizados pelo Ministério da Justiça em 17/12/02, devendo
os processos correspondentes serem objeto de prévio exame e parecer do
Procurador Federal junto a esta Fundação.
Art. 2º - Autorizar aos titulares da Administração Executiva Regional de Cuiabá a
adoção dos respectivos procedimentos necessários para agilizar a aquisição de
Materiais Permanentes (R$565.000,00); Obras e Instalações (R$185.000,00) e do
Núcleo de Apoio de Rondonópolis com Despesas de Custeio(R$750.000,00) de
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conformidade com a programação estabelecida e a área de competência de cada
Unidade.
Art. 3º Estabelecer ainda, que o Chefe do Núcleo de Apoio Administrativo de
Rondonópolis proceda a implementação da transferência da Comunidade Terena de
Rondonópolis para a Gleba Iriri, disponibilizada pelo INCRA.

Com a garantia dos recursos para o início das atividades de implantação da nova
aldeia, os índios começaram a providenciar a transferência da comunidade ao Norte do
Estado, para a região do Iriri.
Foto número 06 ± A mudança para a Gleba Iriri.

Fonte: arquivo pessoal do Sr. Milton Rondon.

A afirmativa de Cirenio expressa o sentimento do grupo com a mudança:

Aí nós viemos e falamos se for rápido se cortar [demarcar a terra] pra nós
rápido, nós vamos pra lá. E foi isso que aconteceu, nós viemos e chegamos aqui
em 2003 em janeiro chegou o primeiro grupo, bem na época da chuva.
O INCRA sabia que nós não tínhamos como entrar lá na área na época da
chuva, o INCRA sabia que era intransitável, aí falaram: - vocês escolhem
qualquer área que vocês quiserem perto de União do Norte, que vocês ficam lá
até na época da seca e aí secou vocês vão pra lá! Para as terras que seriam
destinadas para o grupo. (Cirenio, entrevista em 07 de agosto de 2007)
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Devido à impossibilidade de entrar nas terras destinadas à nova aldeia Terena no
Estado de Mato Grosso, em função do período das chuvas e, consequentemente, a dificuldade
de acesso àquela área, naquela época do ano. O povo se instalou, provisoriamente, numa área
de aproximadamente 30 hectares, próximo ao distrito de União do Norte, no Município de
Peixoto de Azevedo, Norte do Estado de Mato Grosso. Esta região é conhecida como BR 80,
próximo ao Parque Nacional do Xingu e nesta área foram construídas as suas casas.
Cirenio demonstrou que a construção das casas pela FUNAI, no local onde
encontramos a aldeia Kopenoty, foi equivocada, pois esta área era para ser uma ocupação
apenas provisória, enquanto não chegasse o período da seca e possibilitasse o acesso à área
que lhes fora destinada.

Porém, ao invés da FUNAI aguardar pra fazer a construção das casas lá na
aldeia, construíram tudo aqui, aí tem essas casas aqui, nós não podíamos ficar
sem atendimento médico, aí nós corremos atrás, nós não podíamos ficar sem
escola, corremos atrás, aí então começou a se levantar, a se estruturar o que
nós temos hoje aqui, isso tem cerca de 4 ou 5 anos que estamos aqui. Agora
que nós vemos que tudo isso tinha que ter ido pra lá!! Porque nossa área é lá
né! Aqui nós não podemos plantar, são apenas 30 hectares e estamos distante
da nossa terra.(Cirenio, entrevista no dia 07 de agosto de 2007)

Sobre a necessidade de implantação de uma escola na aldeia, Grupioni (2006) tem
a seguinte opinião:

De algo historicamente imposto, a escola passou a ser tomada e depois reivindicada
por comunidades indígenas, que pressentiram nela a possibilidade de construção de
novos caminhos para se relacionarem e se posicionarem frente aos representantes
da sociedade envolvente, com a qual estão cada vez mais em contato. Novos
modelos de escola indígena estão surgindo, pautados por paradigmas de respeito ao
pluralismo cultural e de valorização das identidades étnicas (GRUPIONI, 2006, p.
45).

A exemplo da construção de uma escola de qualidade, a comunidade tinha o
objetivo de investir em algo que fosse gerido pela própria comunidade.
Os recursos recebidos da FUNAI para a realização da mudança, o que tinha sido
destinado para compra de material permanente, obras e instalações, foi todo aplicado nesta
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pequena área que, a princípio, deveria ser apenas provisório, pois, assim que as condições do
tempo permitissem, fossem definitivamente transferidos para a reserva no Iriri.

Mas por outro lado nós temos notado que isso aqui vai servir como um ponto
de referência, apoio nosso, vem de lá, não tem jeito de fazer alguma coisa na
época da chuva, mas a partir do ano que vem, 2, 3, 4, 5 anos eu creio que todo
esse pessoal vão estar na aldeia lá né, vão estar indo pra aldeia. Então como vai
ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar como ponto de apoio, ponto de referência
mesmo. Mas foi um certo erro! Deveria ter sido construído tudo lá isso aqui!
(Cirenio, entrevista no dia 07 de agosto de 2007)

Além das casas também foram construídas: escola, posto de saúde, redes de água e
energia elétrica, também foi instalado um telefone público na aldeia.
No início de 2008, muitas famílias foram à Reserva para realizar o trabalho na
URoD SULQFLSDOPHQWH QD $OGHLD .X[RQHW\ 3RNH¶p RQGH SUDWLFDPHQWH WRGDV DV IDPtOLas já
começaram os trabalhos na agricultura. No mesmo ano colheram uma boa safra de arroz,
mandioca, milho, abóbora, entre outros. Pretendem também dar início a uma experiência na
plantação de feijão.
Como somente em 2008 estavam conhecendo de fato as potencialidades da área,
os indígenas perceberam inúmeras possibilidades para o que futuramente poderão estar
explorando: existe na área uma quantidade muito grande de seringueiras nativas e poderão
estar extraindo o látex, assim como o óleo de copaíba e a criação de abelhas.
Tudo isso faz parte de uma transformação mais ampla e de um processo. A luta e
a formação de uma nova comunidade deve ser resultado da visão de totalidade, não apenas
dos chefes, mas da comunidade em geral, todos devem encarar este desafio como uma
oportunidade de refazer/recomeçar a sua história. Este recomeçar inclui a necessidade de
adquirir novos conhecimentos também na área da agricultura, haja vista que esta nova terra
possui características diferentes da sua terra de origem. Onde viviam tradicionalmente era no
cerrado, agora se encontram numa área de floresta amazônica.
A análise desse processo dos Terena nos leva a refletir sobre as possibilidades da
ação política e das formas de organização entre os homens nos próprios processos individuais
e do grupo.
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Como afirma Luria (2005), as mudanças que são introduzidas num grupo criam
novas estruturas e promovem um avanço da consciência em direção a um novo estágio de
desenvolvimento.

As mudanças sócio-históricas não se limitam a introduzir novo conteúdo no mundo
mental dos seres humanos; elas também criam novas formas de atividade e novas
estruturas de funcionamento cognitivo. Elas promovem o avanço da consciência
humana para um novo estágio ( LURIA, 2005, p. 217).

Podemos concluir que todo esse processo se configurou numa ação política, que se
encontra embrenhada de significado e sentidos. Configurando-se num verdadeiro ato
educativo que possibilita aos seus membros a elaboração de suas visões de mundo e da
tomada de consciência e que só conseguirão alcançar algo através da luta em conjunto. Só
desta forma conseguirão o avanço da consciência para esse novo estágio de que nos fala
Luria.
Durante esse tempo todo de protestos muitas pessoas que estiveram na luta, não
vieram para a nova terra, voltaram para o Mato Grosso do Sul, desanimados pela demora em
encontrar acolhida para suas reivindicações. Vinham, ficavam alguns meses ou até mesmo
alguns anos e voltavam devido a falta de uma definição com relação à terra e desacreditados,
cansados com o discurso de representantes da FUNAI que prometiam uma solução para a
questão da terra e nunca dava certo. No entanto, percebemos nos depoimentos dos que estão
na Reserva do Iriri, que eles têm claro que esta é uma conquista de todos.

É aquilo que eu falei pra você, que para a FUNAI nunca existiu isso, um povo
saí de uma terra tradicional, saí de um berço! Eles falam assim que é muito
difícil um índio sair de um berço, da família, deixar pai, irmãos, mas aconteceu
com essas famílias aqui. Nós temos hoje 50 famílias vivendo aqui nesse local.
(Cirenio, entrevista em 07 de agosto de 2007)

Segundo Cirenio, atualmente muitas famílias Terena querem vir morar na nova
Reserva no Mato Grosso, porque essa é uma área maior que qualquer outra aldeia Terena.
Estão instaladas na aldeia Kopenoty 50 famílias, cerca de 210 pessoas. A área total destinada
para a formação da aldeia aqui é de aproximadamente 52 mil hectares, porém nem tudo está
com os índios, atualmente apenas 32 mil hectares foram demarcados, o restante encontra-se
em poder de fazendeiros da região e corre processo na justiça para a posse total da área.
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Hoje nós temos aí 32 mil hectares, mas seria 52 mil, mas tem um processo que
tá na justiça correndo. Essa terra tá na mão de fazendeiros aqui né! Mas esse
aí nós não estamos mais nem... não sei como isso vai ficar, isso é um processo
demorado. Só que lá no Sul tem muita gente querendo vir pra cá, mas têm
alguns que tem certo receio porque pensam assim: Não eu não ajudei lá! Só
que não é esse o nosso pensamento! Quanto mais gente aqui pra nós é melhor.
(Cirenio, entrevista em 07 de agosto de 2007)

Milton Rondon (entrevista em 03 de novembro de 2007) nos informou que a luta
continua. No final de 2006 uma representação com cerca de 40 índios Terena foram para
Cuiabá. Mais uma vez foram às lideranças e também, crianças, para demonstrar às
autoridades a seriedade das reivindicações e que eram famílias que estavam lutando por seus
direitos. Havia uma reunião prevista com a diretoria da FUNAI para discutir a demarcação
das terras da aldeia Kopenoty, mas quando os índios chegaram em Cuiabá, depois de viajar
cerca de 800 km, foram informados que o órgão encontrava-se em recesso. Diante disso,
decidiram ocupá-lo e permanecer na sede da FUNAI até que conseguissem entrar em contato
com algum diretor.
Uma semana após invadirem a sede da FUNAI em Cuiabá, um grupo conseguiu
ser recebido pela direção do órgão. Eles reivindicavam cestas básicas por quatro meses,
alegando que na época de chuvas as terras em que habitavam ficavam improdutivas e
cobraram também a homologação e a demarcação da área de 52 mil hectares no Município de
Peixoto de Azevedo, para que se tornem de fato desse povo. Com a promessa de que teriam
suas reivindicações atendidas, os índios retornaram para a sua aldeia.
A terra destinada ao grupo encontra-se ainda em processo de identificação. No
final do ano de 2007 foi feita à demarcação de 32 mil hectares, quanto ao restante, ainda
existem muitos grileiros20 que permanecem dentro da área indígena. Tem muita luta pela
frente até que esta área seja de direito e de fato um território Terena. Perguntado se
continuavam com ânimo para enfrentar mais uma batalha pela demarcação do restante de
área, Milton afirma:

20

Diz-se daquele que realiza grilagem, ou seja, apropriação ilegal de terras, tornando-DV³OHJDLV´SRUPHLRGH
documentação falsa. Comumente expulsando das terras os posseiros, índios ou até mesmos os proprietários
legais.
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Eu acredito que não tem mais muita briga, é só assegurar a solicitação e a
pretensão que eu acredito que a gente ainda consegue, eu não tenho dúvidas
disso. Nós estamos empenhados em garantir a posse de toda a área que nos foi
destinado. Agora estamos demarcando esses 32 mil hectares, mas vamos lutar
pelo restante. (entrevista em 03 de novembro de 2007).

Percebemos nas entrevistas que tudo o quê foi conquistado por esse grupo foi
resultado de um processo de luta, reivindicações e cobranças, mas ainda não estão satisfeitos,
faltam muitas coisas na aldeia e estão dispostos a continuar lutando pelos seus direitos.
Exemplo disso é o começo pela luta da demarcação do restante da área.
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Capítulo 2 - A TERRA CONQUISTADA

Neste capítulo temos o objetivo de apresentar a situação atual do povo Terena na
terra conquistada. Como foi a chegada naquele espaço, como estão sendo estruturadas as
novas aldeias, seu relacionamento com as Instituições e com os vizinhos, bem como,
demonstrar a ações que passaram a fazer parte da rotina desse grupo que busca recuperar sua
identidade, sua cultura e seu modo de viver.
Apresentamos ainda, algumas considerações a respeito da organização política, da
ocupação do espaço geográfico da reserva, dos cuidados com a saúde e da base econômica
que começa a ser desenvolvida pelo grupo para o seu sustento.

2.1 - A mudança, a viagem e o relacionamento com a FUNAI
Após definida a área onde seria construída a nova aldeia Terena, chegou a hora da
mudança. Foram contratados alguns ônibus e um caminhão e rapidamente os índios foram
levados para a nova área, de um dia para o outro tiveram que levantar acampamento e ir
embora. Mudança mesmo, podemos afirmar que era apenas de corpos, porque de material
permanente para trazer não tinham praticamente nada. Suas poucas coisas se resumiam a
apenas algumas roupas e redes. Uma história foi deixada para traz, se dispuseram a recomeçar
a vida e reconstruir o povo em outro meio social, distante de seus parentes que ficaram no
Mato Grosso do Sul.
As primeiras famílias vieram no final de janeiro de 2003, num comboio de ônibus,
conforme relata Cirenio, outros vieram alguns meses depois.

Viemos de ônibus, foi contratado ônibus, nós tínhamos caminhão já também,
que a FUNAI comprou, porque quando nós aceitamos vir pra cá a FUNAI
falou, não, nós vamos dar dinheiro pra vocês e aí foi rapidinho, e o ministério
da justiça disse, desde que seja pra mudar daqui já foi rapidinho, 6 ônibus, 5
ônibus, caminhão, trouxe todas as coisas nossas foi rapidinho de um dia pra
outro aí nós tínhamos que alugar casa, arrumar barraco, 6 meses nós
moramos, nós moramos em barraco (Cirenio, entrevista em 07 de agosto de
2007).
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Uma das crianças, que veio na primeira turma e que no momento da entrevista
estava com 12 anos, assim relata a sua visão da chegada na nova aldeia:

Eu vim na primeira viagem. Quando nós cheguemo aqui não tinha nada, era
tudo cercado de mato, as primeiras pessoas que chegou aqui foi eu, meu pai, e
o pai desse garoto aí, que é o Marcelo né. Fomos as primeiras pessoas que
chegamos aqui. Quando chegamos aqui, ficamos assustados porque nossa
aldeia ainda era suja, tinha essa parte limpa que era pra nós, aí como nós
cheguemo aqui, fiquemo preocupados, nós não tinha lugar pra morar, aí um
nosso amigo muito bom dali, doou um barracão ali, mais conhecido como
secadora, deu moradia pra nós até construirmos a nossa casa. (Otoniel, em
entrevista no dia 20 de abril de 2008).

O povo Terena estava habituado a viver em uma outra realidade; procediam de
uma região de cerrado, de campo aberto e ao desembarcar nesta região de floresta amazônica,
cercada por uma mata alta e fechada, sentiram muito medo, principalmente pelas crianças.
Otoniel relembra de medos que as crianças tinham com relação a esta nova terra:
Tivemos medos. Muitas pessoas falavam que aqui tem lobisomem, outros
falavam que tinha saci nesse mato, ficamos assustados. Logo depois nós
acostumemos a sair de noite, agora não, não temos medo de nada porque têm
pessoas que ajudam nós né, tem a igreja também né. (Otoniel, em entrevista no
dia 20 de abril de 2008).

As famílias que se transferiram para a nova área foram voluntárias, vieram todos
os que estavam na luta e que aceitaram se transferir para a Gleba Iriri. No entanto, muitas
famílias que estavam nos acampamentos em Rondonópolis decidiram voltar para o Mato
Grosso do Sul, pois consideravam essa terra muito distante de seus parentes e não aceitaram
se transferir pra cá. Mais tarde, vieram também outras famílias que estavam no Mato Grosso
do Sul, umas participaram da luta em alguns momentos e outras não chegaram a estar nos
acampamentos, mas mesmo assim decidiram vir em busca de melhores condições de vida
para seus filhos.
Cirenio relembra que as dificuldades enfrentadas na luta para a conquista da terra
fizeram com que diversas famílias voltassem para o Mato Grosso do Sul.

Até a gente conseguir a terra pra vir pra cá, só tinham mais umas 30 famílias
mais ou menos, 40 famílias. Veio pouca gente pra cá no norte. Os que
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aguentaram em Rondonópolis até o final dos protestos vieram pra cá, não teve
como voltar mais! Aí depois que chegamos aqui, chegaram mais famílias
também, depois que conseguimos a área. E assim nós estamos aqui hoje!
(Cirenio, entrevista em 07 de novembro de 2007)

Após estar devidamente instalada na nova área, cada família foi adquirindo os
móveis básicos para suas casas com o dinheiro recebido da FUNAI o qual era destinado para
a compra de mercadorias e também na construção das casas, o que, segundo Cirenio ajudou
muito no primeiro ano que estavam na aldeia Kopenoty.

Quando nós chegamos aqui foi difícil, mas também foi fácil porque na época
nós recebemos um apoio da FUNAI de 1 milhão e 500 mil quando nós
chegamos aqui, para compra de material, de mercadoria, compra de
equipamentos e mesmo essas casa pra ser construídas, então nós vivemos na
média de um ano só de comida da FUNAI, mais de um ano, um ano e pouco
né, nós vivemos aí comendo aí, só sentado aí na rede, aí no acampamento
(Cirenio, entrevista em 07 de agosto de 2007).

A partir do momento em que perceberam que o dinheiro recebido para a
transferência estava acabando o povo sentiu que eles próprios deveriam ser responsáveis pelo
seu futuro.

Mas aí depois quando começou a acabar isso aí, aí começou o aperto das
famílias, aí nós corremos atrás, não, nós temos que empregar algumas pessoas,
porque o único jeito aqui é empregar por enquanto, aí corremos atrás da
FUNASA, corremos atrás da Seduc, prefeitura [...] (Cirenio, entrevista em 07
de novembro de 2007)

Nas falas foi possível percebermos a dependência que eles ainda têm da FUNAI,
como sendo a provedora para as suas necessidades,

Qual era a idéia da FUNAI? A idéia era vamos levar pra lá porque lá eles vão
caçar, vão pescar, lá eles vão viver tranquilo, vão esquecer de nós . Mas não,
nós não vivemos mais disso, e também bicho hoje nem tem mais, e nessa época
da seca vai pescar o que no rio seco? Os rios estão tudo seco! Então é uma
idéia que eles [FUNAI] têm, os antropólogos da FUNAI. Nós somos
agricultores. Desde que os Terena vieram para o Brasil já veio direto pras
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fazendas, meu avô, a família dele, já veio direto pras fazendas. (grifo meu)
(Cirenio, entrevista em 07 de novembro de 2007)

Podemos identificar na fala do Cacique Terena que o apoio da FUNAI nos
primeiros meses que estavam na nova área foi fundamental, pois de outra forma não teriam
como se sustentarem, visto que a plantação necessita de um tempo para as primeiras colheitas.
Por outro lado, por receberem este auxílio da FUNAI, eles pouco se preocuparam em
trabalhar ou em abrir roças, produzir alimentos nas terras a eles destinadas, como vimos no
depoimento de Cirenio. Foi só a partir do momento em que se conscientizaram que o dinheiro
estava acabando que começaram a buscar alternativas. No entanto, observamos a falta de
apoio técnico para o início dos trabalhos na terra. Os Terena possuem um modo de produção
centrado na agricultura, porém são oriundos de uma região com características bem diferentes
das encontradas na nova reserva. Assentados agora numa região de floresta amazônica,
encontraram muitas árvores, frutas, clima, que são diferentes do que estavam habituados, o
que demanda um tempo para a adaptação e o conhecimento das potencialidades da terra.
Foi possível perceber durante as entrevistas que existe certo rancor a respeito da
atuação da FUNAI, pois não possui um efetivo acompanhamento do povo para a exploração
da terra de modo sustentável,

Nós estamos aqui quase que abandonados, abandonados porque não tem
nenhum funcionário e quando procuramos eles respondem: Não... ta difícil,
não tem, a FUNAI não tem porque a FUNAI ta querendo acabar, o governo ta
cada vez mais pressionando a FUNAI pra acabar, nós não temos recursos e tal.
É a resposta da FUNAI! Então nós damos razão pros índios da região daqui,
que falam assim: nós vamos ficar na aldeia, nós vamos só caça, nós vamos só
pescar [...] Isso porque eles tem muita área, hoje tem mais de 1 milhão de
hectares dos Caiapó, então tem pra onde ir caçar e dou razão quando eles
falam isso, porque a FUNAI não tem esse interesse de apoiar, sustentar.
Uma coisa que a gente pensa, que a FUNAI pensa, que o Governo pensa, é
isso: não os índios a gente aplica e não tem retorno, não compensa. Isso é
talvez uma idéia da FUNAI, mas na verdade hoje as áreas intactas que ta
preservada são as aldeias, mas infelizmente o governo não vê dessa maneira.
A FUNAI tem deixado muito a desejar, não tem participação nenhuma.
(Cirenio, entrevista em 07 de novembro de 2007)

A relação entre índio e FUNAI é bastante contraditória. Ao mesmo tempo em que
veem na FUNAI uma parceira em suas lutas, também a acusam de abandono e a
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responsabilizam pelas dificuldades que enfrentam. Isaac (2004) assim descreve esta relação
entre os índios Terena e a FUNAI:

A Instituição é tratada ora como algo abstrato ora como a casa do índio.
Considerada por eles como sua protetora, benfeitora e provedora é constantemente
acusada de não lhes dar assistência adequada. É invocada sempre que uma pessoa
ou o coletivo da Comunidade necessita ou reivindica alguma coisa, mas a ela são
atribuídas as causas dos infortúnios dos índios. Nas situações de conflito, o Órgão é
usado como um escudo protetor que evita sanções e agressões contra indivíduos e o
coletivo, mas é sempre acusada de omissão e inoperância. (ISAAC, 2004, p. 109)

Este sentimento é comum observarmos nos diversos momentos da luta pela terra
pelo qual este povo tem passado. Durante esse tempo de vivência nos acampamentos, os
índios Terena enfrentaram muitas dificuldades, mas resistiram, pois o que os motivava era a
possibilidade da conquista de um chão para assentar as famílias e a luta era pelo benefício
deste povo que lutava.
Além disso, esteve presente sempre a idéia de que tudo se resolveria com a
conquista da terra. Durante o tempo que permaneciam acampados, tudo era encarado como
SURYLVyULR ³DQRUPDO´ H TXDQGR IRVVHP WUDQVIHULGRV SDUD XPD iUHD GHILQLWLva tudo seria
diferente, tudo melhoraria, poderiam reorganizar seu povo de modo mais definitivo. Viviam o
hoje na espera do amanhã em que teriam o seu espaço e poderiam finalmente ter condições de
viver em paz com seu povo.
Uma das mágoas relatadas com relação à atitude da FUNAI era a de que parecia
que a Instituição estava trabalhando em certos momentos contra o movimento, como mostra o
relato:

[...] Mas diante de tudo esse processo o que mais marcou nisso tudo foi esse
preconceito, essa idéia da FUNAI de colocar assim que vocês não podem ir pra
essa outra terra, a terra tradicional de vocês é aqui no sul, então nós sentimos
assim que de uma certa forma a FUNAI queria falar assim, vocês são índios
vocês estão acostumados a morar aqui no Mato Grosso do Sul, tem que ficar
aqui. Então nós falamos, então nenhum outro povo pode mudar de lugar,
japonês não pode morar no Brasil, peruano, colombiano, alemão [...] pessoal
do Rio Grande do Sul não pode morar aqui, então mais ou menos assim a
gente combatia essa idéia da FUNAI. Só que a gente entende a idéia deles, são
índios, nós não podemos tirar eles de lá, pra tirar eles de lá tem que ter
autorização do ministério público, mas não souberam trabalhar isso, isso
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causava uma indignação muito grande, então nós não podemos morar aqui no
Brasil, não serve nós aqui. E isso foi uma das coisas que mais marcou e isso foi
escrito por antropólogos da FUNAI, vocês não podem morar aqui! Três vezes
o presidente da FUNAI veio tentar convencer nosso povo pra voltar para o
Mato Grosso do Sul. Não, nós vamos levar vocês daqui e comprar uma fazenda
especificamente para assentar vocês no Mato Grosso do Sul. Aí nós falávamos
não, nós queremos terra aqui no Mato Grosso! (Cirenio, entrevista em 07 de
novembro de 2007)

Perguntado sobre o porquê da insistência em levá-los de volta para o Mato Grosso
do Sul, Cirenio respondeu:

Era uma maneira de querer enrolar, isso causava uma indignação enorme.
Então uma das coisas que mais marcou durante todo o processo foi isso, de a
FUNAI tentar trabalhar contra nós ao invés de falar vamos ajeitar logo pra
eles, tentou acabar com o nosso processo, mas eles respeitavam muito o nosso
grupo. Esses Terena aí são diferente, não são como os outros grupos, esses aí
brigam, são guerreiros. Por isso que nós ficamos firmes e isso foi bom pra nós
e hoje eles têm um certo respeito e isso foi bom nesse sentido. Tanto é que as
outras tribos quando vão fazer um protesto, eles falam, - vamos chamar os
Terena que eles já têm experiência. (Cirenio, entrevista em 07 de novembro de
2007)

Poucos anos após a transferência do povo Terena para a área nova foi possível
perceber a felicidade de seus membros com a conquista. Estar num espaço deles e poder
finalmente ter uma vida comunitária, criar seus filhos com um pouco mais de tranquilidade e
dignidade. Este foi o momento em que as transformações começaram a se apresentar, um
povo que se reorganizou e deu os primeiros passos enquanto nova nação. Ainda é recente a
história dos Terena no Norte de Mato Grosso e resultados mais expressivos só serão possíveis
perceber daqui a alguns anos. Contraditoriamente, observamos, apesar de ser um povo que
reivindica os seus diretos de modo veemente, valoriza e enaltece o mínimo conseguido,
deixando a impressão de que para quem não tinha nada, qualquer conquista, por menos que
VHMD³pOXFUR´
O Cacique Milton fala deste sentimento:

Hoje o pessoal ta aqui, cada um nos seus barracos, estão dignos, tem escola
construída, igreja, posto de saúde, acredito que está todo mundo feliz, estão
indo pra terra, estão fazendo um trabalho produtivo lá, e quem ta mais feliz
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com tudo isso sou eu que estou vendo todo mundo digno e contente, fruto da
nossa luta, e hoje está aí! Os meninos fazendo faculdade, tanto o meu filho
como o genro, um outro sobrinho fazendo enfermagem, outra trabalhando na
saúde, a maioria do pessoal nosso ta encaminhado, a felicidade é grande, já a
missão ta cumprida. (Milton Rondon, entrevista em 03 de novembro de 2007)

Apesar de destacar que essa parte da missão esteja cumprida, o Cacique Milton
destacou a preocupação sentida com o que ainda faltava ser construído na aldeia. Considerou
a conquista de grandes avanços devido à capacidade de liderar e exigir os seus direitos que os
caciques e as demais lideranças têm demonstrado durante todo esse processo. No entanto,
estão conscientes de que ainda precisam lutar muito para melhorar a estrutura construída na
aldeia e o conseguido até agora não veio de graça, mas foi preciso sempre lembrar que tudo
custou muita luta e sofrimento do povo Terena e isso é fruto da união do povo que sofreu
inúmeras provações, mas soube resistir com força e coragem, sempre se levantou e não
desanimou da batalha, cientes de que só a conquista da terra poderia dar paz e dignidade para
reconstruir a história desse povo.
Após cinco anos da vinda dos Terena para o Norte de Mato Grosso, foram muitos
os sentimentos percebidos entre o grupo, porém, superadas as primeiras dificuldades de
adaptação a esse novo espaço, verificamos a satisfação do povo em ter aos poucos como
melhorar suas condições de vida.
Joel Mário, professor e uma das lideranças da aldeia Kopenoty, fala deste
sentimento:

Na realidade foi uma mudança trágica, adaptação de clima, pessoas, mas foi
uma mudança que posso considerar uma grande vitória para o povo, porque
podemos conquistar novas amizades, conhecer novos povos e ter na realidade
uma mudança que nos trouxe um amor a novas pessoas, disso podemos
integrar a sociedade com pessoas diferentes, assim, ser índios, ser povos, pra
nós hoje é um orgulho, ser índio é viver, ter condições vida, saúde, moradia e
estadia pra nós, essa mudança foi essencial, porque podemos hoje contar que
hoje somos um povo que tem a nossa terra, seguro pra convivência. (Joel
Mário, em entrevista no dia 19 de abril de 2008).

Percebemos na fala de Joel Mário que a transferência não foi tranquila, o povo
teve que se adaptar para viver neste novo bioma, saiu de uma região de cerrado direto para a
região amazônica, onde o clima, a vegetação, tudo é diferente da sua terra de origem.
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2.2 ± A organização política, espacial e econômica da aldeia
Nos dias atuais a organização política da aldeia já se encontra bastante alterada do
que tradicionalmente existia. Essas alterações foram frutos da proximidade da aldeia com a
periferia das cidades que influenciaram no modo de entender a política que esse povo possuía.
Hoje reconhecemos que há uma politização bem maior não só dos Caciques, mas também de
toda a comunidade e com isso o índio começou a perceber a necessidade de lutar para
conquistar os seus espaços, também na política regional.
Foi com este entendimento que julgaram como sendo de grande importância a
formação de três grupos21 para ir cercando os pontos estratégicos da reserva, como se fossem
pontos de guerra, para proteção do povo e de seu território. Portanto, cada aldeia está
organizada de modo independente, cada qual com um cacique e as suas lideranças e seus
conselhos tribais.
Cada cacique escolhe algumas pessoas da comunidade para serem os seus
conselheiros, e estes em assembléia são aprovados pela comunidade geral. No final de 2007
aconteceu a troca de Cacique da aldeia Kopenoty, saiu o Senhor Cirenio que passou a ocupar
um cargo no posto de saúde e assumiu o Senhor Pedro Cruz, também chamado de Pedro Biu,
que por sua vez escolheu as lideranças, as quais o auxiliarão neste trabalho de comando da
aldeia.
Para a formação do conselho, o novo cacique escolheu para fazer parte de suas
lideranças além das pessoas da aldeia Kopenoty, também uma pessoa de cada uma das outras
duas aldeias, da Turipokú e da .X[RQHW\3RNH¶p. Vale ressaltar que a representante da aldeia
Turipokú escolhida para representar a sua aldeia é uma mulher. Esta medida tomada pelo
novo Cacique da Aldeia Kopenoty foi vista pelos demais como uma forma de sabedoria e essa
atitude do novo Cacique de chamar membros das outras aldeias para fazer parte dos seus
conselheiros veio para fortalecer a Aldeia Kopenoty que é a sede, onde toda a população
reside.
Devido às condições a que estavam submetidos nas Reservas do Mato Grosso do
Sul, onde a maioria dos Terena não vivia da reserva, mas desenvolvendo atividades no

21

A partir de 2009 estão organizando a criação de uma nova aldeia na reserva do Iriri, esta quarta aldeia se
chamará Inamati TXH VLJQLILFD ³7HUUD 1RYD´ (VWD DOGHLD HVWi VH FRQVWLWXLQGR a partir do grupo familiar mais
ligado ao Pedro Biu.
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entorno, em fazendas ou em usinas de álcool. Isso fazia com que este povo não se sentisse
como pertencente a um território indígena, conforme estamos acostumados a denominar aos
demais grupos indígenas amazônicos. O estilo de vida a que estavam submetidos nas reservas
demasiadamente pequenas foi responsável para que houvesse uma integração bastante
considerável dos Terena com a economia e com a sociedade local.
No entanto, com a vinda para a Reserva do Iriri Novo no Norte de Mato Grosso,
retomou-se a idéia da terra como locus fundamental para a reprodução social da comunidade.
Com maior espaço, aos poucos os índios ampliaram as formas de viver da reserva e não
apenas na reserva.
A partir de 2007 as atividades agrícolas foram se desenvolvendo na reserva com
maior intensidade, e, com as primeiras colheitas, o resultado do trabalho começou a aparecer e
com isso foi possível observar o aumento do entusiasmo do povo com relação a terra. Com a
abertura de escolas nas duas aldeias da reserva, muitas famílias começaram a ficar mais tempo
trabalhando e cuidando de suas plantações no Iriri. O resultado positivo das colheitas
contribuiu significativamente para aumentar a satisfação e a certeza de que é possível viver da
terra. A tendência, que observamos, é que, a cada ano, novas culturas agrícolas sejam testadas
e desenvolvidas na aldeia e a cada ano seja criada uma estrutura melhor na reserva para que as
famílias fiquem em definitivo naquele lugar. No início de 2009, chegou à reserva a energia
HOpWULFD DWUDYpV GR SURJUDPD GR JRYHUQR IHGHUDO ³Luz para Todos´ R TXHWURX[H EHQHItFLRV
para a comunidade.
Geograficamente falando, o povo Terena do Mato Grosso, ocupa duas áreas de
terra. A comunidade toda reside na Aldeia Kopenoty, localizada aproximadamente a 80 km da
cidade de Peixoto de Azevedo, sede do Município, e possui uma área em torno de 30 hectares
de terra, onde estão construídas as casas, a escola, igreja, posto de saúde. Enfim, poderíamos
dizer que a aldeiaKopenoty pD³VHGH´GRV7HUHQD3RUpPD7HUUD,QGtJHQDTXHIRLGHVWLQDGD
a este grupo fica a cerca de 200 km desse local e lá estão localizadas as outras duas aldeias
desse grupo, que se formaram logo na chegada na nova terra, são elas: a Aldeia Turipokú e a
Aldeia .X[RQHW\ 3RNH¶p. Atualmente eles costumam se dirigir até a área para os trabalhos
agrícolas e permanecem no local durante alguns dias, residindo em barracos que foram
construídos nessas aldeias, mas continuam com as suas residências na Aldeia Kopenoty.
Uma delas é chamada de Aldeia Turipokú, nome dado em homenagem ao Senhor
Hélio Turi Rondon. Turipoku significa branco na língua Tapirapé da qual o senhor Hélio era
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descendente e recebeu este nome porque quando saiu de sua tribo seus parentes passaram a
falar que ele não era mais índio e sim Turi (branco). A Aldeia .X[RQHW\ 3RNH¶p tem o
VLJQLILFDGRGH³7HUUD3URPHWLGD´RX³7HUUD(VSHUDGD´QDOtQJXD7HUHQD$RXWUD$OGHLDWHP
o nome de Kopenoty, TXHVLJQLILFD³tQGLR´WDPEpPHP língua Terena. Esta última se tornou
hoje um ponto de apoio para estas outras comunidades pelo fato de estar localizada ali a
escola, o posto de saúde. Além do mais, é nela que todos possuem as suas casas.
No Mapa número 03 (três), destacamos a área que foi destinada aos Terena no
Norte de Mato Grosso, pertencente aos Municípios de Peixoto de Azevedo e Matupá. A
reserva Terena está em azul, localizada a esquerda do Rio Iriri Novo e corresponde (aos 32
mil hectares que já foram demarcados no final de 2007. Ainda faltam demarcar as demais 20
(vinte) mil hectares que se localizam a direita do Rio Iriri Novo. Na área em azul, estão
localizadas as aldeias .X[RQHW\ 3RNH¶p e Turipokú; a aldeia Kopenoty fica ao longo da BR
080, à 200km da reserva, conforme apontamos no mapa.
Mapa número 03 ± Localização da Terra Indígena Terena

3
2

1

1- Kopenoty
2- .X[RQHW\3RNH¶p
3- Turipokú
Fonte: adaptação a partir de um mapa da FUNAI.
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Para esta divisão foram formados três grupos assim constituídos: 21(vinte e uma)
famílias ficaram na aldeia Kopenoty, 15 (quinze) na Turipokú e 14 (catorze) na Kuxonety
3RNH¶p. A média de pessoas por família é de 4,16.
A população Terena no Norte de Mato Grosso, em 2008, era de 207 (duzentos e
sete) indivíduos, 104 (cento e quatro) homens e 103 (cento e três) mulheres. No quadro abaixo
podemos perceber que há paridade na relação homem/mulher entre a população Terena:
Quadro número 01 ± Demonstrativo geral da população Terena no Mato
Grosso22
Kuxonety

Kopenoty

Turipukú

Total

Homens 27

Homens 46

Homens 31

104

Mulheres 26

Mulheres 43

Mulheres 34

103

População Terena homens/mulheres/aldeia
Dados sistematizados pelo pesquisador.

Em 2008 na soma das três aldeias encontramos um quantitativo significante de 88
(oitenta e oito) crianças de zero a doze anos, o que corresponde a, praticamente, metade do
grupo. Na faixa situada entre os 13 e os 40 anos encontramos 100 (cem) indivíduos e apenas
19 (dezenove) acima dos 40 anos, o que caracteriza uma população bastante jovem. No
gráfico abaixo podemos visualizar como está a divisão em percentagem.

22

Dados sistematizados com base nas fichas das famílias arquivadas no posto de saúde da aldeia Kopenoty em
julho de 2008.
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Gráfico número 01 ± População divida em três faixas etárias

Dados sistematizados pelo pesquisador

No quadro abaixo, podemos verificar a grande concentração de crianças e jovens
na aldeia e chamamos a atenção para o número de crianças de zero a cinco anos que são as
que nasceram na nova terra.

Quadro número 02 ± Quantitativo da população geral dos Terena de Mato Grosso
segundo faixa etária/sexo.
Total
Idade Masculino Feminino
0-5
15
27
42
6 ± 10
21
12
33
11 ± 15
10
17
27
16 ± 20
13
07
20
21 ± 25
02
11
13
26 ± 30
10
11
21
31 ± 35
14
08
22
36 ± 40
07
03
10
41 ± 45
04
01
05
46 ± 50
00
02
02
51 ± 55
01
04
05
56 ± 60
01
00
01
Mais de
06
01
07
60
TOTAL
104
103
207
Dados sistematizados pelo pesquisador
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Com relação à constituição da população Terena, das três aldeias do Norte de
Mato Grosso, encontramos alguns dados interessantes como a proporção de homens e
mulheres que é praticamente igual. Outro dado interessante é a grande quantidade de crianças
e a escassez de pessoas acima dos 45 anos, o que demonstra a juventude do grupo, conforme
podemos avaliar através dos gráficos populacionais.
A decisão de divisão da comunidade em três aldeias ocorreu com a finalidade de
ocupar melhor o espaço dentro da reserva. Foi com este objetivo que foram criadas as duas
Aldeias dentro da reserva do Iriri Novo, cada qual possuindo a sua organização, tendo o seu
Cacique e suas lideranças.
Existe uma divisão política no grupo, respeitando-se o pensamento uns dos outros
e a organização de cada local. A aldeia Kopenoty, por ser o local onde todos se encontram
com mais frequência, é a referência para as outras duas aldeias. Sempre que acontece algum
problema em qualquer uma das outras, a aldeia é chamada para prestar ajuda e as decisões são
tomadas sempre em conjunto, em comum acordo entre as lideranças e o conselho tribal.
Um dos objetivos da criação destes dois novos grupos na reserva no Iriri, foi o de
organizar o trabalho e a ocupação da área, porque a distância da reserva até a aldeia Kopenoty
é muito grande (cerca de 200 km). Portanto, na visão do grupo, quando foi discutido e
decidido pela formação destas duas comunidades lá na reserva foi considerada como uma
estratégia do povo Terena para obter mais força nas negociações e, com isso, melhorar o
atendimento por parte dos órgãos governamentais. Por exemplo, a FUNASA tem por
obrigação atender as duas comunidades do Iriri, independente se têm duas ou três pessoas lá
dentro. Então, um dos pontos que pesaram na decisão de dividir o grupo, foi para a FUNASA
atender com mais frequência, além do que, desta forma, é possível uma proteção melhor do
seu território, pois cada uma das aldeias está localizada numa das extremidades da área. A
divisão em três grupos tem sido avaliada pelos índios como uma forma de somar forças e não
como separação.
Outra situação que tem um bom funcionamento, também está no que diz respeito
ao trabalho dentro da reserva, porque quando se tem duas reservas indígenas, dois grupos,
duas aldeias na reserva, torna-se muito mais forte o movimento reivindicatório de recursos
para a comunidade como um todo. Como exemplo disso, podemos citar o projeto para a
instalação da energia elétrica nas aldeias. A partir do momento que se fala que tem duas
comunidades indígenas dentro da reserva e que eles querem energia e mais a aldeia Kopenoty
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apoiando estes pedidos, isso ajuda a fortalecer as reivindicações da população indígena. Tanto
é que hoje não se fala mais em um cacique do povo Terena, sempre quando existe uma
reivindicação é trabalhado em nome dos três caciques Terena.
Com relação à organização econômica da comunidade, podemos afirmar que os
Terena do Mato Grosso estão começando a se estruturar de forma mais consistente, pois
nestes últimos anos a terra passou a ser melhor aproveitada e com isso já está sendo possível
colher alguns frutos desse trabalho, diversos produtos passaram a ser cultivados na área da
reserva no Iriri e também é mantida uma horta em boas condições na aldeia Kopenoty, a qual
ajuda na merenda escolar e na alimentação da comunidade.
Oliveira afirma que há registros entre os anos de 1543 e 1548, os quais apontam os
tQGLRV *XDQi FRPR VHQGR ³tQGLRV SRVVXLGRUHV GH XPD DJULFXOWXUD EHP GHVHQYROYLGD´
(OLIVEIRA, 1968, p. 29). Nos dias atuais Isaac (2004) também faz referência a esta
predileção aos trabalhos agrícolas entre os Terena,

Desde que as famílias Terena foram para o Mato Grosso seus homens se dedicam,
salvo raras exceções, ao trabalho agrícola. Primeiro plantavam roça em terras
Bororo e negociavam a produção nas casas comerciais de Rondonópolis [...] depois
da expulsão da área foram trabalhar como arrendatários [...] Enfim, o trabalho
Terena-MT está, via de regra, ligado à produção de mercadorias agrícolas. (ISAAC,
2004, p.112)

Nestes últimos anos, eles vêm abrindo roças para o cultivo de alguns produtos para
a subsistência das famílias na aldeia. Iniciou-se a plantação de mandioca, banana, milho,
batata, abóbora entre outros produtos da base alimentar do povo e nesse ano 2007/2008 o
objetivo foi plantar também feijão e arroz. Também já se encontra em formação uma área
para a criação de gado.
Com a intensificação dos trabalhos e a consequente permanência por mais tempo
na reserva, os indígenas estão vendo outras possibilidades de exploração econômica da área.
No início de 2008, constataram que existem muitas seringueiras nativas dentro da reserva e
isso já despertou a vontade de estar extraindo o látex como mais uma fonte de renda para a
aldeia. Além disso, também estão pensando na extração do óleo de copaíba e na criação de
abelhas para a obtenção do mel. Todas estas são idéias que neste momento, ainda não foram
postas em prática, falta-lhes ainda o apoio de algum órgão municipal, estadual e/ou federal
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que possa lhes prestar o suporte técnico adequado para dar início a estas atividades produtivas
na reserva.
Apesar da satisfação com a produção que colhida na reserva, constatamos que não
houve uma preparação desses trabalhadores para um melhor aproveitamento de suas terras.
Estão abrindo roças (roçando o mato) e plantando baseados apenas nos seus conhecimentos
básicos das práticas agrícolas, sem um acompanhamento e uma orientação técnica seja por
parte da FUNAI, EMPAER, INCRA, Secretaria de agricultura do município ou qualquer
outro órgão. Sendo assim, a cada dia que passam na reserva vão vislumbrando novas
possibilidades de exploração econômica da mata, porém falta-lhes o conhecimento técnico
para assim usufruírem a reserva de modo sustentável. Um exemplo disso é a grande
quantidade de seringueiras com potencial para a exploração do látex, acima citado, porém
para este trabalho será necessário orientação sobre as técnicas e materiais a serem usados na
cultura, haja vista ser uma atividade totalmente nova para esta população. Também é grande o
número de frutas encontradas na mata que eles desconhecem.
Através de um conhecimento técnico mais aprofundado da área seria possível
avaliar as reais potencialidades de exploração econômica sustentável da floresta, sem a
necessidade de se fazer grandes queimadas, procedimento bastante usado na agricultura no
Norte de Mato Grosso.
Observamos a partir do convívio na reserva, aos poucos, novos alimentos também
são incorporados a dieta da população indígena, tais como o palmito e a volta do consumo de
peixe que é encontrado com abundância na reserva, já na aldeia Kopenoty não existe, por estar
localizada distante dos grandes rios.
Na aldeia Kopenoty existem várias pessoas desempenhando outras atividades
remuneradas, algumas empregadas na FUNASA, outras na escola, possuem ainda um aviário
instalado na aldeia, resultado de um projeto financiado pelo governo federal através do
programa Fome Zero. Existe também um projeto ligado ao Programa de Assistência Integral
a Família (PAIF), em funcionamento há quatro anos na aldeia e têm ajudado muito, desde que
chegaram, pois no início muitos não tinham do que sobreviver. A maioria das famílias, que
não têm renda, acaba atendida pelo PAIF, pois, sempre tem algum membro da família que
trabalha no projeto ou em um dos outros subprojetos tais como: horta, artesanato, corte e
costura. Isso acaba envolvendo muitos moradores da aldeia e gerando renda para as famílias.
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Conforme afirma o índio Matheus, no entanto, a renda gerada pelo aviário e
demais atividades ligadas por este programa é muito pequena, impossibilitando inclusive de
manter o salário de uma pessoa exclusiva para realizar este trabalho. Por essa razão, começouse a desenvolver uma parceria com a escola para dar prosseguimento a esta atividade.

Ai o que é que fez, em consequência disso pra poder manter o aviário, foi feita
uma parceria com as escolas, ai a parceria foi feita assim, que tem um, um
funcionário né, da escola, que ajuda a manter o aviário, ai que entra essa
parceria pra crianças poder também ta ajudando, as crianças além de a coleta
do ovo né, das galinhas, ainda aprende, ajuda nesse sentido. [...] e contribui
também na merenda escolar né, do PAIF ai tem a questão também do
artesanato, só que o artesanato ele é feito muito pouco né, num da muita
renda, ai o que é que eles faz? Faz roça, porque ai do PAIF ele tira uma
quantidade e ai compra semente né, que nem foi feito o ano passado e esse
semestre já ta sendo investido agora de novo (Matheus, entrevista no dia 29 de
abril de 2008).

O entrevistado fala da importância do programa estar ligado à escola, pois assim
auxilia no ensino-aprendizagem das técnicas para o trabalho com a terra.

[...] então, por isso que o programa junto com a escola, principalmente nesse
sentido, é pra poder repassar esse conhecimento né, mas ele não era repassado,
bem antes eram, inclusive agora, os pais hoje cobram porque os pais não sabe
hoje plantar um pé de, de por exemplo de, de cana ou de, ou o tempo de
molhar né, a época né, a Lua cheia, lua nova né, e da chuva também. Então
agora que ta sendo repassado, por isso que a questão dos alunos tarem lá no
mato é pra esse sentindo entendeu? Esses mais velhos né, vão ensinando as
crianças. [...] bem no início foi atividade da escola, porque eu lembro quando a
gente ia pra lá aí foi feito né, a gente levava os alunos aí e passava esse
conhecimento e levava umas pessoas e iam fazer roça, esse é bom porque a
terra é fofinha e ia demorar tantos dias pra derrubar e queimar e tal e depois
vamos plantar né, então era repassado, hoje eu num sei como ta funcionando
né, mas o que eu sei é que, esses conhecimentos, ele vão, tão sendo passados
assim por família né, cada um que sabe vai repassando (Matheus, entrevista
no dia 29 de abril de 2008).

Com relação ao trabalho desenvolvido na reserva e a divisão e/ou utilização da
terra podemos afirmar que está acontecendo de forma espontânea. Cada família tem a
liberdade de plantar quando desejar, não existe limites para a propriedade. A terra é de todos,
porém cada família cultiva a sua própria roça. Embora o produto do trabalho seja familiar, o
acesso aos recursos naturais é coletivo.
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De acordo com Alvanei, a produção de cada família é dividida entre todos, ou seja,
uma família cultiva mais determinado produto e outras plantam mais outro e com isso acabam
fazendo trocas, conforme nos exemplifica: quem tem mais mandioca, abóbora ou outro
produto distribui para outras famílias que produziram mais batata, banana ou outro produto
qualquer.
Essas plantações são feitas em pequenos pedaços de terra preparados somente com
os conhecimentos próprios, sem adubação adequada ou defensivos agrícolas. A produção
ainda é bastante pequena, servindo apenas para a alimentação da família.
Algumas pessoas têm emprego na aldeia Kopenoty e não podem ficar muitos dias
na reserva trabalhando na roça e, para que também possam estar cultivando algum produto lá
no Iriri; acabam repassando um pouco do seu salário para outros membros da comunidade
para que façam os seus roçados e plantem sua roça.
É tradição entre os Terena o cultivo de uma roça comunitária, em maior escala, da
qual a produção é destinada para a comunidade como um todo. Esses produtos servem para a
manutenção da comunidade, na conservação dos equipamentos, aquisição de combustíveis,
sementes, entre outros. No entanto, isso ainda não está acontecendo no Iriri, porque só agora
o povo está começando a efetivamente cultivar a terra e a comunidade ainda não dispõe dos
equipamentos comunitários.

2.3 O relacionamento com os vizinhos e a ação social dos Terena

A chegada no Mato Grosso foi complicada, pois existia na região um histórico
muito negativo com relação aos índios que habitavam o Mato Grosso e seu relacionamento
com a população não-índia. Também podemos afirmar que muitos moradores do distrito de
União do Norte são oriundos do Rio Grande do Sul, de uma região onde eram constantes os
conflitos com o povo indígena Kaingang. Foi possível observar um preconceito com relação
aos índios. No Sul do Brasil, por exemplo, é comum as pessoas se referirem aos índios como
³%XJUHV´ IDWRU WDPEpP LGHQWLILFDGR QDV FRQYHUVas com alguns moradores da região onde
realizamos a pesquisa.
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Conversamos com o Senhor Arnir Sebastião Mileski, sitiante vizinho da aldeia
Terena Kopenoty, possui três filhos e a esposa estudando na escola Terena e participa
ativamente na comunidade indígena, principalmente nas festas da comunidade e nas reuniões
e apresentações culturais na escola Terena. Ele nos relatou que havia um desconforto com
relação aos povos indígenas por parte da população local, em suas palavras isso ficou
evidente:

Rapaz, eu vou te falar, aqui o povo branco é meio cismado sabe? Mas o
relacionamento de nós brancos com eles é bom, só que quando eles chegaram
aqui, na época em que chegou né, o branco já tinha um receio do povo
indígena, nós que viemos do Sul né, nós morava numa aérea indígena lá, nós
fomos despejados duma tribo lá né, daí a gente fica meio cismado com eles né,
mas ai vamos fazendo amizade, e hoje misturou tudo, principalmente essa
aldeia aqui, que quem vê é tudo branco, num tem mais aquela como se diz,
aquele, os índios aquela tradição que não se mistura com o branco, essa aldeia
aqui não, essa aldeia aqui já se mistura com os brancos, pra nós é como uma
vila, é que nem eu falo se um dia a União [União do Norte] ser município, a
aldeia pode ser um distrito. (Arnir Sebastião Mileski, em entrevista no dia 03
de julho de 2008)

Ficou evidente na fala do Senhor Arnir, que havia certa indisposição por parte da
população não-índia para com os Terena, novos moradores da localidade, devido aos conflitos
já enfrentados com os Kaingang no Rio Grande do Sul e a esse histórico negativo provocado
pelos índios da região de União do Norte. Contavam que os índios que lá habitavam,
invadiram fazendas, comércios, cidades, pegavam o que queriam nos estabelecimentos
comerciais, invadiam as casas, pegavam mercadorias e nunca pagavam por nada. Essa era a
história dos índios do Mato Grosso que a população local conhecia, principalmente com
relação aos índios Caiapó.
Cirenio fala do conflito provocado pelos Caiapó,

Até hoje eles são assim, nós sofremos muito por causa deles. Nós sofremos
assim de corpo a corpo mesmo, eles [Caiapó] foram buscar as nossas coisas na
aldeia, levaram nosso trator, caminhoneta, levaram [...] os Caiapó...
Houve esse conflito no início, aí nós entendemos porque que o povo não-índio
aqui recebeu nós de uma forma diferente. Alguns, o próprio prefeito da época
que é o Assis, ele falou pra mim, eu já era cacique na época: - Olha! eu não
reconheço vocês porque o INCRA não falou nada, FUNAI não falou nada.
(Cirenio, entrevista em 07 de agosto de 2007)
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A presença dos índios Terena nas proximidades da cidade motivou a saída de
muitas famílias da região que colocaram suas propriedades à venda e foram embora temendo
prejuízos com a proximidade da aldeia de suas terras que poderia gerar uma desvalorização
muito grande dos seus bens.
No entanto, poucos meses depois da instalação dos Terena em União do Norte,
este sentimento negativo começou a se alterar. A população logo passou a verificar que este
povo era diferente dos demais índios por eles conhecidos, HUDP³RUGHLURV´HFRPLVVRPXLWDV
famílias começaram a retornar para as suas terras, percebendo inclusive que a instalação da
aldeia ali perto não representava nenhuma ameaça para eles nem para suas propriedades, ao
contrário, muitos benefícios começaram a surgir para os moradores da vila em função da
vinda dos índios para a região.
Nas palavras de um radialista e um dos moradores mais antigos do distrito de
União do Norte, o Senhor Genivaldo Aparecido Gonçalves, verificamos como o
relacionamento existente entre a comunidade e os indígenas têm se alterado, inclusive com a
participação da comunidade de União do Norte nas comemorações realizadas na aldeia.
Assim nos fala sobre os Terena:

Na vinda dos Terena pra cá em 2003, recebemos eles com muita satisfação,
nunca eu creio que a comunidade local teve problemas, inclusive o próprio
distrito já tem outras reservas indígenas, outras aldeias, mas o povo Terena
veio compor a sede do distrito de União do Norte desde 2003 até agora e eu
creio que é salutar e importante a vinda pra cá deles de Rondonópolis, que
ganharam área, local específico de direito a toda nação indígena Terena e que
está aqui compondo toda a comunidade. Eu repito que é importante, sempre
importante compor com culturas diferentes [...]. Eu acredito que é muito
importante que todos os seres humanos se compõem, e se conviva em
harmonia aqui no distrito de União do Norte. O povo Terena vem fazendo isso
muito bem, já que são a maioria, cristão, toda maioria a gente sabe, que eles
são ordeiros e que sempre vêm a contribuir para toda a população e para o
crescimento do distrito. (Genivaldo, entrevista no dia 19 de abril de 2008)

De algum modo, a chegada dos índios trouxe inclusive benefícios para a população
não-índia, pois logo que chegou o período da seca o governo já ordenou que fossem
arrumadas todas as estradas e as pessoas começaram a reconhecer que isso se deu devido à
presença dos índios. Depois disso, logo veio a energia elétrica e o telefone, entre outras
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melhorias. Tudo isso ajudou a mudar a visão que a população local possuía em relação aos
povos indígenas e houve uma aproximação entre eles cada vez maior.
Com relação a este sentimento, Cirenio nos conta que:

Quando nós chegamos já instalamos uma FM Terena aí dentro, aí eles
falaram, não esses índios aí são diferente [...] aí começamos a falar, outros
vinham na rádio e falavam, nós agradecemos a vinda dos Terena porque isso
vai beneficiar a cidade, começaram a procurar nossas lideranças para poder
correr atrás de outras coisas.
[...] mas aí mudou, começou famílias a querer voltar, não, nós perdemos tempo
porque os índios levaram benefícios pra lá né e começamos a fazer parte da
sociedade e eles mesmo vieram procurar reunir conosco aqui, aí nós mudamos
um pouco essa visão do índio que eles tinham aqui. (Cirenio, entrevista em 07
de agosto de 2007))

A presença dos índios Terena contribuiu para modificar a idéia que a população
tinha com relação aos povos indígenas, principalmente os moradores da comunidade de União
do Norte, a qual se localiza a cerca de três mil metros da Aldeia Kopenoty.
Atualmente, qualquer evento que tem em Peixoto de Azevedo, os Terena são
chamados para fazer alguma apresentação cultural. No distrito de União do Norte existe
aceitação por parte da população e sempre há interação, quando tem festa no distrito são
chamados os índios para fazer apresentações e, quando tem festa na aldeia, também a
população local é convidada a participar, principalmente as crianças da escola da vila sempre
se fazem presentes na aldeia. Os Terena também participam de torneios de futebol que
acontecem nas cidades vizinhas, principalmente em Peixoto de Azevedo e Matupá.
Apesar de, ainda existir uma resistência com relação aos Caiapó, o relacionamento
dos Terena com a comunidade local é de amizade.
Durante nossas visitas tivemos a oportunidade de acompanhar alguns índios
fazendo compras nos mercados de União do Norte. Observamos que foram bem atendidos
pelos comerciantes, inclusive alguns solicitavam que fossem anotadas as compras no
FDGHUQLQKRGH³ILDGR´SRLVSDJDULDPQRILPGRPrV
No segundo semestre de 2007, dois índios Panará vieram para a Aldeia Kopenoty
para estudar na escola Terena, pois na aldeia dos Panará tem apenas as primeiras séries do
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Ensino Fundamental e para prosseguir nos estudos eles precisariam sair da aldeia, geralmente
indo para a escola na cidade de Colíder-MT, onde existe um posto da FUNAI.
Um fato que nos chamou atenção foi que os Panará têm muita dificuldade para
falar a Língua Portuguesa e ainda precisam aprender o Terena, devido ao fato das aulas serem
ministradas nestas línguas (Português e Terena).
A presença de jovens Panará estudando na escola Terena é visto como uma forma
de ajudar os parentes a melhorar a qualidade de vida nas outras aldeias e os Terena veem isso
de forma muito positiva e até mesmo como uma responsabilidade social que eles têm para
com os outros povos.
Podemos perceber na fala de Cirenio a consciência da responsabilidade que os
Terena sentem com relação a estar ajudando os outros povos:

Mas nós estamos tentando, os Panará mesmo estamos entrando direto lá
agora, nessa época da seca entra facinho lá, eles estão mudando, aí eles
falaram, nós queremos morar lá com vocês, estudar, nós queremos aprender a
dirigir carro, queremos aprender falar fino, queremos estudar, então eles estão
querendo aprender conosco né. É difícil porque, primeiro a FUNAI não vai
dar sustentação pra eles, nós estamos aqui também trabalhando pra se
manter, mas de qualquer forma nós temos que ajudá-los né, na medida do
possível. (Cirenio, entrevista em 07 de agosto de 2007)

Atualmente já se realizam diversos intercâmbios com os povos indígenas vizinhos,
tais como visitas às aldeias Panará e também a vinda destes para a aldeia Terena. Nestas
ocasiões são desenvolvidas diversas atividades sociais e esportivas. Estas atividades também
são realizadas com outras tribos vizinhas residentes no Parque Nacional do Xingú.
Outra questão que merece destaque é a presença de não-índios estudando na escola
Terena da aldeia Kopenoty. A comunidade indígena resolveu abrir dez vagas para a
população não-índia na escola da aldeia, como forma de promover uma interação maior com a
comunidade local, porém a procura foi além das expectativas, foi maior do que as vagas
ofertadas.
Com o desenvolvimento dessa ação, constitui-se uma ressignificação e uma nova
ação de alteridade. Os índios buscam com isso afirmar sua distintividade étnico-cultural por
um lado e por outro abrem as portas da sua escola para alunos de outras etnias e também para
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alunos não-indígenas, demonstrando desse modo, que a escola diferenciada é um lugar de
fronteiras, de encontro de diferentes grupos.
Nesse sentido aprendemos com o povo Terena que as diferenças devem ser vistas
menos como expressão de algo exótico ou como desvantagens e passar a serem observadas
mais como uma parte essencial e constituinte das relações humanas e das vivências na
coletividade.
O senhor Arnir mostra como é bem atendido toda vez que vai à aldeia, inclusive
em casos de doença e quando ele ou qualquer outro membro da família necessita de algum
tipo de medicamento é no posto de saúde da aldeia que encontram atendimento:

[...] a gente ta junto ali pra ver se consegue o melhor pros filhos da gente né, o
pessoal ali, num tenho queixa nenhuma deles, tudo gente boa. Preciso de uma
saúde, um negócio, por ali sou bem recebido, nunca ninguém falou nada. No
postinho da saúde, vou ali ninguém nunca falou um não pra mim, eu, ou seja,
qualquer um daqui de casa sempre recebe nós de braços abertos, o povo ali é
gente boa, eu gostei deles (Arnir Sebastião Mileski, em entrevista no dia 03 de
julho de 2008).

O bom relacionamento com os vizinhos é expresso na fala do Senhor Arnir quando
demonstra que sua família é respeitada e recebida sem preconceitos, tanto na escola quanto no
posto de saúde da aldeia.

2.4 A Saúde na Aldeia

Quando se fala em saúde, na Aldeia dos Terena, ela é levada a sério. Dentro da
Aldeia Kopenoty existe um posto de saúde no modelo Programa Saúde da Família (PSF), ele
conta com um técnico em Enfermagem, e três agentes de saúde que fazem todo o
acompanhamento dos habitantes das demais aldeias. Anualmente é feito um censo onde
através dele, se tem um maior controle de como anda a vida e a saúde dos índios. O posto é
equipado com alguns remédios básicos mais usados pela população indígena.
O atendimento à saúde dos Terena é uma questão que não tem recebido muitas
reclamações por parte da comunidade indígena, principalmente na Aldeia Kopenoty onde há
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um serviço de atendimento e acompanhamento da população que, num comparativo com as
demais populações indígenas e também com muitas comunidades não-índias, pode ser
considerado razoável, apesar de, ainda estar bastante das reais necessidades.
Os indígenas contam ainda com o atendimento no posto de saúde municipal, no
distrito de União do Norte, onde tem atendimento médico, juntamente com a comunidade
local. Em casos de emergência há um carro para levá-los até o hospital em Peixoto de
Azevedo. Este veículo é disponibilizado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para a
WULERRTXDORVtQGLRVRFKDPDPGH³RFDUURGDVD~GH´TXHHVWiVHPSUHGLVSRQtYHOSDUDOHYilos até um hospital próximo ou à Casa de Saúde Indígena (CASAI) e, posteriormente,
encaminhá-los para o atendimento hospitalar.
Com relação às principais enfermidades que afetam a população, Antônio Mário,
índio Terena técnico em enfermagem na aldeia Kopenoty, afirmou que:

As principais doenças que tem acarretando é as doenças respiratórias, é a
doença que mais ataca aqui, principalmente a gripe, quando baixa aqui uma
virose, é preocupante, às vezes ficamos aqui com bastante pessoas aqui
tomando soro, bastante problemas respiratórios mesmo, principalmente a
gripe. Tanto em crianças como em adultos também. Mas a preocupação maior
é com as crianças que por qualquer coisa estão sempre sentindo pontada, ou
seja, agravando mais né. Nos casos de adultos a gente tem feito vários
atendimentos aqui e tendo êxito, agora crianças às vezes temos que enviar até
a mão de um especialista pra poder estar tomando alguma providências. [...]
outro problema que preocupa a equipe de saúde é a diarréia. A diarréia é
também um problema que tem nos preocupado muito, pela água não ser assim
uma água potável, uma água 100% tratada né, então acaba dando muita
diarréia, questão de verminose, a gente vacina de 3 em 3 meses, mas mesmo
assim ajuda bastante a preocupar a equipe de saúde (Antonio Mário, em
entrevista no dia 21 de abril de 2008).

Conforme podemos verificar, a gripe, a diarréia e a verminose são as principais
causas de internações entre os Terena. Os problemas respiratórios são agravados nos meses de
seca, no período de maio a setembro, em virtude do excesso de poeira e fumaça que se
acumula no ar.
Entre as outras enfermidades que podemos constatar foi a presença de pessoas que
possuem diabetes e hipertensão. Esse dado é enfatizado por Antônio Mário:
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Temos aqui alguns hipertensos na população inteira aqui deve ter umas cinco
ou seis pessoas com hipertensão, mas tudo bem controlado, principalmente na
alimentação, que é o mais necessário, temos também duas pessoas diabéticas
(Antonio Mário, em entrevista no dia 21 de abril de 2008).

Os casos que necessitam de atendimento hospitalar são encaminhados para o
Hospital de Peixoto de Azevedo. Neste caso, existe no Município a Casa de Saúde do Índio ±
CASAI ± que serve como um ponto de apoio para estas pessoas que precisam se deslocar da
aldeia para a cidade a fim de fazer seus exames ou até mesmo internações.
Sobre o papel desempenhado pela CASAI, Antônio Mário afirmou:

A CASAI serve pra nós aqui Terena, mais como uma casa de apoio, pelo fato
que a gente tem técnico de enfermagem indígena aqui dentro, agentes de saúde
que já fez mais de cinco anos de especialização23, isso faz com que o trabalho
da gente fica mais aqui dentro da aldeia do que na CASAI. Quer dizer é
enviado somente casos de exames laboratoriais pra dar assistência aí por
exemplo, as pessoas quando têm um exame pra fazer, 5 ou 6 horas da manhã,
aí temos que deslocar daqui no dia anterior, aí possa na CASAI, a CASAI é
justamente pra dar este suporte, na questão da alimentação, questão de pouso,
ou talvez até para uma observação para quando sai do hospital, então fica ali
como um local de apoio mesmo, para a observação e em qualquer problema
voltar para o hospital. A CASAI tem nos dado bastante tranqüilidade em
termos de pessoas que passam por grandes necessidades, a gente envia pra lá e
ali fica ao lado do hospital, qualquer coisinha a gente já leva pro hospital.
Então ele tem sido mesmo um ponto de apoio pra nós. (Antonio Mário, em
entrevista no dia 21 de abril de 2008).

Apesar de não ter ouvido reclamações com relação ao atendimento à saúde, foi
possível notar que é bastante deficitário. A existência do posto de saúde na aldeia com poucos
remédios é insuficiente para o atendimento de qualquer enfermidade que não seja comum na
aldeia, tais como as citadas pelo técnico em enfermagem. O posto do distrito de União do
Norte que também presta ajuda à comunidade indígena não tem condições muito diferentes
daquelas do posto da aldeia. Para qualquer emergência, os doentes precisam ser deslocados
para o hospital de Peixoto de Azevedo, cerca de 80 km de distância da aldeia por estrada sem
asfalto e geralmente em péssimas condições.

23

Quando ele fala de especialização na realidade quer dizer que fizeram cursos para o trabalho como agentes de
saúde na aldeia.
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Enfrentadas essas primeiras dificuldades da distância e das condições da estrada,
não significa que serão atendidos. O hospital da cidade de Peixoto de Azevedo também não
oferece grandes possibilidades de atendimento e em casos de maior gravidade a solução é
encaminhar para Cuiabá [cerca de 700 km].
Em relação às medidas de saúde para a infância há um rígido controle sob a
desnutrição infantil e outras doenças urbanas, exercido pela FUNASA. De seis em seis meses
todas as crianças de zero a sete anos são pesadas e os resultados colocados em suas fichas
individuais, que também consta medicação, vacinação, entre outros. Percebendo a falta de
alguma vacina ou medicamento para as crianças, esta ausência já era sanada pelos agentes de
saúde.
Numa das visitas à aldeia tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho de
pesagem das crianças. Conforme mostram as fotos números 07, 08 e 09, este trabalho
desenvolvia-se num clima de descontração, embaixo das árvores, onde as agentes de saúde
brincavam com as crianças enquanto faziam a verificação do peso de cada uma para o
acompanhamento de sua saúde. Naquele momento, os dados da criança com relação ao peso,
altura e a medicação que por ventura algum estaria tomando eram anotados na ficha
individual delas.
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Fotos número 07, 08 e 09 ± Pesagem das Crianças na aldeia Kopenoty

Fonte: arquivo pessoal do pesquisador

Na aldeia existe um clima de tranquilidade quando se trata da Saúde, por ser um
povoado pequeno, uma pequena vila, podemos dizer, há maior intimidade entre quem
trabalha no posto e quem precisa da assistência dele.
No entanto, a partir do ano de 2008, grande parte da população passou a
permanecer por um período maior nas aldeias Turipokú e na .X[RQHW\3RNH¶p, que ficam na
reserva do Iriri, é possível que comecem a aparecer maiores dificuldades para o atendimento
destas pessoas devido à distância que estas se localizam e, principalmente nos períodos de
chuva, o acesso a esta área fica seriamente comprometido.
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2.5 ± A Cultura Terena

Ao falar da cultura Terena gostaríamos de destacar as manifestações culturais
GHVWH SRYR WDPEpP QD ³SHUIRUPDQFH FXOWXUDO´ KDMD YLVWD TXH RV PRPHQWRV GH IHVWLYLGDGHV
são onde a cultura Terena é exaltada e se constituem de verdadeiros momentos educativos ou
de práticas pedagógicas, pois são encarados como espaços de aprendizagem e onde há uma
LQWHUDomR QD FRPXQLGDGH HQWUH ³DWRUHV´ H HVSHFWDGRUHV $ GHILQLomR GH XP WHPSR H GH XP
espaço para a realização destas festas culturais empresta-lhes um caráter de ritual, cumprindo
ao mesmo tempo uma função simbólica, política e pedagógica. No entanto, gostaríamos de
destacar que os elementos principais da cultura Terena são desenvolvidos não apenas nas
festas, mas também nas atividades cotidianas das aldeias.
A cultura Terena, mais especificamente a dos Terena do Norte de Mato Grosso
têm mudado muito nesses últimos tempos. O processo de mudança do grupo desde a saída de
sua terra de origem no Mato Grosso do Sul prejudicou a realização dos atos de manifestação
cultural, porém, atualmente a cultura tem se fortalecido a cada ano que passa. Se a
compararmos há alguns anos, a cultura Terena principalmente por parte dos mais novos, dos
jovens, estavam esquecendo pelo fato de não ter espaço e nem ambiente para que ela se
desenvolvesse, devido às condições em que o povo estava submetido nos acampamentos.
Ainda no Mato Grosso do Sul, um grupo, liderado por Cirenio Reginaldo, teve a
idéia de resgatar os aspectos culturais que estavam esquecidos pelo grupo. Neste sentido,
Cirenio, e mais alguns jovens resolveram recuperar principalmente a questão da dança que na
época era pouco valorizada. A partir deste grupo, começou a revitalização da dança como
sendo um dos aspectos principais da cultura Terena e, a partir dela, passaram a preservar
outros elementos festivos que julgavam importantes para o seu povo.
Na fala de Alvanei, registra-se a importância que o grupo dispensa à dança como
um elemento fundamental na preservação da identidade indígena, bem como a valorização
cultural da população não-índia:

Hoje a gente pode perceber o quando isso é importante pra nós
particularmente, pra sociedade, principalmente pra comunidade, porque ai é
que você, queira ou não, a gente é identificado fora da aldeia como sendo índio,
se você tem pelo menos parte dessa cultura [...] a cultura Terena aqui hoje, na
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região norte do Mato Grosso hoje ela está bem mais forte dentro da nossa
comunidade. (Alvanei, em entrevista no dia 01 de julho de 2008)

Neste sentido, a escola desempenhou um papel importante na questão da
reestruturação, na preservação da cultura, tanto é que hoje tem a dança e algumas festas
tradicionais que estão acontecendo por iniciativa dos professores. Eles têm trabalhado muito a
questão cultural e isso ajuda a fortalecer a cultura Terena, a resgatar histórias, brincadeiras e
competições tradicionais realizadas pelos mais velhos.
Este trabalho de preservação e resgate é feito também com relação à língua
materna, buscando maior valorização desta, a partir da escola.

Nós temos visto que tem tido resultado a questão da língua materna
principalmente que, nesse processo de luta também a gente perdeu muita coisa
em relação à língua, mas ainda temos pessoas que falam, que valorizam, que
preservam isso e a escola tem visto nessas pessoas uma fonte pra ta resgatando
a cultura. Também a gente vê que a maioria das pessoas estão aderindo isso
né, porque se a gente for comparar alguns anos atrás a gente vê que muitas
pessoas não davam crédito, não valorizavam a nossa cultura, ou as vezes
tinham até vergonha de dizer que era índio ou alguma coisa nesse sentido, mas
hoje não, hoje a gente vê que a maioria das pessoas se orgulham, tem orgulho
de dizer que é índio. (Alvanei, em entrevista no dia 01 de julho de 2008)

Conforme afirma Alvanei, com o resgate da cultura, em processo de recuperação,
o orgulho de ser índio e com isso revive-se a sua identidade. A cada ano que passa é possível
ver que as crianças se interessam mais por essas questões e incentivam os pais a participarem
das festividades e a ajudar na preservação da cultura.
Através do trabalho desenvolvido pela escola é que as crianças descobriram a
importância da preservação de sua cultura e têm levado isso para as suas casas influenciando
os pais a dar cada vez mais valor as coisas de seu povo. Então podemos perceber que
atualmente a comunidade entendeu a relevância do trabalho que a escola tem feito no resgate
cultural e com isso incentivam os filhos e ajudam na coleta de material para a confecção de
artesanato, no preparo das tintas para a pintura corporal, etc.
As lideranças da comunidade, juntamente com a escola têm feito um trabalho
voltado para a realidade das crianças, tentando através de projetos, trabalhar com o resgate da
cultura. Isso faz com que a criança tenha o seu tempo também voltado para estas atividades.
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Com isso observamos que cada criança, mesmo pequenininha, quer ter uma saia típica, um
arco e flecha, quer dançar, quer ter todos os seus apetrechos, um colar bem aprimorado, com
as técnicas desenvolvidas por eles mesmos. Existem projetos do próprio governo dentro da
comunidade que dão subsídios para o desenvolvimento dessas atividades, como é o caso do
PAIF, então, isso faz com que grande parte das crianças se envolva. Assim, crianças ainda
pequenas já participam de atividades em que ocupam o seu tempo fazendo colar, anel, arcos e
flechas, saias, entre outros objetos considerados típicos da cultura.
Com relação às atividades culturais realizadas na aldeia, podemos destacar a festa
que comemora o dia do índio. Esta, apesar de ser uma data criada pelos não-índios, tornou-se
a festa de maior destaque e é realizada anualmente na aldeia. Nesta ocasião, é reservada uma
semana para comemorar o dia do índio. Período em que diversas atividades são
desenvolvidas, buscando exaltar a identidade indígena. Outras festividades são organizadas
justamente para incentivar a preservação da cultura, então nestas ocasiões são realizadas
algumas competições tradicionais tais como: o tiro de arco e flecha, o arremesso de lança,
cabo de guerra, natação, enfim todos os tipos de atividade mais tradicionais que através de
pesquisa com os mais velhos, seriam esportes praticados pelos Terena, já foram introduzidos
outros esportes, influenciados por grupos não-índios, como o vôlei e principalmente o futebol.
Porém, a festa do dia do índio é algo esperado por toda a comunidade, a cada ano que passa,
todos se preparam para esta festa confeccionando suas vestimentas tradicionais e fazendo suas
pinturas corporais.
A dança tradicional é inspirada no passo da Ema, ave do cerrado, muito valorizada
por este povo, como conta Alvanei:

A Ema tem uma simbologia muito importante pro povo Terena, podemos
dizer assim que ela representa como uma ave sagrada pro povo Terena,
porque na verdade no passado pro povo Terena tudo dependia dessa ave,
alimentação, as vestes, tudo, era feito a partir da Ema, então pra nós hoje
temos assim, valorizamos essa ave o fato dela simbolizar o grupo Terena e
conversando com o povo mais velho a gente pode ver o quanto isso é
importante, então além das veste e do alimento, existe até uma marca no céu
que a gente olhando pras estrelas consegue ver uma Ema, é um símbolo pro
povo Terena e nós acreditamos que isso há muito tempo atrás também, era o
que marcava o tempo pro povo Terena, porque existe um período de tempo
que ela aparece só a cabeça, depois a metade, enfim ai outro período do ano tá
inteira, ai através disso, dessa história que a gente sabe, acreditamos que a ave,
ou seja, a Ema ela tem essa importância não só nas vestes e na alimentação
mas também no tempo que ela simboliza, que o pessoal mais antigo baseava o
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tempo, período da enchente, período da seca, então a importância da Ema pra
gente e daí tudo simboliza a Ema, a dança da Ema, as vezes tudo é feita de
pena. (Alvanei em entrevista no dia 01 de julho de 2008)

A foto número 10 (dez) representa a parte final da dança Terena, é o momento em
que os guerreiros cruzam suas taquaras formando um palco, no qual o ³cacique da dança´
assim chamado, aquele que comanda as danças, é levantado para, do alto, fazer o seu discurso
de agradecimento a toda comunidade.
Foto número 10 ± Dança Terena

Foto do último ato da Dança do Bate Pau ± momento de agradecimento do guerreiro à sua comunidade.
Fonte: arquivo pessoal do pesquisador.
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No dia em que estávamos presentes, Gildo, o Cacique da dança proferiu para os
presentes em língua Terena o agradecimento:
Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo, tanto não-indígenas
quanto aos indígenas e a todas as crianças. Muito obrigado! (tradução para o
português feita por Alvanei no dia 19 de abril de 2008).

O momento da realização das danças são ocasiões de grande significado para o
povo indígena e se constituem de elementos simbólicos norteadores de suas vivências e
identificações coletivas. Já os jogos e demais competições tem um caráter de disputa e de
confraternização entre os competidores.
A partir do ano de 2008 começaram a realizar a festa da colheita no mês de junho e
pretendem torná-la uma festa tradicional, realizando todo ano para comemorar a colheita da
lavoura, com danças, comidas tradicionais e esportes. Ao mesmo tempo, estão interessados
em resgatar a cultura dos antepassados, percebe-se um trabalho de inovação e agregação de
novas manifestações culturais que aos poucos estão se tornando parte da cultura desse povo.
As inovações, também estão presentes nas danças. Além da tradicional, que é a
dança da Ema, ou a dança do Bate-Pau (Kohixoti-Kipahê na língua Terena), novos grupos de
dança começam a surgir aqui no Mato Grosso, como é o caso do grupo Lelé Have.
Lelé Have foi um grande guerreiro que esteve entre os Terena por pouco tempo e
deixou a sua marca para o povo Terena no Mato Grosso. Esse guerreiro foi alguém que deu
uma força grande para a questão cultural e serviu para fortalecer os jovens e por ser
considerado um exemplo, foi criado um grupo de dança que leva o seu nome e realiza um
processo diferente dos movimentos da dança do Bate-Pau. É uma dança corporal e não utiliza
nenhum instrumento, trata-se de uma inovação na cultura que começa a ganhar espaço e hoje
tem uma representação étnica e cultural para o povo Terena.
Desde o ano de 2007, começou-se a realizar a semana Lelé Have que é um período
de festa em homenagem ao guerreiro Lelé Have.
Ao ser questionado sobre a formação dos grupos da dança do Bate-Pau, Alvanei
esclareceu o porquê da divisão dos homens e a formação de um grupo de meninos para
dançar:
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Na verdade a dança só tem a dança dos homens e a dança das mulheres, o que
aconteceu no dia dezenove foi uma divisão pelo fato do grupo ser muito grande
então eles dividem, existe também um grau de dificuldade na dança, na dança
masculina onde dependendo do tamanho fica muito difícil de você poder
participar, então pra que eles não fiquem tristes por não poderem participar,
então se divide, eles pra fazer uma parte da apresentação e a outra parte onde
tem um certo grau de dificuldade, eles ficam de fora só assistindo, diferente da
dança das mulheres que podem dançar desde as mais velhas até as mais
novinhas porque num tem um certo grau de dificuldade que vá exigir no caso
de uma criança sair fora na hora da apresentação, então na dança das
mulheres pode dançar desde as mais velhas até as pequenininhas justamente
por não ter um grau de dificuldade como tem na dança masculina que
dependendo do tamanho pode dificultar pra ele. (Alvanei em entrevista no dia
01 de julho de 2008)

No entanto, foi possível observar um par de meninos na faixa dos oito a dez anos
participando do grupo dos adultos. A este respeito Alvanei justifica que:

É também uma parte de incentivo e o que tiver melhor dançando, por
exemplo, na hora do ensaio pode tá dançando com todo mundo, mas sempre
vai ter um analisador, pra tá analisando quem pode participar, poderia até ter
mais dois par de criança ali junto se conseguisse dançar bem né, porque pra
você dançar de acordo com a musica, o pife e a caixa e também prestar
atenção na hora da batida, é uma coisa assim que você tem que deixar bonito,
as batidas tem que ser iguais né, tem que passar um som junto, sincronizado,
ai dependendo do comportamento ou de como ele está no ensaio ai
provavelmente deixa os mais fáceis eles fazer né, e os melhores dentro dos
pequenos aí também acompanha os adultos, mas não podem ser muito por
causa desse grau de dificuldade, principalmente na hora de levantar precisa de
um pouco de força é por isso também. (Alvanei em entrevista no dia 01 de
julho de 2008)

Na foto número 11 (onze) podemos observar o que Alvanei relata em sua fala, este
é um dos atos da dança dos adultos e no centro da foto vemos um menino de sete anos
formando sua dupla com outro menino que está encoberto pelos adultos. A inclusão das
crianças na dança dos adultos é visto pelos Terena como uma forma de estar incentivando-as a
se dedicar nos ensaios para fazer uma boa apresentação.
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Foto número 11 ± Dança Terena dos adultos com a participação de crianças

Fonte: arquivo pessoal do pesquisador

A pintura e a ornamentação corporal dos Terena expressam um código de
comunicação visual e apresentam variações entre os gêneros. Atualmente as meninas e
mulheres usam saias e blusas de estopa [ráfia] e os meninos e os homens usam saias de capim
[palha]. Os desenhos exibidos na pintura corporal possuem uma diferenciação de gênero, as
mulheres e meninas reproduzem o desenho corporal em suas vestes, conforme pode ser
observado na foto que segue. Também a dança feminina é diferente da masculina.
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Foto número 12 ± Foto das crianças Terena retirada logo após as danças, nela é possível
observar as diferenças na pintura corporal feminina e masculina.

Fonte: arquivo pessoal do pesquisador.

Os Terena usam a pintura corporal apenas em ocasiões especiais, principalmente
nas festas realizadas na aldeia ou quando vão a algum protesto a fim de reivindicar algo para
a aldeia ou mesmo para dar apoio à outra etnia, nestes casos, seriam manifestações mais de
cunho político perante os representantes do governo.
As festividades são momentos de manifestação da vida cultural da comunidade e
um espaço privilegiado para a transmissão dos valores culturais para todo o povo da aldeia,
principalmente para as crianças. São nesses momentos que as crianças têm a oportunidade de
se pintarem, de participarem das danças e de se expressarem em seu idioma que aos poucos
vai fazendo parte de seu universo linguístico.
Identificamos na fala dos adultos, a preocupação em preservar a cultura dos seus
antepassados e também em repassá-la às crianças, como forma de manter vivo o sentimento
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de pertencimento ao povo indígena. É essa dinâmica que expressa Alvanei durante a
entrevista:

Olha, eu acho que é importante a gente ta falando sobre essa importância que
a cultura indígena e isso pra nós também como Terena, a cultura faz parte da
nossa vida e não tem como a gente deixar de lado isso, uma coisa que nós
herdamos dos nossos antepassados e eu acho que é importante a gente
continuar preservando e incentivando sempre as crianças do quanto isso é
importante pra nós né, podemos considerar isso como algo muito precioso que
alguém nos passou né e que nós não podemos perder jamais, então acho que o
meu incentivo a essas crianças que tão vindo né, é pra que realmente
procurem cada vez mais conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa língua,
enfim as tradições Terena que um dia nós herdamos de nossos pais, nós
podemos ta guardando isso pra sempre, então eu acho que é um incentivo que
eu gostaria de dar né, porque hoje quando a gente sai fora da aldeia, a gente ve
o quanto isso é importante, a valorização que a sociedade branca tem com
relação as culturas indígenas, então acho que isso é importante porque quando
a gente sai pra fora e não sabemos nada, o mínimo da nossa cultura a gente
passa até por situações constrangedoras, porque lá fora quando se fala de
indígena né o mais importante é a história toda e a cultura é isso, a cultura é
história, a cultura faz parte do passado indígena por isso que é importante, eu
gostaria de ta incentivando as crianças pra que preservasse isso né, aquilo que
eles não sabem procurem com os professores, as pessoas que sabem, vão atrás
e busquem pra não deixarmos isso perder, isso é uma coisa importante que nós
possamos guardar né, como algo muito precioso em nossa vida. (Alvanei em
entrevista no dia do índio, 19 de abril de 2008)

O desenvolvimento de uma identidade, através do resgate e da valorização da
cultura e do orgulho étnico desde a infância, colabora para a superação da discriminação e o
preconceito com relação aos povos indígenas. Este orgulho pode ser observado em diversos
PRPHQWRVGDIDODGR$OYDQHLFRPRTXDQGRDILUPDTXH³DFXOWXUDID]SDUWHGDQRVVDYLGDH
não tem como a gente deixaU GH ODGR LVVR´ TXH p SUHFLVR ³FRQWLQXDU SUHVHUYDQGR H
LQFHQWLYDQGR DV FULDQoDV´ SRLV LVVR p ³DOJR SUHFLRVR´ ³FXOWXUD p KLVWyULD´ H LVVR p
significativo para a comunidade, porque retrata elementos próprios de gerações vividas pelos
Terena. Hoje é possível perceber que, não apenas os adultos, mas também as crianças têm
orgulho de serem índios, bem como, de suas danças e suas pinturas corporais.
Precisamos aprender com estes povos a resistir, a se livrar das amarras que
impedem de seguir adiante, a ousar ser livre. Silva e Bonin (2006) nos ensinam que é
necessário aprender com o conhecimento das novas culturas:
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Aprender com estas tantas maneiras de pensar, não apenas para variar o conteúdo
dos nossos estudos, mas para permitir que outras formas de pensamentos
filosóficos, de organização social, política, educacional desconstruam o fetiche de
que o momento hegemônico é único. Abrir os horizontes educativos para provocar
o estranhamento sobre as nossas próprias maneiras de fazer educação (SILVA E
BONIN, 2006, p. 94).

A partir da diversidade dos modos de pensar somos levados a nos questionarmos
sobre a falibilidade de nossas verdades e da necessidade da superação dos preconceitos e dos
pré-conceitos e compreendermos que nossa forma hegemônica de compreender a vida, não é
única e a diversidade não é um desvio que precisa ser corrigido ou tolerado. Neste sentido,
escutar a voz do outro é indispensável para uma nova compreensão de mundo, sem
necessariamente enquadrar o outro na nossa concepção, que acreditamos ser a única
verdadeira e possível. O respeito às culturas dá espaço para o respeito às diferenças, à
cidadania, num país pluricultural e multiétnico. É necessário ver a pluralidade cultural como
um valor e não como discriminação e preconceito.
Segundo Cunha (2004), os povos indígenas convivem com duas visões que foram
construídas sobre eles, por um lado, convivem com uma visão idealizada de sua identidade e
de sua cultura, que os forçam a corresponderem a estereótipos que a sociedade construiu sobre
eles. Por outro, são obrigados a conviver com a negação da identidade, assim, se não há
índios, tampouco há direitos.
Esta visão dual com relação à população indígena é assim apresentada por Cunha
(2004):

Na realidade toda a questão indígena (e não só ela) está eivada de semelhantes
UHLILFDo}HV 1R VpFXOR ;9, RV tQGLRV HUDP RX ³ERQV VHOYDJHQV´ SDUD XVD GD
filosofia européia, ou abomináveis antropófagos para uso na colônia. No século
XIX, eram, quando extintos, símbolos nobres do Brasil independente e, quando de
carne e osso, os ferozes obstáculos à penetração, que convinha precisamente
extinguir. Hoje, eles são, seja os puros paladinos da natureza seja os inimigos
internos, instrumentos da cobiça internacional sobre a Amazônia. [...] A posição
das populações indígenas dependerá de suas próprias escolhas, de políticas gerais
do Brasil e até da comunidade internacional (CUNHA, 2004, p. 131)

A constituição brasileira promulgada em 1988 assegurou às populações indígenas
o direito de manterem a sua diversidade cultural e cabe ao Estado a tarefa de proteger estes
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povos, oferecendo-lhes uma educação específica, diferenciada e de qualidade, que respeite a
diversidade étnica e cultural de cada povo e o reconhecimento de seus saberes tradicionais
transmitidos de geração para geração.
Neste sentido, apresentamos no próximo capítulo uma discussão sobre a educação
indígena e a legislação brasileira, bem como a educação específica desenvolvida pelo povo
Terena do Norte do Mato Grosso.
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Capítulo 3 ± A EDUCAÇÃO INDÍGENA NA ESCOLA E O LUGAR DAS CRIANÇAS

Este capítulo tem como objetivo discutir sobre a educação escolar indígena e
como esta foi tratada no Brasil desde o período da colonização até os nossos dias. A partir de
uma breve incursão pela história do Brasil, podemos identificar que, durante séculos, os povos
LQGtJHQDV IRUDP YLVWRV FRPR ³VHOYDJHQV´ H TXH R GHYHU GR (VWDGR H WDPEpP GD ,JUHMD HUD
DSHQDVGHFDWHTXL]DomRH³FLYLOL]DomR´HQWmRFRQVLGHUDGRVFRPREiUEDURV
É somente a partir da Constituição de 1988 que os direitos dos povos indígenas
começam a ser reconhecidos e a política integracionista24 de homogeneização cultural e étnica
começa a ser superada. Buscou-se, a partir de então, estabelecer um novo paradigma, baseado
na possibilidade de pluralismo entre os povos, estabelecendo os seus direitos fundamentais no
que tange a sua vida social, cultural e educacional.
Com isso, observamos que nas últimas décadas as populações indígenas voltaram
a crescer e lutar pelos seus direitos. Concordamos com a observação de Cunha (2004, p 131)
TXDQGR DILUPD TXH ³GHVGH RV DQRV  D SUHYLVmR GR GHVDSDUHFLPHQWR GRV SRYRV LQGtJHQDV
cedeu lugar à constatação de uma retomada demográfica geral. Ou seja, os índios estão no
%UDVLOSDUDILFDU´
Caminhando nesta perspectiva, a Constituição Federal de 1988 representou uma
importante conquista da sociedade civil organizada e dos movimentos indígenas do Brasil.
Nela, pela primeira vez na história do Brasil é assegurado o direito a alteridade, ou seja, o
direito dos povos indígenas de se manterem como povos etnicamente diferenciados, tendo
respeitados seus costumes, línguas, crenças e tradições. Observamos que estes últimos 20
anos são de avanços na legislação e de fortalecimento do movimento indígena e de setores da
sociedade civil envolvidos com as causas indígenas.

24

O modelo integrador visava integrar o índio à sociedade nacional, acreditava que ser índio era uma condição
passageira e que com a civilização e com a educação era possível superar este estágio e integrar os índios à
sociedade nacional, branca e assim, haveria uma homogeneização cultural, com a população indígena aderindo à
cultura do colonizador.
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3.1 ± A Questão da Educação Indígena na Legislação Brasileira e a escola indígena

A implantação de projetos escolares para populações indígenas é quase tão antiga
quanto o estabelecimento dos primeiros agentes coloniais no Brasil. A submissão
das populações nativas, a invasão de suas áreas tradicionais, a pilhagem e
destruição de suas riquezas, etc, têm sido, desde o século XVI, o resultado de
práticas que sempre souberam aliar métodos de controle político a algum tipo de
atividade escolar civilizatória. (SILVA & AZEVEDO, 2004, p. 149).

Apesar de a diversidade cultural fazer parte da história da humanidade desde os
seus primórdios, não são poucos os exemplos de genocídios e etnocídios praticados. Os povos
indígenas passaram, desde o primeiro momento dos seus contatos com a população não-índia,
por processos de desestruturação étnica, como resultado da dominação socioeconômica e
cultural que lhes foi imposta pelos países colonizadores.
A história oficial impôs aos povos indígenas um sistema dominante de
homogeneização de suas línguas e culturas, propagando a existência de uma língua e de uma
cultura oficial, aquela que é falada pela classe dominante e que foi imposta pelos
conquistadores portugueses e espanhóis aos povos indo-americanos. Destruíram suas
manifestações culturais em nome de uma suposta integração e assimilação das populações
nativas aos costumes e culturas da sociedade que os dominava sob a justificativa de formar
uma pátria única.
A consequente dizimação de diversos povos e línguas indígenas pode ser creditada
a este processo de exploração econômica e cultural pelo qual estas sociedades foram
submetidas durante séculos e que conduziu necessariamente a uma perda de identidade para
os povos que sobreviveram.
A educação passa a ser vista como uma das formas de manter a alteridade do povo,
mantendo acesa a vivência socioeconômica e cultural de cada grupo. Sendo assim, os
materiais didáticos em língua indígena e a própria escrita destas línguas, além da contratação
de professores indígenas, se constituem em conquistas importantes para a divulgação dos
saberes historicamente acumulados.
No entanto, desde a colonização do Brasil, a educação escolar foi usada como um
instrumento que esteve a serviço da destruição cultural dos povos indígenas. O Estado
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buscava, através da escola, a domesticação destes para torná-los força de trabalho para as
diversas atividades que se desenvolviam. As relações que se estabeleciam eram de dominação
e homogeneização cultural. Dentro desta visão integracionista, as tribos que demonstraram
resistência às idéias do colonizador, que não se deixaram dominar, foram dizimadas. O
objetivo da educação era o aniquilamento das diversas culturas e a incorporação da mão-deobra indígena aos interesses da sociedade nacional. Porém, sabemos que a educação pode ser
também o principal instrumento de inclusão, respeito ao pluralismo cultural e afirmação de
uma nova era para estes povos.
Conforme nos aponta Silva,

[...] a escola, um dos principais instrumentos usados durante a história do contato
para descaracterizar e destruir as culturas indígenas, pode vir a ser hoje ± na mão
dos próprios povos indígenas ± um instrumento decisivo na reconstrução e na
afirmação das identidades. O desafio que se coloca é o de pensar as escolas
indígenas em seus limites e possibilidades, dentro da realidade atual, cada dia mais
norteada por tendências homogeneizadoras e globalizantes. (SILVA, 2000, p. 64)

O caminho da educação escolar indígena em sua singularidade é a esperança dos
povos indígenas para a conquista definitiva dos seus direitos e de sua terra, tendo como
referencial a sua autonomia e sua luta na construção de uma política indígena para a educação
escolar, que enfatize a formação e a valorização da sua cultura e práticas educacionais.
Os debates sobre qual deve ser o papel das escolas que atendem às comunidades
indígenas e também sobre quais seriam as características específicas que essas escolas
deveriam conter, vêm se intensificando principalmente nestes últimos anos; após a
implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD) e com o Plano
Nacional de Educação (PNE).
Ao estabelecer estas características específicas da escola indígena, o Ministério da
Educação (MEC) afirma que esta deverá ser:
- Comunitária:
Porque conduzida pela comunidade indígena, de acordo com seus projetos, suas
concepções e seus princípios. Isto se refere tanto ao currículo quanto aos modos de
administrá-la. Inclui liberdade de decisão quanto ao calendário escolar, à
pedagogia, aos objetivos, aos conteúdos, aos aspectos e momentos utilizados para a
educação escolarizada.
- Intercultural:
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Porque deve reconhecer e manter a diversidade cultural e lingüística; promover
uma situação de comunicação entre experiências socioculturais, lingüísticas e
históricas diferentes, não considerando uma cultura superior a outra; estimular o
entendimento e o respeito entre os seres humanos de identidades étnicas diferentes,
ainda que se reconheça que tais relações vêm ocorrendo historicamente em
contextos de desigualdade social e política.
- Bilíngüe/multilíngüe:
Porque as tradições culturais, os conhecimentos acumulados, a educação das
gerações mais novas, as crenças, o pensamento e a prática religiosos, as
representações simbólicas, a organização política, os projetos de futuro, enfim, a
reprodução sociocultural das sociedades indígenas são, na maioria dos casos,
manifestados através do uso de mais de uma língua. Mesmo os povos indígenas que
são hoje monolíngües em língua portuguesa continuam a usar a língua de seus
ancestrais como símbolo poderoso para onde confluem muitos de seus traços
identificatórios, constituindo, assim, um quadro de bilingüismo simbólico
importante.
- Específica e diferenciada:
Porque concebida e planejada como reflexo das aspirações particulares de cada
povo indígena e com autonomia em relação a determinados aspectos que regem o
funcionamento e orientação da escola não-indígena. (BRASIL, 2005, p. 24-25).

Diante desta nova perspectiva que se apresenta às escolas indígenas e para a
educação indígena, uma pergunta sempre se faz presente e nos leva a refletir sobre o real
significado que deverá ser atribuído a estas características específicas das escolas, ou seja, em
que essas escolas deveriam se diferenciar das demais? O que seria este conteúdo diferenciado
a ser ensinado para os povos indígenas? E diretamente relacionado a esta temática é
necessário discutir qual é o papel do professor indígena, como personagem central desta
escola.
Todos estes são temas, evidentemente, inter-relacionados e consequentemente não
devem ser tomados em separado. No entanto, ao tratar da política educacional indígena, é
fundamental retratar um pouco sobre a trajetória histórica da educação escolar indígena no
Brasil, desde a colonização até os nossos dias, a fim de tentarmos visualizar os entraves que
estão postos e ainda impedem a promoção de uma educação de qualidade nas escolas
indígenas.
As primeiras experiências escolares com os povos indígenas brasileiros datam do
início da colonização portuguesa, no início do século XVI, e ocorreram num contexto em que
o poder político-econômico e a evangelização eram indissociáveis. A Igreja funcionava como
um aparelho ideológico do Estado. A ideologia que ela veiculava não tinha autonomia
nenhuma em relação ao Estado propriamente dito. Estado e Igreja formavam uma unidade
indissolúvel.
A união que se estabelecia entre o Estado e a Igreja, ou então, a cruz e a espada
corporificavam e consolidavam os interesses da sociedade portuguesa implantados em todas
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as suas colônias e muito particularmente aqui no Brasil. Neste contexto, coube aos padres
jesuítas o papel de realizar a catequização dos índios e promover a educação escolar em geral,
tendo como objetivo principal a alfabetização e a transformação do índio brasileiro num
FLGDGmRSRUWXJXrVHXURSHX³FLYLOL]DGR´H~WLOSDUDRFDSLWDO
Desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a época de Pombal, toda a tarefa
educacional e civilizatória estava a cargo dos missionários jesuítas e teve como principal
propósito submeter os indígenas aos ditames da metrópole portuguesa, domestificando-os e
disponibilizando-os ao mercado de trabalho braçal.
Após a independência do Brasil não aconteceram mudanças significativas na área
educacional em relação à educação escolar indígena. A educação indígena continuou sendo
realizada nos mesmos moldes tradicionais da catequização e da civilização, agora não apenas
pelos jesuítas, mas por diversas outras ordens e congregações religiosas que por aqui se
instalaram.
A primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824, ignorou completamente a
existência das sociedades indígenas e, consequentemente, a diversidade étnica e cultural que
compõe o povo brasileiro. Somente dez anos mais tarde, através de um Ato Institucional de
1834 o governo passou a designar como sendo de competência das Assembléias das
Províncias a tarefa de promover a catequese e de agrupar os índios em estabelecimentos
coloniais, facilitando, com isso, a apropriação de suas terras.
Essa situação perdurou por várias décadas e a transferência de responsabilidades
não trouxe benefício algum para os povos indígenas, muito pelo contrário, contribuiu
enormemente para a desapropriação dos índios de suas terras e para o extermínio de diversos
povos.
Com o início do período Republicano, a situação dos povos indígenas pouco
mudou, algumas ações começaram a ser desenvolvidas, porém ainda muito tímidas.
Conforme afirmou Leitão (2005) as primeiras ações do Estado Brasileiro com
relação aos povos indígenas de fato, só foram desenvolvidas nos primeiros anos da República,
sob orientação dos princípios positivistas e pela idéia de progresso que se implantava. Neste
sentido, foi criado em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), com o objetivo de amenizar
os conflitos existentes entre os interesses nacionais e indígenas.
Este conflito de interesses entre a expansão econômica do capital e a preservação
dos povos indígenas é assim apresentado por Leitão (2005):
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Por um lado, os esforços de construção da nação brasileira, orientados pelo
pensamento evolucionista do final do século XIX e início do século XX e por uma
FRQFHSomROLQHDUGHSURJUHVVRH[LJLDPDHOLPLQDomRGRV³REVWiFXORV´jSHQHWUDomR
das agências econômicas nos territórios indígenas. Por outro, a nação emergente,
fundamentada ideologicamente nos valores iluministas de liberdade e igualdade, já
não admitia práticas de extermínio físico, através de guerras declaradas ou de
contaminações propositais. (LEITÃO, 2005, p. 79)

Com isso, a relação do Estado brasileiro com as sociedades indígenas se
estabeleceu a partir de uma política de integraçãoHPTXHR³tQGLR´HUDUHFRQKHFLGRDSHQDV
em caráter provisório, ou seja, enquanto estivesse sendo preparado para ingressar na
³FLYLOL]DomR´ $ HGXFDomR HVFRODU VHUYLD D HVWH REMHWLYR YLVOXPEUDQGR D KRPRJHQHização
linguística e cultural daqueles povos. Essa era uma política que apontava para o fim da
diversidade étnica e cultural, pois reconhecia a diversidade apenas enquanto um estágio
passageiro de desenvolvimento que se concluiria com a incorporação em definitivo do índio à
sociedade nacional.
Lévi-Strauss (1989) chamou de falso evolucionismo essa idéia de que fatalmente
os índios caminhassem para a integração completa à sociedade nacional, quando afirmou que
esta ação:

[...] trata-se de uma tentativa de suprimir a diversidade das culturas, fingindo
reconhecê-las plenamente. Pois ao tratar os diferentes estados em que se encontram
as sociedades humanas, tanto antigas quanto longínquas, como estágios ou etapas
de um desenvolvimento único que, partindo do mesmo ponto, deve fazê-los
convergir para a mesma meta, vê-se bem que a diversidade é apenas aparente. A
humanidade se torna única e idêntica a si mesma; só que esta unidade e identidade
se podem realizar progressivamente, e a variedade das culturas ilustra os momentos
de um processo que dissimula uma realidade mais profunda ou atrasa sua
manifestação (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 336)

A política de integração fundamentava-se, portanto, na falsa idéia/crença de que a
humanidade inteira passaria necessariamente por um único processo evolutivo, no qual a
civilização ocidental européia representaria o estágio mais avançado e que todos os índios
fatalmente chegariam pela educação e pela catequização a seu estágio final da integração.
Esta política de integração via a diversidade das sociedades indígenas apenas como um
estágio transitório e que esta diferenciação étnica seria anulada ao se incorporar os índios à
sociedade nacional. Ao se tornarem brasileiros, os índios deveriam abandonar as suas próprias
identidades.
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Ao contrário do que se previa, os índios nem desapareceram, nem perderam sua
cultura, apesar da extinção de vários grupos e do aniquilamento cultural de outros tantos,
muitos resistiram e podemos perceber uma grande recuperação demográfica destas
populações nos últimos anos.
Segundo dados da FUNAI 25, as estimativas referentes à população indígena no
Brasil em mil e quinhentos variavam em 01 e 10 milhões de habitantes. Estimava-se que
apenas na região amazônica existissem em torno de 5.600.000 habitantes e que se falavam
cerca de 1.300 línguas indígenas no território brasileiro.
Darcy Ribeiro (1977), apoiado em dados do SPI, fez uma estimativa de que a
população indígena brasileira, em 1957, ficava em torno de 68.100 a 99.700 habitantes.
Ainda segundo dados da FUNAI, atualmente vivem cerca de 460.000 índios em
aldeias no Brasil e cerca de 200.000 vivendo fora das áreas indígenas, inclusive em grandes
cidades. Há também referência da existência de pelo menos 63 outros grupos ainda não
contactados.
No mapa número 04 apresentamos dados oficiais da FUNAI/2004 referente a
caracterização da população indígena no Brasil, no entanto convém lembrar que a FUNAI não
contabiliza os índios desaldeados que vivem nas cidades.

25

Dados obtidos a partir da página eletrônica da Funai : http://www.funai.gov.br/
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Mapa número 04 ± Caracterização da população indígena no Brasil

Fonte: FUNAI/2004

É interessante observar no mapa que nos Estados litorâneos os povos indígenas
foram praticamente dizimados, restando apenas minúsculas reservas.
Somente a partir da metade da década de 1970, ainda durante os anos de regime
militar, o movimento indígena começou a tomar forma, juntamente com a reorganização da
sociedade civil, buscando mecanismos de superação da política integracionista do Estado
Brasileiro. Estes movimentos vão servir de parâmetros para as novas políticas públicas que
começaram a ser implementadas a partir da década de 1980.
Para Leitão (2005) experiências pontuais de alfabetização na língua materna
começaram a ser feitas a partir da década de 1960 e 1970, porém ressalta que:

O uso das línguas maternas nos processos de alfabetização não visava a
manutenção dessas línguas e nem o respeito à diversidade étnica e cultural das
sociedades indígenas. Pelo contrário, eram usadas como instrumento de integração
ou como ponte de acesso à língua oficial e à cultura hegemônica. (LEITÃO, 2005,
p. 81)
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A redemocratização da sociedade brasileira se fortaleceu na década de 1980 e com
isso, na onda dos movimentos que começaram a surgir na sociedade em geral, cresceram
também os movimentos indígenas engajados na luta pelos seus direitos.
Segundo Vieira (2001), a política social brasileira no século XX vai se compondo
e recompondo, conservando sempre em sua execução o caráter fragmentário, setorial e
emergencial, sempre sustentada pela imperiosa necessidade de dar legitimidade aos governos.
E ainda, em nenhum outro momento, para este autor, a política social encontrou tamanho
acolhimento quanto na Constituição de 1988.
Foi somente a partir da Constituição de 1988 que a condição dos povos indígenas
começou a mudar, pois ela trouxe em seu bojo conquistas significativas no que concerne aos
direitos indígenas. Rompeu-se assim com uma tradição de quase cinco séculos de política
integracionista, reconhecendo aos povos indígenas o direito à prática de suas formas culturais
próprias. A partir de então foi reconhecido aos povos indígenas o direito de organização, de
manifestação linguística e cultural, de ser e de viver segundo o seu próprio projeto societário.
O novo texto constitucional acabou, portanto, com a política integracionista de
homogeneização cultural e étnica e estabeleceu um novo paradigma, baseado na possibilidade
de pluralismo.
A este respeito Silva (2000) assim escreveu:

[...] a Constituição de 1988 inaugurou no Brasil a possibilidade de novas relações
entre o Estado, a sociedade civil e os povos indígenas, ao superar ± no texto da lei ±
a perspectiva integracionista, reconhecendo a pluralidade cultural. Em outros
termos, o direito à diferença fica assegurado e garantido, e as especificidades
étnico-culturais valorizadas, cabendo à União protegê-las. (SILVA, 2000, p.65)

No entanto, as mudanças inseridas na Constituição Federal de 1988 e a conquista
destes direitos não vieram unicamente da boa vontade dos congressistas. Isso tudo foi fruto da
luta de diversos movimentos indígenas e organizações da sociedade civil que clamavam nessa
direção. A partir dessa data os povos indígenas conquistaram o direito à construção de
projetos indígenas, discutidos em suas comunidades, para as suas escolas.
Nascimento (1998, p.241) entendeu WDLV PRYLPHQWRV FRPR ³OXWDV HP GHIHVD GDV
identidades culturais e da igualdade dos direitos, respeitando suas autonomias e
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HVSHFLILFLGDGHV´ ,GHQWLILFou-se aí o movimento indígena, juntamente com a sociedade
brasileira como parte das lutas que levaram à construção de uma sociedade democrática, com
respeito às diferenças entre os povos e possibilitando a convivência e o respeito para com o
diferente.
Vejamos o que diz a Lei:
Artigo ± 231º
- São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
(BRASIL, 1988)

Com relação especificamente à educação, a Constituição Federal de 1988
estabelece que:
Artigo 210º
± Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais. (BRASIL,1988)

Neste mesmo Artigo, no inciso 2, especifica como deverá ser a educação indígena
quando afirma:
Artigo 210º- [...]
2 - O ensino fundamental será em língua portuguesa, assegurada às comunidades
indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem. (BRASIL,1988)

Também na seção que trata da cultura há um espaço destinado à questão indígena.
O artigo 215º garante o exercício das práticas culturais para todos os povos e a proteção do
Estado para estas manifestações:

Artigo 215º
± O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
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1- O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
(BRASIL,1988)

A nova ordenação jurídica rompeu com o monopólio da FUNAI na condução e na
oferta da educação escolar indígena, repassou ao MEC a coordenação das ações e envolveu os
estados e municípios na sua implementação (BRASIL, 1991). A inclusão do inciso 1 neste
artigo abre espaço para as diversas manifestações culturais dos mais variados povos que
compõem a sociedade nacional.
Grupioni (2006) destaca alguns pontos que pensamos ser de fundamental
importância nesse processo, pois contribui de forma efetiva para conquista de direitos e para a
afirmação étnica de cada povo:
Ao reconhecer que os índios poderiam utilizar suas línguas maternas e seus
processos de aprendizagem na educação escolar, instituiu-se a possibilidade da
escola indígena contribuir para o processo de afirmação étnica e cultural desses
povos, deixando de ser um dos principais veículos de assimilação e integração.
(GRUPIONI, 2006: 56)

No ano de 1994, o MEC divulgou oficialmente um documento que foi chamado de
"Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena´, no qual passou a definir
os parâmetros para atuação nas diversas agências, e também neste documento estabeleceramse os princípios para a prática pedagógica em contextos de diversidade cultural e, a partir
deste documento, começa-se a desenhar uma nova função social da escola em terras
indígenas.
Através da organização dos povos indígenas começou-se a exigir um modelo de
escola e de educação diferente do modelo integrador que fora implantado desde o início da
colonização, no qual os currículos eram simplesmente transplantados das escolas não-índias
para as escolas nas aldeias. Criava-se uma educação planejada para os índios sem considerar a
realidade dos povos indígenas, considerados incapazes e sem conhecimentos. Portanto,
alguém que necessitava que outras sociedades lhes propiciassem uma educação, lhes definisse
o que deveriam saber e aprender.
Mais recentemente, a LDB (Lei 9.394/96) reforçou a legislação educacional
disposta na Constituição Federal de 1988, incentivando o desenvolvimento de uma educação
intercultural, com a finalidade de proporcionar às sociedades e comunidades indígenas o seu
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reconhecimento perante as demais sociedades índias e não-índias. Dessa perspectiva, a oferta
de um ensino intercultural e bilíngue passa a ser considerado como um constitutivo da escola
indígena.
A partir da nova LDB a postura de ignorar a educação indígena, começou a mudar
e passou a mencionar a educação escolar indígena de modo explícito. A educação indígena é
apresentada no artigo 32º, quando se trata do Ensino Fundamental, no qual estabelece que o
ensino deva ser ministrado em língua portuguesa, mas que será assegurado às comunidades
indígenas a utilização de suas línguas maternas e os seus processos próprios de aprendizagem.
A LDB reproduz o direito já inscrito no artigo 210º da Constituição Federal de 1988.
Nos artigos 78º e 79º da LDB, das disposições gerais, é feita nova menção à
educação escolar indígena. Afirma-se na Lei que é dever do Estado o oferecimento de uma
educação escolar bilíngue e intercultural, que fortaleça as práticas socioculturais e a língua
materna de cada comunidade indígena, e proporcione a oportunidade de recuperar suas
memórias históricas e reafirmar suas identidades, dando-lhes, também, acesso aos
conhecimentos técnico-científicos da sociedade nacional. Para que isso aconteça, a LDB
determina que haja uma articulação na elaboração dos programas de ensino com as
comunidades indígenas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas
comunidades.
Estes dois artigos da LDB determinam:
Artigo 78º ± O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências
federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas
integrados de ensino e pesquisas, para oferta de Educação escolar bilíngüe e
intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:
I ± proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas
memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de
suas línguas e ciências;
II ± garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades
indígenas e não-índias.
Artigo 79º ± A União apoiará técnica e financeiramente aos sistemas de ensino no
provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo
programas integrados de ensino e pesquisa.
§ 1º - Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 2º - Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de
Educação, terão os seguintes objetivo:
- fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade
indígena;
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- manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação
escolar nas comunidades indígenas;
- desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos
culturais correspondentes às respectivas comunidades;
- elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado.
(BRASIL,1996)

Neste sentido, a legislação brasileira deixa claro que a educação escolar indígena
deverá ter um tratamento diferenciado das demais escolas, reconhecendo as características dos
povos indígenas, a educação comunitária, os processos próprios de aprendizagem e
respeitando a visão de mundo de cada povo.
A nova LDB estabelece que seja de responsabilidade de cada escola indígena a
definição do seu projeto político-pedagógico de acordo com as particularidades de cada povo,
levando em consideração as características regionais e locais da sociedade e da cultura, da
economia e da clientela de cada escola, para que os objetivos da educação sejam atendidos em
cada comunidade. No entanto, os governantes parecem ignorar que o nível de escolarização
da população indígena é baixíssimo e que a maioria dos professores que atuam nestas escolas
sequer possui o primeiro grau completo.
Vejamos o que estabelece a LDB com relação à composição dos currículos de cada
escola:
Artigo 26º - Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
(BRASIL,1996)

No Referencial Curricular para as Escolas Indígenas (RCNEIs), ficou estabelecido
que, para as sociedades indígenas contemporâneas, a escola é uma instituição originária de
outras formações sociais, que devem ser criativamente incorporada por cada povo,
respeitando suas especificidades. Sua readequação implica normas próprias em relação aos
diversos aspectos curriculares. A organização curricular da escola indígena é um modo de
concretizar o princípio do respeito aos processos próprios de aprendizagem e ao pluralismo de
idéias e concepções pedagógicas.
O artigo 87º da LDB instituiu a ¨Década da Educação¨, e estabeleceu que a União
deveria encaminhar ao Congresso Nacional um Plano Nacional de Educação, onde criasse as
diretrizes e as metas que deveriam ser atingidas pelo país nos dez anos seguintes a aprovação
da Lei.
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O PNE (Lei nº 10.172/2001) foi promulgado em 09 de janeiro de 2001 e apresenta
um capítulo sobre a educação escolar indígena composto de três partes: na primeira traz um
diagnóstico do que foi feito com relação à oferta da educação escolar aos povos indígenas até
então; na segunda parte são apresentadas as diretrizes para a educação escolar indígena; e, na
terceira são apresentados os objetivos e as metas a serem atingidas, a curto e em longo prazo.
Um dos pontos de destaque do PNE, a nosso ver, está na universalização da oferta
de programas educacionais aos povos indígenas para todas as séries do Ensino Fundamental,
assegurando autonomia pedagógica, financeira e participação das comunidades indígenas nas
decisões relativas ao funcionamento das suas escolas.
O PNE também atribui aos Estados a responsabilidade legal pela educação
indígena, tendo como uma das metas a profissionalização e o reconhecimento público do
magistério indígena com a criação da categoria de professores indígenas como carreira
específica do magistério e implementando programas de educação continuada para o
aperfeiçoamento destes profissionais do ensino. No entanto, percebemos que as ações nesse
sentido ainda são bastante tímidas.
Outro documento que merece destaque nesta luta pelos direitos indígenas é o
Parecer 14/99 do Conselho Nacional de Educação. Na Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação foram preparadas as diretrizes curriculares para os diferentes
níveis e modalidades de ensino do país, entre eles os que se referem à educação indígena. Este
parecer instrui as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Indígenas, a definição de
competências para a oferta da educação indígena, a formação do professor indígena, o
currículo da escola e sua flexibilização. Define, pois, a estrutura e o funcionamento da escola
indígena no Brasil.
Foi no seio de todas essas modificações implantadas no país nos últimos anos, que
se abriram as possibilidades de se pensar e repensar a educação indígena fora do domínio da
religião e da doutrina humanitária positivista que, até então, haviam norteado a atuação
indigenista. Com esta perspectiva que passa agora a vigorar, os objetivos educacionais se
voltaram cada vez mais para a valori]DomRGRV³LQWHOHFWXDLVDXWyFWRQHV´SDUDDIRUPDomRGH
professores indígenas, para a elaboração de programas, currículos e materiais específicos que
dizem respeito à língua materna e aos processos próprios de aprendizagem de cada povo,
servindo como base para a implantação de escolas voltadas para a realidade socioeconômicos
e culturais das sociedades indígenas.

134

A pressão dos movimentos indígenas, a ruptura na inanição da legislação anterior e
a mobilização da sociedade criaram, portanto, as condições para a implantação de uma nova
prática escolar, agora entendida, como já situamos anteriormente, como instrumentos de
defesa e afirmação dos interesses dos povos indígenas.
É a partir desta perspectiva que concordamos com Grupioni quando afirma que:

A escola, como instituição, surge para os povos indígenas a partir do contato.
Impondo-se por meio de diferentes modelos e formas, cumprindo objetivos e
funções diversas, a escola esteve presente ao longo de toda a história de
relacionamento dos povos indígenas com representantes do poder colonial e,
posteriormente, com representantes do Estado-nação. Como num movimento
pendular, pode-se dizer que a escola se moveu, num longo percurso, do passado até
os dias de hoje, de algo que foi imposto aos índios a uma demanda, que é
atualmente por eles reivindicada. Utilizada, no passado, para aniquilar
culturalmente estes povos, hoje tem sido vista como um instrumento que pode lhes
trazer de volta o sentimento de pertencimento étnico, resgatando valores, práticas e
histórias esmaecidas pelo tempo e pela imposição de outros padrões socioculturais.
(GRUPIONI, 2006, p. 43).

Estamos cientes de que a escola não substitui nenhum mecanismo interno
tradicional da comunidade, mas se constitui, politicamente, na fronteira com o outro, como
espaço intercultural, na interação com o entorno regional. Dessa ótica, a escola passa a
desempenhar um papel complementar e de grande importância para a revitalização cultural da
comunidade. Conforme afirmou Grupioni (2006), esta escola que foi imposta aos povos
indígenas como mecanismo de dominação, passa agora a ser reivindicada por eles, para que,
se possa fazer dela, um instrumento de revitalização de valores, práticas e transmissão dos
conhecimentos tradicionalmente produzidos.
A escola que por séculos serviu como instrumento de reprodução da estrutura
social vigente, passa agora a ser reivindicada como um espaço de contradições (LIBÂNEO,
2002, p. 10), como um lugar de desenvolvimento da consciência, e contribui para a
transformação social (FERNANDES, 2002, p. 36).
Entende-se, daí, a necessidade de se buscar uma educação que esteja voltada à
realidade das comunidades indígenas, num constante diálogo intercultural entre os diversos
saberes que aí se encontram, com o objetivo central de formação de professores indígenas
comprometidos com o exercício da docência, respeitando a cosmovisão e os valores das
diferentes etnias.
Nietta Monte (1996) afirma que é como se as vozes das sociedades indígenas, que
há séculos estavam silenciadas pelas políticas educacionais, finalmente pudessem formular e
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explicitar seu projeto de escola, fazê-lo ecoar e reproduzir, ainda que sobre intenso debate e
conflito, em formas de novas propostas e políticas públicas a serem desenvolvidas pelo
Estado Brasileiro.
Conforme demonstrado no Mapa número 04, o tamanho reduzido da população
indígena, sua dispersão e heterogeneidade tornam particularmente difícil a implementação de
uma política educacional adequada. Por isso mesmo, consideramos de particular importância
o fato da Constituição Federal ter assegurado o direito das sociedades indígenas a uma
educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, o que vem sendo
regulamentado em vários textos legais. Só dessa forma se poderá assegurar não apenas sua
sobrevivência física, mas também étnica, resgatando a dívida social que o Brasil acumulou em
relação aos habitantes originários deste território.
O abandono da idéia de que os índios são uma categoria étnica e social fadada à
extinção, está possibilitando mudanças e inovações garantidas pelo atual texto constitucional
e fundamentada no reconhecimento da extraordinária capacidade de sobrevivência e mesmo
recuperação demográfica destes povos após séculos de práticas genocidas.
Ao se apresentar como um instrumento de valorização dos saberes e dos processos
próprios de criação e produção cultural, a escola indígena vem fortalecendo as gerações
futuras e incentivando a preservação de suas práticas culturais e o orgulho de ser índio. Esse
modo de viver a própria existência afeta a todos e move os grupos a novas lutas, como no
caso dos Terena, grupo ao qual dedicamos um olhar mais pontual ao longo de nossas
investigações.
As lutas são ainda necessárias já que garantir direitos em Lei não significa que eles
automaticamente chegarão aos principais interessados. Vieira (2001) assim escreve a este
respeito:

De outra parte, poucos desses direitos estão sendo praticados ou ao menos
regulamentados, quando exigem regulamentação. Porém o mais grave é que em
nenhum momento histórico da República Brasileira (ficar nela, pois o restante
consiste no Império escravista), os direitos sociais sofrem tão clara e sinceramente
ataques da classe dirigente do Estado e dos donos da vida em geral, como depois de
1995. (VIEIRA, 2001, p.10)

Com muita luta os povos indígenas conquistaram inúmeros direitos na legislação
brasileira, no entanto, conforme afirma Viera (2001): ainda falta a regulamentação de muitos
deles e é necessário a estas populações, ficarem atentas para que, o posto em Leis,
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Resoluções, Decretos e outros, se tornem realidade lá nas aldeias de todo o país, onde estão os
que deveriam ser os verdadeiramente beneficiados por estas ações.
Grupos organizados da sociedade civil passaram a trabalhar juntamente com
lideranças das comunidades indígenas, com a finalidade de buscar alternativas à submissão
desses grupos, como a garantia de seus territórios e formas menos violentas de
relacionamento e convivência entre essas populações e os outros segmentos da sociedade
nacional.
A escola entre os grupos indígenas ganhou, então, um novo significado e um novo
sentido, passando a ser vista como um meio eficaz para assegurar o acesso aos conhecimentos
gerais sem precisar negar as especificidades culturais, a identidade dos grupos particulares e
os seus conhecimentos historicamente construídos.
A instituição tornou-se, daí, um dos bens mais valiosos da aldeia, preparando os
alunos indígenas para enfrentar os desafios internos da aldeia e preparando-os para a
compreensão dos mecanismos da sociedade externa à aldeia.
Diferentes experiências surgiram e estão surgindo em várias regiões do Brasil,
construindo projetos educacionais específicos, voltados para a realidade sociocultural e
histórica de determinados grupos indígenas, praticando a interculturalidade e o bilinguismo e
adequando-se ao seu projeto de futuro. Nossa pesquisa tem possibilitado perceber que os
membros das comunidades indígenas têm consciência de que o saber sistematizado tornou-se
uma necessidade para a aldeia e os jovens Terena, a partir deste entendimento, também estão
buscando ampliar a sua formação para serem reconhecidos como sujeitos de direitos e de
deveres.
Contudo, apesar da existência de muitas lideranças e movimentos sociais ligados à
sociedade civil, lutando em favor da causa indígena; diversos povos permanecem dispersos
pelo interior do Brasil lutando individualmente pela sobrevivência de suas tribos o que vem
dificultar a formação de uma consciência de classe e a construção de uma vontade coletiva de
luta em defesa de uma causa comum.
A implantação de escolas nas aldeias indígenas está fazendo com que passe a
surgir um novo grupo, na estrutura organizacional destes povos. Os professores índios
passaram a se constituir nos novos intelectuais das aldeias, assumindo com isso funções que
até então eram do cacique ou do pagé ou de outras lideranças da aldeia. Estas novas escolas,
com professores da comunidade vêm se tornando um lugar de preservação e revitalização da
cultura desses povos, cultura esta que em muitas tribos estava se perdendo devido à
aculturação e aos costumes dos não-índios.
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Bartomeu Melià (2000) aponta algumas preocupações com relação aos professores
indígenas. Alguns professores são provenientes de setores mais jovens e não tiveram uma
educação tradicional e, em muitos casos, já não dominam o sentido das palavras e expressões
da língua arcaica. Por outro lado, há também os professores que viveram com consciência
crítica os problemas do seu povo e fazem da escola o lugar em que se originam movimentos
de resistência e de reivindicação de direitos sobre a terra, contra a discriminação e a falta de
respeito.
Melià assim descreve suas preocupações que são para nós extremamente
pertinentes:
A língua com palavras indígenas pode não ser indígena; a adaptação de currículos e
conteúdos pode ficar reduzida ao campo do folclórico e do óbvio; os professores
podem ser cooptados pelo Estado e pelas instituições, com efeitos mais destrutivos,
precisamente porque parece que já foram satisfeitas as demandas e as exigências
dos indígenas. (MELIÀ, 2000, p. 14)

Melià (2000) aponta para a necessidade de esse professor estar comprometido com
as reais necessidades da sua comunidade, para que ele esteja sempre atento às exigências que
a comunidade cobra da escola na aldeia, como sendo esse espaço de resistência e preservação
de seus costumes.
Recordamos aqui, os escritos de Gramsci (1949) que deixou uma reflexão
importante sobre o papel da escola na sociedade, como sendo a responsável pela construção
de uma formação omnilateral do ser humano, aliando a formação humanista com a formação
técnica; abrangendo tanto o ser político quanto o especialista, possibilitando o
desenvolvimento de indivíduos capazes de dirigir os seus pares ou de controlar quem os
dirige.
A escola dentro da aldeia ± aqui destacamos o grupo Terena ± passou a ser um
elemento importante para a preservação da cultura e para a formação técnica e política destes
povos. Coutinho (2002) nos ajuda apontar para o papel da escola na organização da cultura
para a reprodução ou transformação da sociedade quando afirma que:
A ¨organização da cultura¨, em suma, é o sistema das instituições da sociedade civil
cuja função dominante é a de concretizar o papel da cultura na reprodução ou na
transformação da sociedade como um todo. Um momento básico da organização da
cultura é o sistema educacional: cada vez mais, com o crescimento da sociedade
civil, o sistema educacional deixa de ser uma simples instância direta da
legitimação do poder dominante para se tornar um campo de luta entre as várias
concepções político-ideológicas (basta pensar, por exemplo, na luta entre ensino
laico e ensino religioso. (COUTINHO, 2002, p.20)
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A escola dentro da aldeia surge como um elemento importante para a organização
e para a preservação da cultura do povo, além disso, a escola é o espaço historicamente
constituído para elevar a intelectualidade do homem. É neste sentido, que vemos a escola
como um campo de lutas, como afirma Coutinho (2002). É nela que buscamos como
argumenta Gramsci:
Criticar a própria concepção de mundo, portanto, significa torná-la unitária e
coerente e elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais evoluído.
Significa também, portanto, criticar toda filosofia até hoje existente, na medida em
que ela deixou estratificações consolidadas na filosofia popular. O início da
elaboração crítica é a consciência daquilo que é realmente, isto é, um ¨conheça-te a
ti mesmo¨ como produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou
em ti uma infinidade de traços acolhidos e sem análise crítica. Deve-se fazer,
inicialmente, essa análise. (GRAMSCI, 1999, p. 94)

Contudo, para que isso aconteça de fato, faz-se necessário que esta educação esteja
realmente focalizada nesta direção. Caso contrário resta-nos indagar se a implantação destas
escolas indígenas não poderia vir a ser apenas uma tentativa governamental de manter tais
populações em suas comunidades originárias e em suas condições precárias de vida, dandolhes uma educação mínima como objetivo de mantê-los afastados das grandes cidades e
acomodados em suas aldeias.
Como já afirmamos anteriormente, a educação que foi usada durante séculos com
o objetivo de catequização e civilização destes povos, pode também ser usada para a sua
emancipação. Eis a grande batalha que se impõe a este novo segmento que está se
constituindo nas aldeias, os professores. Diante desta questão, cabe-nos reafirmar a
necessidade de formação destes professores, a fim de contribuírem significativamente com o
desenvolvimento de suas comunidades.
Diante dessa preocupação, o professor Melià que afirma:

Por diversos motivos a educação indígena teve momentos de excessivo
acanhamento, quase sem coragem para reclamar sua autonomia e seus direitos. A
educação indígena não é a mão estendida à espera de esmola. É a mão cheia que
oferece às nossas sociedades uma alteridade e uma diferença, que nós já perdemos.
(MELIÀ, 2000, p.16)

A partir do que foi destacado, podemos compreender sobre que tipo de escola os
índios querem para si. Como incorporam essa nova instituição que gradualmente se instala
em sua cultura?
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Professores indígenas reunidos em Manaus, em 1994, na tentativa de responder a
essa questão definiram alguns princípios que as escolas indígenas deveriam ter:
1."[...] currículos e regimentos específicos elaborados pelos professores
indígenas, juntamente com suas comunidades, lideranças, organizações e
assessorias.
2. As comunidades indígenas devem, juntamente com os professores e
organizações, indicar a direção e supervisão das escolas.
3. As escolas indígenas deverão valorizar as culturas, línguas e tradições
de seus povos.
4. É garantido aos professores, comunidades e organizações indígenas
participação paritária em todas as instâncias - consultivas e deliberativas de
órgãos públicos governamentais responsáveis pela educação escolar indígena.
5. É garantida aos professores indígenas uma formação específica,
atividades de reciclagem, e capacitação periódica para o seu aprimoramento
profissional.
6. É garantida a isonomia salarial entre professores índios e não-índios.
7. É garantida a continuidade escolar em todos os níveis aos alunos das
escolas indígenas.
8. As escolas indígenas deverão integrar a saúde em seus currículos,
promovendo a pesquisa da medicina indígena e o uso correto dos medicamentos
alopáticos.
9. O Estado deverá equipar as escolas com laboratórios onde os alunos
passam a ser treinados para desempenhar papel esclarecedor junto às
comunidades no sentido de prevenir e cuidar da saúde.
10. As escolas indígenas serão criativas, promovendo o fortalecimento das
artes como formas de expressão de seus povos.
11. É garantido o uso das línguas indígenas e dos professores próprios de
aprendizagem nas escolas indígenas.
12. As escolas indígenas deverão atuar junto às comunidades na defesa,
conservação, preservação e proteção de seus territórios.
13. Nas escolas dos não-índios será corretamente tratada e veiculada a
história e cultura dos povos indígenas brasileiros, a fim de acabar com os
preconceitos e o racismo.
14. Os Municípios, os Estados e a União devem garantir a educação
escolar específica às comunidades indígenas, reconhecendo oficialmente suas
escolas indígenas de acordo com a Constituição Federal.
15. Garantir uma Coordenação Nacional de educação escolar indígena,
interinstitucional com a participação paritária de representantes dos professores
indígenas." (Declaração de Princípios - Professores indígenas, Manaus outubro
de 1994).

A Declaração de Princípios foi uma tentativa de elaboração de um documento
único para todos os povos indígenas. Ela representa uma síntese do pensamento
hegemônico das lideranças ali reunidas, porém não significa afirmar que é consenso entre os
diversos povos espalhados pelo país e que seria possível elaborar um currículo único que
pudesse ser assumido por todos os povos. Para atender as necessidades de cada povo seria
preciso que se elaborasse um projeto para cada um, atendendo as suas especificidades, suas
crenças, costumes, história e tradições. Esta declaração procura destacar alguns pontos que
os projetos de educação indígena não podem deixar de mencionar.
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Neste momento, o debate acadêmico sobre a educação indígena situa-se na
autonomia e na participação dos próprios povos indígenas no planejamento e na gestão de
suas escolas. São os próprios povos que precisam estar discutindo, propondo e planejando a
realização dos seus modelos ideais de escola, partindo dos seus interesses e de suas
necessidades. Desta forma, será possível pensar uma educação do índio e não uma educação
para o índio.

3.2 ± A Formação de Professores

A formação dos professores indígenas sempre foi um problema de difícil solução
e de grande preocupação para as mais diversas comunidades, quando se pensa na
implantação de uma escola indígena que seja realmente diferenciada, específica e adequada
às necessidades culturais dos povos indígenas. É sabido que esta escola, assim pensada na
legislação vigente, só será definitivamente implantada a partir do momento em que os
profissionais, os quais estarão à frente dessa escola terão acesso a cursos de formação e
capacitação continuada de qualidade e especialmente planejados para o atendimento das
pedagogias indígenas e demais atividades que este cargo exigirá desses profissionais.
Neste sentido, pensar em cursos de formação de professores indígenas, é pensar
em programas de atendimento em serviço para estes profissionais, que deverão buscar sua
capacitação concomitantemente com a sua própria escolarização e com o seu próprio trabalho
já iniciado como professor na escola indígena.
A grande maioria dos professores indígenas que atuam em suas comunidades por
esse Brasil adentro, não passou por quaisquer programas de formação para o magistério.
Estes apenas destacam-se na comunidade por possuir um domínio um pouco maior que os
demais da Língua Portuguesa e por conhecerem geralmente bem os conhecimentos próprios
de sua cultura, motivo este geralmente considerado fundamental pelas comunidades para que
estes indivíduos se tornem professores em suas aldeias.
Em função destas particularidades, torna-se fundamental que os cursos de
formação de professores indígenas sejam pensados e planejados para que ocorram
concomitantemente com a sua própria escolarização, pois sabemos, são ainda muitos os
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professores indígenas que não possuem nem mesmo a formação completa de Ensino
Fundamental.
Para pensar essa formação são diversos os fatores a serem levados em
consideração, haja vista o papel de destaque que este professor passará a desempenhar dentro
da aldeia. Pois, conforme constatamos na comunidade Terena pesquisada, bem como em
outros povos que fizemos contato. O professor indígena assume inúmeras outras atividades
na sua aldeia, além de professor responsável para a formação das crianças da comunidade,
ele também se torna uma espécie de interlocutor entre a sua comunidade e a sociedade nãoíndia.
Outro ponto que merece destaque diz respeito à própria organização da escola. O
profissional deverá ser preparado para colaborar na elaboração dos currículos e programas de
ensino específicos para a sua comunidade, incentivar a produção de material pedagógico na
sua escola, possuir um domínio da escrita bilíngue, entre muitos outros aspectos
fundamentais, para que a escola indígena seja realmente uma escola diferenciada e que
ofereça um ensino de qualidade aos seus alunos.
Trata-se de um grande desafio para os órgãos governamentais, universidades,
lideranças e comunidades indígenas, a formação de índios como professores para trabalhar
nas escolas das aldeias, em todos os níveis de ensino. Parece-nos que muitas vezes esta
empreitada foi vista mais como uma grande aventura, ou de modo preconceituoso, uma
RSRUWXQLGDGH GH FRQYLYHU FRP HVWHV VHUHV ³HVWUDQKRV´. Os índios, ainda vistos por muitos
FRPRVHUHV ³H[yWLFRV´ ³LJQRUDQWHV´H ³TXDOTXHUFRLVDTXH VHHQVLQDULD a eles já estaria de
ERPWDPDQKR´SRLVSUDTXHPMiQmRWHPJUDQGHFRLVDRSRXFRMiVHULDPXLWR
Antes de tudo, é preciso superar certos preconceitos eternizados com relação aos
povos indígenas que oscilam entre dois pólos extremos: ora esses povos são vistos e
classificados como seres inferiores, animalescos, demoníacos, selvagens ou bárbaros, ora
como anjos de pureza e de bondade. A verdade não se encontra em nenhum desses extremos
e tanto uma quanto a outra visão extremista, é preconceituosa e desumaniza o índio.
Precisamos olhar para os povos indígenas despidos de preconceitos e vê-los como seres
humanos de direitos e de deveres, que necessitam de políticas públicas como qualquer outra
comunidade, seja ela indígena ou não.
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A defesa da escola indígena diferenciada, intercultural, bilíngue/multilingue,
específica e de qualidade é uma bandeira que precisa ser levantada por todos aqueles que
pregam a necessidade da implantação de um programa de formação de professores indígenas
comprometidos com as reais necessidades das comunidades indígenas. De fato, a escola só se
tornará politicamente relevante para as comunidades quando seja possível implantar todos
estes princípios.
É recente a idéia da importância, para as comunidades indígenas, de que os
professores que irão atuar nessas escolas sejam membros de suas comunidades. Que o
professor da escola indígena seja um indígena. A responsabilidade por essa formação passou
a fazer parte do rol das responsabilidades do Estado a partir das décadas de 1980 e 1990, que
desde então começaram a surgir alguns programas de formação de professores indígenas
geridos e organizados por algumas secretarias estaduais de educação. A formação em nível
superior de professores indígenas tem como pioneira a Universidade do Estado de Mato
Grosso ± UNEMAT, que no ano de 2006 graduou cerca de 180 acadêmicos indígenas
oriundos de diversos Estados do Brasil, num programa chamado de 3º. Grau Indígena.
Os professores/alunos indígenas trazem para os cursos de formação em serviço
uma vasta bagagem e domínio dos conhecimentos tradicionais, historicamente acumulados
por seus povos, mas seus conhecimentos científicos/acadêmicos e até mesmo o domínio da
Língua Portuguesa é bastante restrita na maior parte dos cursistas. Esses profissionais
necessitam de uma atenção especial durante o processo de sua formação e as
responsabilidades que eles assumirão nas aldeias é gigantesca. Não encontrarão na escola
tudo organizado, pelo contrário, espera-se que sejam eles os responsáveis a elaborar todo o
projeto político-pedagógico de suas escolas, o calendário, currículo, conteúdos das
disciplinas, avaliação, bem como material didático para as aulas.
Uma das principais funções desse professor indígena na sua comunidade é assim
GHILQLGD SRU 0DKHU  S  ³5HJLVWUDU RV FRQKHFLPHQWRV WUDGLFLRQDLV LQGtJHQDV p
tornar-VHµJXDUGLmRGDKHUDQoDFXOWXUDO¶GHVHXSRYRDOpPGHVHUFRQVLGHUDGDSDUWHLQWHJUDQWH
da atividade do docente indígena, constitui-se, hoje, em uma de suas funções mais
LPSRUWDQWHV´
Maher destaca ainda o clima de tranquilidade com que o ensino é desenvolvido
nas escolas indígenas, mesmo aquele realizado em salas multisseriadas, onde encontramos
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alunos de diversas faixas etárias e níveis de aprendizagem. Segundo a autora o estresse só
aparece quando vem de fora,
O estresse, quando aparece, vem de cobranças de fora: culturalmente insensíveis,
alguns técnicos de secretarias de educação pressionam os professores indígenas
SHOR ³FXPSULPHQWR GR SURJUDPD´ por exemplo, sem considerar que os princípios
da pedagogia indígena estão assentados em outra noção de tempo de ensino e
tempo de aprendizagem (MAHER, 2006, p.28).

É preciso frisar que o respeito pelo outro passa, prioritariamente, pelo respeito às
suas crenças, práticas culturais e modos de viver, que não necessariamente precisam ser
idênticos aos nossos.
Em relação à formação, esta deve ter como norte a formação de um profissional
mais crítico, dinâmico e integrado a sua comunidade, capaz de produzir conhecimento e
incentivar novas ações e estratégias de aprendizagem.
O atendimento a estas demandas por formação deve estar intrinsecamente ligado a
função pública que estes profissionais irão desempenhar e da qual eles não podem se alienar.
É importante ter sempre em mente que esta formação deve estar pautada na pesquisa, na
investigação, onde a própria escola torna-se o local privilegiado de aprendizagem e de
produção de conhecimento desse professor-aprendiz.
Dentro dessa visão de formação em serviço, é fundamental preencher as lacunas
existentes na formação dos professores, bem como nos procedimentos de ensino
propriamente ditos. É necessário que haja aproximações e reelaborações dos processos de
ensino-aprendizagem, a fim de possibilitar a construção de novas práticas pedagógicas e
desconstrução das práticas consideradas ineficientes para o desenvolvimento da
aprendizagem.
Ademais, é preciso destacar que propor a formação em serviço, não significa
propor uma formação encurtada, enxuta, mas sim uma formação que reflita sobre a prática e
sobre o próprio conhecimento gerador de tal prática. O professor/aprendiz, não pode ser
simplesmente um reprodutor, aplicador dos conhecimentos gerados nos gabinetes, nem
mesmo ignorar todos os outros fatores que compõem o processo de ensino-aprendizagem na
sua escola da aldeia. Geralmente quando se fala de formação do professor, se pensa apenas
na parte pedagógica desta formação, esquecendo das condições de trabalho que este
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profissional vai encontrar na sua própria escola, distante muitas vezes de qualquer tipo de
tecnologia.
Na maioria das vezes, nos cursos de formação espera-se alguém de fora que venha
GL]HUR³FRPRID]HU´DOJXpPTXHGrDVUHFHLWDVSDUDVHGDUXPD ERDDXODGHVYLQFXODGRGD
realidade de cada escola. Acredita-se que haja uma forma certa de ensinar e que o objetivo do
curso seja distribuir essa fórmula para os professores que reproduzirão essas técnicas nas
suas salas de aula. De outro ponto de vista, que é o nosso, a formação em serviço visa
proporcionar ao docente, condições de questionar e discutir a sua prática pedagógica e ir
implementando, se for o caso, novas ou diferentes propostas de ensino. Neste sentido,
reflexão e discussão são elementos fundamentais no fazer pedagógico. Desta forma, a
formação em serviço precisa ser vista como um processo e não como momentos isolados de
formação.
A preocupação dos cursistas desses programas, além da formação pedagógica, é a
instrumentalização, a aquisição de materiais novos que possam auxiliá-los na sua sala de
aula, tais como livros e filmes. Dessa forma, foi possível observar esta prática no momento
em que tivemos a oportunidade de trabalhar nesses cursos. Foi solicitado pelos alunos cópia
de todo o material que utilizamos em sala de aula, para que pudessem mostrar para seus
alunos nas aldeias.
A consolidação da escola indígena, conforme definida na legislação brasileira,
pautada nos princípios da diferença, especificidade, bilinguismo e interculturalidade, só será
alcançada quando for superado o grande desafio de que esta escola seja realmente gerida por
pessoas formadas das próprias comunidades.
Vale ressaltar que esta é uma tarefa gigantesca, pois, conforme já mencionamos, o
nível de escolarização de grande parte dos professores que atuam nestas escolas é ainda
muito baixo. É possível encontrar professores atuando em sala de aula sem mesmo ter
completado o Ensino Fundamental e são raríssimos os casos em que os professores tenham o
Ensino Superior completo. Pode-se dizer que o trabalho de formação de professores
indígenas ainda é lento e insignificante. Fazem-se necessárias políticas públicas voltadas para
estas populações que realmente causem impacto na formação de seus professores. É urgente
também a formação inicial, em Nível Médio, para estes professores que trabalham nas
escolas indígenas e, posteriormente, não menos fundamental, é a formação superior e, ainda,
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esta formação não deve estar deslocada da discussão sobre que escola indígena se deseja e de
que tipo de currículo será trabalhado.
Devido à escassez de material pedagógico nas escolas indígenas, o professor deve
ser formado como um pesquisador, alguém capacitado para fazer um levantamento, junto a
sua comunidade, dos aspectos relevantes de sua cultura e dos conhecimentos historicamente
produzidos e que são significativos para o seu povo e trazer isso para ser trabalhado na sala
de aula.
O próprio Ministério da Educação em seus documentos para a escola indígena
propõe que o professor indígena tenha a responsabilidade de ser um incentivador na
comunidade para a produção de materiais didáticos/pedagógicos, pesquisando junto aos mais
idosos sobre os conhecimentos tradicionais, com a finalidade da continuidade e da
reprodução cultural de suas práticas.
As propostas de cursos de formação de professores indígenas ainda são muito
tímidas e trazem consigo ainda muitos resquícios da visão missionária, propostas feitas em
gabinetes, iniciativas isoladas e sem a participação efetiva das comunidades indígenas para as
quais estes projetos são endereçados.
A formação para uma educação diferenciada, específica, bilíngue, intercultural,
continua ainda muito na retórica, no discurso. É necessário que seja dado o passo decisivo na
construção efetiva desta nova escola, com a participação real de todos os sujeitos envolvidos
nessa tarefa. É preciso superar a fase do experimentalismo dos projetos de formação de
professores e tornar isso uma política de governo, ou seja, não é suficiente a elaboração de
projetos específicos para o atendimento de uma determinada demanda de professores
localizada. É preciso criar programas de formação permanente que permitam aos estudantes
indígenas a possibilidade de dar prosseguimento em seus estudos ao término do Ensino
Médio. Acreditamos ser este o grande desafio que é necessário enfrentar para oferecer uma
formação de qualidade para estes povos.
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3.2.1 Experiências de formação

Em 1995 foi criado o Conselho de Educação Indígena ± CEI/MT e este se
transformou num espaço privilegiado de discussão e reflexão a respeito da Educação
Indígena no Estado de Mato Grosso. A criação deste Conselho deu um grande impulso nas
reivindicações dos povos indígenas na busca por uma formação continuada por intermédio de
cursos específicos e diferenciados para estes povos.
No Estado de Mato Grosso destacamos três projetos de formação de professores
que aqui merecem ser comentados. Trata-se dos projetos Tucum e Haiyô, em nível de Ensino
Médio, com formação para o magistério e o projeto do 3º. Grau Indígena, realizado pela
Universidade do Estado de Mato Grosso que habilita estes professores em nível de
graduação.
O Projeto Tucum foi idealizado pela Secretaria de Educação do Estado de Mato
Grosso e realizado com a parceria e apoio da FUNAI. O nome do projeto foi escolhido em
homenagem a uma planta característica do Estado, cuja palha é muito utilizada pelos povos
indígenas nas construções de suas casas e também para a confecção de diversos artesanatos.
Este projeto tinha como objetivo a formação e capacitação dos professores indígenas, em
nível de magistério, buscando uma integração entre as teorias e as experiências práticas dos
povos indígenas. Este projeto foi pensado de forma a proporcionar uma formação
diferenciada, pois seu currículo e sua metodologia estavam baseados na realidade dos povos
indígenas. Neste sentido, buscou-se uma formação em serviço, pois estava dirigido aos
professores indígenas que já atuavam nas escolas públicas indígenas de Ensino Fundamental
e que não possuíam o Ensino Médio.
Este foi um projeto especialmente pensado e preparado para o atendimento às
populações indígenas, possuía um currículo intercultural, diferenciado, bilíngue e específico,
conforme determina a legislação brasileira, abrangendo desde os conteúdos específicos da
cultura indígena até os conhecimentos que interessam à continuidade e a transformação
destes indivíduos.
O curso possuía uma carga horária de 2.800 horas, divididas em oito etapas de
estudos intensivos e mais oito etapas intermediárias além do Estágio Supervisionado. As
etapas intensivas se realizavam durante as férias escolares. Neste período eram ministradas as
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disciplinas de ensino sob a orientação de professores e monitores que trabalhavam as
disciplinas e encaminhavam as atividades que seriam desenvolvidas nas etapas interpostas ou
intermediárias, as quais se desenvolviam nas próprias aldeias de onde estes alunos eram
representantes. As atividades desenvolvidas nas etapas intermediárias eram acompanhadas
por monitores, observando as necessidades específicas de cada comunidade, no que se refere
à estrutura curricular e carga horária, ou seja, o calendário era pensado a partir das
especificidades de cada povo, respeitando suas festas e rituais. O Estágio Supervisionado
consistia no período em que o cursista desenvolvia o seu trabalho na escola sob a orientação
dos monitores que os auxiliavam na resolução dos problemas do dia-a-dia na escola.
O projeto Tucum teve a sua conclusão no ano de 2001 e formou 176 professores
dos povos Xavante, Pareci, Irantxe, Bakairi, Bororo, Rikbatsa, Kayabi, Munduruku, Apiká,
Nambikwara, Umutina, num processo iniciado em 1996, em nível de Magistério,
beneficiando cerca de 140 escolas localizadas junto às comunidades indígenas de diversas
regiões do Estado de Mato Grosso. Este programa foi desenvolvido em parcerias com as
prefeituras de 17 municípios, a FUNAI, organizações não-governamentais, a Universidade
Federal de Mato Grosso e contou com recursos do Banco Mundial, através do Programa de
Desenvolvimento Agro-ambiental (PRODEAGRO).
Grande parte dos povos indígenas do Estado de Mato Grosso não foi atendida
pelo Projeto Tucum. Assim, a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), através da
Coordenadoria de assuntos Indígenas, em parceria com 25 municípios e outros órgãos do
Estado envolvidos com as questões indígenas, desenvolveram o Projeto Haiyô ± Projeto de
Formação de Professores Indígenas para o Magistério Intercultural - objetivando habilitar
300 professores índios que trabalham no Ensino Fundamental em suas aldeias, até o ano de
2010.
O Projeto Haiyô está atendendo a 31 etnias do Estado de Mato Grosso e se
desenvolve em três pólos ± Diamantino, Canarana e Xingu ±, buscando atingir três grandes
regiões do Estado de Mato Grosso. A capacitação acontece em dois níveis de aprendizado, o
primeiro presencial, realizado no período de férias escolares e em seguida, ocorre o
intermediário ou não presencial, com acompanhamento nas aldeias.
Haiyô é uma palavra de origem Nhambiquara que significa coisa boa, nova
caminhada. O projeto foi criado com a finalidade de atender essa etnia, bem como os Pareci
e toda a demanda de índios do Xingu. Este projeto ampliou a oferta de Ensino Fundamental
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nas aldeias e passou a despertar mais professores indígenas a buscar a qualificação
profissional para colaborar no gerenciamento de suas aldeias e para pensar no processo de
educação escolar específico e diferenciado que deve ser implantado nas comunidades
indígenas.
O Governo do Estado de Mato Grosso criou no ano de 1997 uma Comissão
Interinstitucional e Paritária com a finalidade de iniciar uma discussão sobre a formação de
professores indígenas também em nível superior. Faziam parte desta comissão representantes
da SEDUC/MT, FUNAI, CEE/MT, CEI/MT, UFMT, UNEMAT, CAIEMT e representantes
indígenas.
Ficou a cargo desta comissão, a elaboração de um projeto de formação em nível
superior para os povos indígenas. Este projeto foi concluído no ano final de 1999 e entregue
oficialmente ao Governo do Estado.
A execução do projeto ficou a cargo da Universidade do Estado de Mato Grosso,
UNEMAT, que durante todo o ano de 2000 trabalhou nas negociações políticas e financeiras
para a viabilização do projeto, bem como na aprovação do mesmo nos órgãos colegiados da
Universidade.
No ano de 2001, iniciou-se o projeto pioneiro de formação de professores
indígenas em nível superior específico e diferenciado, chamado de 3º. Grau Indígena, para o
atendimento de 200 professores indígenas, sendo 180 vagas para o estado de Mato Grosso e
20 para os demais estados da Federação.
Em janeiro de 2005, teve início a segunda turma dos cursos de Licenciatura
Específica para a Formação de Professores Indígenas, com previsão para término em 2009.
Nesta turma, foram oferecidas 100 vagas, todas para os povos indígenas do Estado de Mato
Grosso.
Em junho de 2006, realizou-se em Cuiabá a cerimônia de Colação de Grau para
os alunos da primeira turma do 3º. Grau Indígena, na ocasião 186 acadêmicos receberam
seus diplomas de Licenciados em Línguas, Artes e Literaturas; Ciências Matemáticas e da
Natureza e Ciências Sociais.

149

Em 2007 o Projeto 3º. Grau Indígena foi transformado em Programa de Educação
Superior Indígena (PROESI) com a finalidade de fortalecer as ações desenvolvidas pela
UNEMAT em prol da Educação Indígena.
No ano de 2008, com previsão para formatura em 2012 iniciou-se a terceira turma
com mais 40 acadêmicos indígenas, oriundos do Estado de Mato Grosso.
Os cursos possuem uma duração de cinco anos e estão estruturados para a
formação em serviço e desenvolvem-se em 10 etapas presenciais e 10 etapas de Estudos
Cooperados de Ensino e Pesquisa, chamadas de etapas intermediárias, além de Estágio
Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso.
Ao todo, o projeto atende/atendeu 32 etnias de Mato Grosso e mais 14 etnias de
outros Estados da federação. No Estado de Mato Grosso as etnias atendidas são: Apiaká,
Arara, Aweti, Bakairi, Bororo, Chiquitano, Ikpeng, Irantxe, Juruna, Kalapalo, Kamaiurá,
Karajá, Kayabi, Kuikuro, Matipu, Mebêngokrê, Mehinako, Munduruku, Nafukuá,
Nambikwara, Panará, Paresi, Rikbaktsa, Suyá, Tapirapé, Terena, Trumai, Umutina, Waurá,
Xavante, Yawalapiti e Zoró. Dos outros estados temos: Kaxinawá e Manchineri do Acre;
Wassu Cocal de Alagoas; Baniwa, Ticuna, Baré e Tucano do Amazonas; Pataxó e Tuxá da
Bahia; Tapeba do Ceará; Tupinikim do Espírito Santo; Potiguara da Paraíba; Kaingang do
Rio Grande do Sul e Kaingang de Santa Catarina e Karajá do Tocantins.
Além da execução dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado aos professores e
demais profissionais indígenas, o PROESI tem como objetivo a luta pela abertura de vagas
nos demais cursos regulares de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu desenvolvidos pela
Unemat.
Apresentamos a seguir algumas fotos da formatura da primeira turma do 3º. Grau
Indígena que aconteceu em junho de 2006, em Cuiabá-MT e na qual estivemos presente em
função de ter sido um dos professores do curso.
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Fotos números 13, 14 e 15± Foto dos acadêmicos se preparando para a formatura

Fonte: arquivo pessoal do pesquisador
Nas fotos número 13, 14 e 15 podemos observar a preparação para a cerimônia de
colação de grau, onde os alunos esmeravam na elaboração de suas pinturas corporais
características de cada povo para se apresentar diante do reitor e demais autoridades para
receber seus diplomas de graduação. Cada etnia teve a liberdade de se apresentar da maneira
que julgava mais apropriado, e alguns fizeram questão de expor no corpo as suas origens, os
WUDoRV FDUDFWHUtVWLFRV GH VHX SRYRRXWURV IL]HUDP TXHVWmR GH XVDU D ³EHFD´ RXRSWDUDP SRU
usar uma roupa social.
Fotos números 16 e 17 ± Entrada para a cerimônia de colação de grau
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Fotos números 18 e 19 ± Fotos retiradas durante a cerimônia de formatura do 3º. Grau
Indígena.

Fotos: arquivo pessoal do pesquisador

Foto número 20, 21, 22 e 23± Fotos retiradas durante a cerimônia de formatura do 3º.
Grau Indígena.

Fotos: arquivo pessoal do pesquisador
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Tivemos a oportunidade de presenciar preparação dos formandos pelos quartos e
corredores do hotel no qual foi realizada a cerimônia de Colação de Grau dos acadêmicos,
ocasião em que conversamos e fotografamos várias cenas. Era clima de festa e todos estavam
ansiosos a espera daquele momento histórico em que seriam os protagonistas da cerimônia de
formatura da primeira turma do 3º. Grau indígena. Conforme podemos observar nas fotos 13
a 17 todos caprichavam nos detalhes de suas pinturas.
Durante a Cerimônia foram realizadas diversas danças. Na foto número 20 temos a
dança Bakairi. A foto número 23 representa o momento do juramento e nas fotos números 21
e 22 os acadêmicos exibem orgulhos seus diplomas de graduados. Ainda, durante a formatura
tivemos o discurso de autoridades políticas e acadêmicas, bem como, o discurso de dois
caciques representando todas as etnias presentes. Durante seus discursos, os caciques
destacaram a importância da formação dos professores indígenas para atuarem em suas
comunidades.

3.3 ± Os Professores da Aldeia Terena
1R DQR GH WLQKD  SURIHVVRUHV DWXDQGR QD (VFROD (VWDGXDO ,QGtJHQD ³eOLR
7XUL5RQGRQ7HUHQD´GD$OGHLD.RSHQRW\VHQGRTXHDSHQDVGRLVGHOHVQmRHUDPtQGLRVRV
demais todos pertencentes à comunidade Terena.
Com formação em nível de terceiro grau, a escola possui dois biólogos, (os dois
não-índios) que atuam no Ensino Médio na área das exatas e Inglês, e a coordenadora (nãoíndia casada com índio) que possui formação em Língua Portuguesa e especialização em
Didática (Apêndice 2).
Conforme podemos observar no quadro dos professores (Apêndice 2), em 2007,
sete professores possuíam o Ensino Médio incompleto e dois professores não possuíam nem
mesmo o Ensino Fundamental completo e atuavam desde a alfabetização até o Ensino Médio.
Havia até o final de 2008, cinco pessoas cursando o projeto do 3º Grau Indígena
na Universidade Estadual de Mato Grosso ± UNEMAT, porém apenas dois permaneciam
atuando na educação. Um deles exercendo atualmente o cargo de diretor da Escola, o outro
trabalhando com as aulas de informática, outro era o responsável pelo Posto de Saúde e os
demais atuavam como professores até a metade do ano de 2007, quando foram aprovados no
concurso vestibular para o curso de Enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso -
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UFMT, Campus Universitário de Sinop e tiveram que se afastar da escola, mas estavam
decididos a continuar com os dois cursos, pois o 3º. Grau Indígena acontece nos períodos de
férias e já estava quase no final. Os dois professores que entraram para substituí-los nas aulas,
concluíram o Ensino Médio no final de 2007. No segundo semestre de 2008, um dos
acadêmicos do curso de Enfermagem desistiu do curso e reassumiu o cargo de professor,
agora na aldeia Turipukú, que possui uma sala anexa para atender as crianças dessa aldeia. O
outro acadêmico teve que optar por um dos dois cursos e optou pelo de enfermagem, que é
uma necessidade na comunidade.
Uma professora possui a sexta série e trabalha com a Educação Infantil, Pré-escola
e Jardim. Ela foi escolhida por ter grande conhecimento na Língua Materna (Terena), que,
segundo a coordenadora da escola, seria um requisito importante para trabalhar com as
crianças, pois nessa idade o aprendizado da língua Terena seria facilitado com alguém que
tivesse o domínio do idioma.
Os professores indígenas possuem um papel fundamental na aldeia no sentido de
mediarem o acesso à leitura e a escrita em sua comunidade. Participam na construção do
processo educacional da aldeia, da produção e da reprodução da cultura indígena,
dinamizando as tradições e buscando a revitalização de partes da cultura que estava
desaparecendo na aldeia.
O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNE/Indígena),
estabelece que o professor indígena tenha a responsabilidade de ser o incentivador à pesquisa
sobre os conhecimentos tradicionais de seu povo e promotor da divulgação desses
conhecimentos para as novas gerações, visando a continuidade e a reprodução de sua cultura
de seu povo.
Podemos afirmar como o fez Monte (1996), que os professores indígenas assumem
a função de intelectuais da cultura do seu grupo étnico, classificando-os a partir de um
enfoque interdisciplinar em sua atuação, sob uma perspectiva antropológica e uma perspectiva
sócio-educacional:
Uma perspectiva antropológica, que os situa como membros de sociedades em
tensão entre uma tradição oral milenar e a atualidade letrada de alto prestígio e em
grande expansão; e também uma perspectiva sócio-educacional que leva em conta a
sua constituição como intelectuais a serviço de um projeto de sociedade, em tensão
entre uma tendência tradicional/conservadora/reprodutora e uma tendência
criadora/inovadora. (MONTE, 1996, p. 64)

A partir desse papel social assumido pelos professores na aldeia, torna-se possível
a recuperação de traços da cultura que aos poucos estavam se perdendo pela comunidade em
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função do contato com a sociedade não-índia. Esse foi o caso dos Terena de Mato Grosso que,
quando ainda estavam começando a sua luta pela conquista de uma terra para o grupo, foram
acusados de não serem índios, de estarem destribalizados, desaldeados. Ainda durante os
acampamentos, a organização cultural, com a recuperação das danças e das pinturas foi
importante para o reconhecimento, por parte dos órgãos governamentais e da sociedade civil,
enquanto índios Terena.
Desta forma, através das manifestações culturais desenvolvidas na escola, a cultura
surge recuperada e recriada a partir de novos elementos que são introduzidos pela interação
com outras comunidades índias e não-índias. Um exemplo de adaptação à cultura tradicional
foi à substituição das penas de ema por capim na confecção das saias para a realização das
danças.
Com o avanço da escolarização na comunidade já é possível perceber o quanto
isso tem auxiliado na recuperação da cultura Terena. Os próprios alunos estão reescrevendo a
história do seu povo, seus mitos e suas crenças. Criam e recriam a sua cultura através de
teatro, artesanato, cantos, rituais, transformando a escola em local de revitalização da história
e da cultura de um povo. Observa-se nesse dinamismo que os indivíduos tornam-se tanto
produtores quanto produto da sua história.
Os professores, juntamente com as lideranças da comunidade assumem um papel,
autorizado socialmente, de reconstrução e recriação cultural a partir das novas necessidades
que surgem na aldeia, e, a escola, como espaço de aprendizagem coletiva, é o meio mais
eficaz para que ocorra essa transformação. Nesta relação dialética entre o tradicional e o novo
é que a cultura vai sendo reinventada.
O professor indígena desempenha um papel fundamental na comunidade, pois ele
é o responsável pela formação dos seus parentes, não apenas na formação das crianças, mas
também na socialização dos conhecimentos adquiridos para toda a aldeia. Está nas mãos deste
professor a responsabilidade de formar as futuras gerações que logo estarão à frente na sua
comunidade.
Quando qualificamos os professores indígenas de intelectuais não estamos
afirmando que os demais não seriam intelectuais, apenas queremos lembrar como o fez
Gramsci (1949) que destes exige-se um grau maior de intelectualidade, de atividade
intelectual organizada. Mesmo porque,
[...] pensam, constroem opiniões, aderem a determinadas visões de mundo. Mas,
como nem todas as pessoas funcionam socialmente como intelectuais, Gramsci
fornece em seu trabalho o pano de fundo teórico para a análise do papel político
daqueles intelectuais que devem ser considerados em termos das funções
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organizadoras e diretivas que desempenham em uma dada sociedade. (Giroux,
1988, p. 28-29)

Monte (1996) analisa a condição dialética do novo papel intelectual desempenhado
pelos professores indígenas Kaxinawá do Acre e aponta para uma dupla interpretação que
pode ser dada a essa função. De um lado, estes professores são vistos como intelectuais
RUJkQLFRV³FRQVHUYDGRUHV´VHQGRHOHV³DJHQWHGRstatus quo, parte do novo sistema de poder
interno a esta sociedade, a serviço de um projeto social cuja origem e controle estão entre os
próprios professores e as lideUDQoDV´ 0217(S 'HRXWURODGRVmRYLVWRVFRPR
RV ³LQWHOHFWXDLV RUJkQLFRV UDGLFDLV´ SRLV ³D H[LVWrQFLD GRV SURIHVVRUHV tQGLRV p H[SUHVVmR
desencadeadora do movimento de reordenação política de um poder que relaciona
desigualmente o estado e D VRFLHGDGH QDFLRQDO FRP DV VRFLHGDGHV LQGtJHQDV´ ,GHP S 
Este papel, também podemos perceber entre os Terena de Mato Grosso.
Quando analisamos o quadro dos professores da aldeia observamos que a
formação deles, conforme afirma Palmeira (1990, p 44) ³pH[WUHPDPHQWHSUHFiULDDFRQGLomR
de despreparo desse professor, cuja maioria absoluta não possui, sequer, o 1º grau completo e
QmR WHP QHQKXPD FDSDFLWDomR SURILVVLRQDO SDUD R PDJLVWpULR´ 1R HQWDQWR D HVFROD p YLVWD
como fundamental pela comunidade, pois ela se constitui numa oportunidade de adquirirem
certa compreensão da realidade e da natureza que as cercam (PALMEIRA, 1990, p. 43).
Com relação à Escola na Aldeia .X[RQHW\ 3RNH¶p encontramos ainda outras
dificuldades, conforme aponta a professora Cícera, diretora da Escola Estadual Indígena
7HUHQD³.RPRPR\HD.RYHUR´:
A nossa dificuldade maior que eu encontro é a distância, falta de comunicação
e também a maioria dos professores, aliás, todos os professores não são
qualificados, todos tem só Ensino Médio e alguns nem o Ensino Médio ainda,
então, do mesmo jeito que nós começamos aqui na Kopenoty, só que com
apenas uma diferença, na Kopenoty nós tínhamos como ter recurso pra
telefonar, agora lá nós não temos nada, nem um rádio pra gente saber como
que ta acontecendo um processo da escola, tem que vir pra cá, não tem carro,
então as dificuldades são inúmeras (Cícera, em entrevista no dia 18 de abril de
2009)

Além da diretora, nenhum dos demais professores que atuam em sala de aula tem
formação superior. Muitos não têm nem mesmo a formação mínima na modalidade Normal
(em Nível Médio) conforme determina a legislação (Lei 9.394/96, art.62), como pré-requisito
para atuarem na Educação Básica. Analisando este quadro, percebemos que um programa de
formação continuada e em serviço é urgente para a melhor qualificação destes profissionais.
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3.4 ± A Escola dos Terena

$ (VFROD (VWDGXDO ,QGtJHQD ³eOLR 7XUL 5RQGRQ 7HUHQD´ ORFDOL]DGD QD DOGHLD
Kopenoty, é nova, bem cuidada, porém insuficiente, possui apenas três salas de aula, sendo
que uma foi transformada em sala de informática. Com isso, outros espaços têm sido
utilizados para as aulas, tais como uma pequenina oca que está localizada ao lado da escola e
uma outra construção rudimentar de madeira e chão batido. Há também um barracão aberto e
coberto de palha ao lado da escola que é utilizado para alguns trabalhos em grupos, como
reuniões com os pais e apresentações culturais.
Ao lado da escola existe uma pequena quadra de areia usada nas aulas de
Educação Física e para as crianças jogarem futebol, vôlei ou outras brincadeiras a qualquer
horário do dia.
Percebemos que a escola é um lugar de encontro; durante todos os períodos,
inclusive nos sábados e domingos, podemos encontrar crianças brincando ou até mesmo
outras pessoas da comunidade fazendo alguma tarefa.
Esta situação pode ser notada na foto número 24, na qual percebemos vários
meninos conversando e brincando na entrada da escola num final de semana. Este local é
utilizado pelas crianças em função do campo de areia onde brincam e do bebedouro com água
gelada.
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Foto número 24 ± Crianças reunidas em frente à escola da aldeia Kopenoty

Fonte arquivo pessoal do pesquisador

A escola também mantinha uma sala anexa na Aldeia .X[RQHW\ 3RNH¶p, que
funcionava como sala multisseriada para atender as crianças que iam pra lá com seus pais
passar alguns dias, enquanto estes realizavam algum trabalho na Aldeia de plantação ou
colheita. O professor nesta sala até 2007 era apenas o cacique Antonio Jorge, um dos
primeiros professores Terena e que estudou apenas dois anos.
A partir do ano de 2008, com a ida e permanência na reserva de mais famílias, foi
construído um barracão para o funcionamento da escola que deixou de ser sala anexa e foi
criada uma escola na aldeia .X[RQHW\ 3RNH¶p que passou a se chamar Escola Estadual
,QGtJHQD7HUHQD³Komomoyea Kovero´TXHHPSRUWXJXrVVLJQLILFD³YLVmRGHiJXLD´HSDVVRX
a atender aos alunos desde a alfabetização até o Ensino Médio. Alguns professores estão
morando na aldeia KX[RQHW\3RNH¶p e atendem esses alunos, outros vêm da aldeia Kopenoty e
trabalham num regime modular, onde cada professor ministra a sua disciplina de forma
intensiva. No segundo semestre de 2008, também foi aberta uma sala anexa da Escola, na
Aldeia Turipokú para atender aos alunos que passaram a acompanhar suas famílias. Também
nesta área, e, no início de 2009 foi aberta mais uma sala anexa para atender a vinte e um
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alunos que estão indo para a aldeia Inamati, que está em construção , também na reserva do
,ULULWRGDVOLJDGDVD(VFROD³Komomoyea Kovero´
As fotos número 25, 26, 27 e 28, foram tiradas na aldeia Turipokú, em fevereiro de
2009, nelas podemos perceber que as aulas se desenvolviam de modo precário, num barraco
aberto e coberto com folhas de coqueiro muito comum nessa região, a mesma estrutura que
HQFRQWUDPRV WDPEpP QD (VFROD ³Komomoyea Kovero´ QD DOGHLD .X[RQHW\ 3RNH¶p.
Observamos ainda um quadro negro pequeno e na foto 26 vemos um menino que escreve no
chão enquanto o professor explica a matéria. Essa escola é multisseriada e como podemos
observar na foto 27, enquanto o professor atende aos alunos menores em um ambiente, em
outro os maiores fazem suas atividades numa mesa maior de madeira. A Escola atende 27
alunos da alfabetização ao Ensino Médio.
Fotos números 25, 26, 27 e 28 ± Sala anexa na Aldeia Turipokú

Fonte: Arquivo pessoal de Alvanei Reginaldo

A efetivação de uma escola dentro da aldeia tem sido muito significativo para o
povo Terena, pois além de reestruturar a consciência dos alunos, leva-os para além das
preocupações práticas e imediatas, alargando sua visão de mundo e trazendo-os para a
teorização de sua realidade.
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Importante notar que tal qual as demais escolas não-índias, esta também convive
com inúmeros conflitos e contradições, que vão desde as relações interpessoais até mesmo as
dificuldades de adaptação do currículo da sociedade dominante que procura reproduzir a
superioridade de uma cultura sobre a outra.
(P HQWUHYLVWD FRP D 'LUHWRUD GD (VFROD ³Komomoyea Kovero´ D SURIHVVRUa
Cícera conta como é o funcionamento das escolas nas Aldeias e das dificuldades que
enfrentam:

Lá na escola é só salas multisseriadas, é alfabetização, primeira e segunda;
terceira e quarta; quinta e sexta; sétima e oitava; primeiro, segundo e terceiro
ano. Não tem nem uma sala que não seja multisseriada. Da alfabetização à
segunda série é uma professora, terceira e quarta outra, da quinta até o
terceiro ano do ensino médio são 5 professores, todos são indígenas e apenas eu
que sou a diretora e que também sou professora de Língua Portuguesa tenho
terceiro grau. O trabalho na escola é por módulo, cada professor trabalha sua
disciplina, faz avaliação e então entra o outro com outra disciplina, em função
da dificuldade dos professores. A escola possui 3 barracos, tem carteira,
quadro, tem material que foi enviado pela SEDUC, que está estragando
porque não tem um prédio bom pra colocar esses alunos. Nessa época é a pior
época pra nós dar aula por causa da chuva, tem muitos bichinhos que
perturbam os alunos, nessa época eles nem aprendem direito, tem que ta
comprando repelente, se tivesse uma estrutura física, os alunos teria uma
aprendizagem muito melhor porque eles estariam bem fechadinho e não teria
tantos bichinhos perturbando eles. É tudo aberto, só tem o coberto de capim.
Tem mesa de refeitório, fogão geladeira, então eles comem bolo, mandioca
cozida, abóbora assada, porque tem isso lá muito né, caça, tem vez que tem
alguma caça, então a carne da merenda é caça, peixe nós ainda não estamos
colocando na merenda porque nessa época só se pega peixe que tem muito
espinho, mas a nossa idéia é que essa merenda seja comprada ali dentro
mesmo, porque não tem condições de você sair com merenda de Peixoto ou
Matupá pra levar pra lá, é um custo muito alto, então acaba estragando muita
coisa, dessa vez mesmo estragou frango, batata, porque até chegar na aldeia é
muito difícil (Cícera em entrevista no dia 18 de abril de 2009)

Cícera ainda nos conta de como é o cotidiano das crianças na reserva e aponta para
outras dificuldades enfrentadas na aldeia que a nós parecem impossíveis de imaginar:

Em relação às crianças, eles levantam de manha aí vão pro corgo tomar
banho, nadar, brincar de bola, vôlei, futebol e de brincadeiras de roda, andar
de bicicleta. Mas o maior período de tempo deles é no corgo, banhando,
correndo por ali, pescando, gostam de pescar, alguns vão pra escola de manha,
ficam até o intervalo, pra aula de reforço aí retornam pra casa deles. Agora
nós estamos pleiteando pra ver se a gente consegue um vigia, porque a nossa
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escola lá é longe das casas, então é perigoso onça, outro dia mesmo uma anta
quase atropelou uma professora, então são coisas que a gente convive lá né, é
perigoso cobra, então a gente ta vendo se consegue um vigia pra estar
acompanhando os alunos pra casa e voltar, pra não acontecer nada né, tenho
certeza que Deus vai proteger (Cícera em entrevista no dia 18 de abril de
2009).

Esses perigos todos foram possíveis comprovar nas conversas com muitos
moradores da aldeia, nas histórias contadas e nos medos enfrentados a cada saída para a mata
com a finalidade de caçar ou mesmo para o trabalho na roça. Conforme nos relatam, à noite o
barulho de uma onça faz a mata toda calar, por alguns instantes não se ouve nem mesmo o
barulho de um grilo.
O processo de constituição destas escolas é destacado na produção teórica de
Monte (1996) que entende a escola indígena e a formação de professores índios como um
processo tensionado de conflitos linguísticos e interculturais e o que temos a observar é como
isso se mostra e se constrói nos currículos das escolas indígenas. Segundo argumenta Libâneo
 S   ³D HVFROD p HVSDoR GH FRQWUDGLomR H VRPHQWH QHVWD SHUVSHFWLYD p SRVVtYHO
FRPSUHHQGHUVXDSRVLWLYLGDGH´
Nos últimos anos, percebemos que as comunidades indígenas estão de fato
assumindo a escola como algo seu e passam a apropriar-se dela no sentido de torná-la
realmente uma escola indígena diferenciada, onde é a própria comunidade que define tanto os
seus aspectos pedagógicos, quanto os aspectos gerencias, no entanto, ainda convivem com
muitos livros e materiais didáticos que não refletem a sua realidade. Neste sentido, a escola
precisa realmente responder aos desejos e projetos de cada povo. Dessa forma, uma questão
que precisa ficar sempre em aberto é qual o tipo de escola diferenciada que os povos
indígenas querem? O que percebemos é que cada vez mais os povos indígenas têm lutado pela
melhoria de suas escolas e de seus professores, buscando uma melhor qualificação com a
intenção se buscar na cultura não-índia os recursos para a defesa de seus interesses, ou seja,
interesses de seu povo. Portanto, ser diferenciada não significa oferecer à comunidade uma
escola de baixa qualidade.
Seguindo os princípios de uma escola que prima pela multietnicidade, pluralidade
e diversidade; que respeita a educação e os conhecimentos tradicionais indígenas; guia-se pela
autodeterminação, pela participação efetiva da comunidade na educação de todos, no
oferecimento de uma educação intercultural, comunitária, específica e diferenciada, a Escola
Terena, em seu Plano Político Pedagógico de 2007 define como objetivo:
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O ensino fundamental será trabalhado seguindo os princípios da proposta do
Projeto e da educação escolar indígena, contidos nos Referenciais Curriculares
Nacionais Indígenas - RCNEIs, que consiste nos diferentes ritmos de aprendizagem
e conteúdos, levando em consideração a diversidade cultural individual, a
interculturalidade, e ainda, a interação curricular apresentada nas áreas de
conhecimento (MATO GROSSO, 2007, p. 7).

Neste sentido, definem ainda que a efetivação da escola indígena contribua com o
desenvolvimento da comunidade:
A valorização da escola específica e diferenciada como instrumento de apropriação
do conhecimento científico é o melhor serviço que se presta aos interesses das
comunidades indígenas, já que a própria escola pode contribuir na busca da
autonomia das sociedades indígenas e torná-la democrática (MATO GROSSO,
2007, p. 7).

Pensar uma escola indígena supõe pensar um currículo para esta escola. Este
currículo deve ser pensado a partir de uma outra lógica, a lógica do diálogo entre os seus
saberes e os saberes historicamente legitimados pela cultura escolar. Este currículo precisa
contemplar todo um universo de percepções.
Na organização dos conteúdos trabalhados em sala de aula, surge a necessidade de
conjugar a base comum nacional com os conteúdos específicos do povo indígena, conforme
define o Plano Político Pedagógico da escola:

Os conteúdos programáticos dos componentes da Base Comum e da Parte
Diversificada são organizados com os seguintes elementos: Área de conhecimento
± Língua Portuguesa ± Matemática ± Ciências ± Geografia ± História etc. O Projeto
deverá garantir a base comum nacional, respeitando o ritmo próprio de
aprendizagem, contidos nos Referenciais Curriculares Nacionais Indígenas RCNEIs, considerando os princípios da modalidade, metodologia e avaliação. Vale
ressaltar que o Projeto deve considerar os conhecimentos significativos contidos no
sistema educativo tradicional do povo indígena, que serão incorporados no
desenvolvimento dos estudos em cada etapa de aprendizagem (MATO GROSSO,
2007, p. 8).

Com a publicação da Resolução 03/99, que fixou as diretrizes nacionais para o
funcionamento das escolas indígenas, abriu-se mais espaço para que as comunidades
pudessem gerenciar as suas escolas e fazê-las realmente diferenciadas e de qualidade. Cabe
destacar dois pontos importantes desta resolução. O primeiro é o que cria a categoria de
escola indígena as quais terão normas e ordenamento jurídico próprios e o segundo ponto é o
que garante a formação específica para os professores indígenas que pode ser oferecido tanto
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em programas especiais de formação em serviço quanto concomitantemente com a sua
escolarização.
Segundo Grupioni (2006) isso representa um avanço na legislação e caminha-se
para a constituição de escolas indígenas com as suas próprias regulamentações e não como
cópias das escolas não-índias e assim,
[...] rompe-se, deste modo, com a maneira pela qual o sistema vem tratando essas
escolas: como salas de extensão de escolas urbanas ou como escolas rurais, levando
a elas calendários, programas e materiais que pouco ou nada se adequam ao
universo indígena. (GRUPIONI, 2006, p. 61)

Por meio desta resolução, o Conselho Nacional de Educação define as esferas de
competência e as responsabilidades para o oferecimento da educação indígena em todo
território nacional, conforme afirma Grupioni:
[...] o CNE definiu que cabe a União legislar, definir diretrizes e políticas nacionais,
apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino para o provimento de
programas de educação intercultural e de formação de professores indígenas, além
de criar programas específicos de auxílio ao desenvolvimento da educação. Aos
Estados caberá a responsabilidade pela oferta e execução da educação escolar
indígena, diretamente ou por regime de colaboração com seus municípios,
integrando as escolas indígenas como unidades próprias, autônomas e específicas
no sistema estadual e provendo-as com recursos humanos, materiais e financeiros,
além de instituir e regulamentar o magistério indígena. Dessas disposições
decorrem, entre outras, a necessidade de cada secretaria de estado de educação criar
uma instância interinstitucional, com a participação dos professores e das
comunidades indígenas para planejar e executar a educação escolar diferenciada nas
escolas indígenas. (GRUPIONI, 2006, p. 62)

No entanto, sabemos que não adianta ter leis se a escola indígena diferenciada não
for realmente diferente. A simples transferência dos modelos não-índios para dentro das
aldeias não fará desta escola uma escola indígena, é necessário que ela seja construída pela
própria comunidade, obedecendo a um currículo e um calendário próprio, que respeitem as
especificidades de cada povo e que esta escola se constitua como um instrumento de
valorização das línguas, dos saberes e das tradições de cada povo em particular. Observamos
que os Terena têm procurado fazer com que a sua escola funcione dentro destes princípios.
Diante da grande diversidade de culturas dos mais de 200 povos indígenas do
Brasil, temos a necessidade de uma legislação capaz de dar abertura para que cada
comunidade tenha as suas expectativas atendidas na sua escola. Encontramos isto expresso no
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, quando afirma que:
Os princípios contidos nas leis dão abertura para a construção de uma nova escola,
que respeite o desejo dos povos indígenas por uma educação que valorize suas
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práticas culturais e lhes dê acesso a conhecimentos e práticas de outros grupos e
sociedades. Uma normatização excessiva ou muito detalhada pode, ao invés de
abrir caminhos, inibir o surgimento de novas e importantes práticas pedagógicas e
falhar no atendimento a demandas particulares colocadas por esses povos. A
proposta da escola indígena diferenciada representa, sem dúvida alguma, uma
grande novidade no sistema educacional do país, exigindo das instituições e órgãos
responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto para
que essas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no
sistema, quanto respeitadas em suas particularidades (BRASIL, 2005, p. 34).

A escola precisa ser vista como um elemento de afirmação e reelaboração cultural
destes povos, contribuindo assim na conquista de um espaço político e pedagógico no qual ela
passa a ser pensada a partir de todos os seus limites e possibilidades. Não simplesmente como
um espaço de aculturação e adesão ao modelo ocidental, mas como espaço privilegiado de
resistência, de preservação de sua cultura e dos conhecimentos tradicionais de cada
comunidade indígena.
Neste sentido escreve Silva,
Assim, poderia afirmar que, ao aceitar a escola, e mesmo reivindicá-la, os índios a
WrP ³UHVVLJQLILFDGR´ FRQIHrindo-lhe um novo valor: a possibilidade de decifrar o
PXQGR³GHIRUD´³GRVEUDQFRV´(PVtQWHVHGHFLIUDUDQRYDUHDOLGDGHDGYLQGDGR
FRQWDWR /RQJH GH VHU XPD ³DGHVmR´ D QRVVR PRGHOR p QHVVH VHQWLGR XPD
estratégia de resistência. (SILVA, 2000, p.65)

É preciso respeitar a especificidade da escola indígena, dando autonomia para que
os próprios povos indígenas a discutam e a construam a partir de suas próprias necessidades e
de seus próprios ideais, respeitando a diversidade e reconhecendo as diferenças como valor e
não como limitações. Só assim, a escola irá contribuir de forma significativa na vida destas
comunidades, ajudando a preservar toda sua cultura, sua língua, suas formas de organização e
convivência e não apenas para os manterem na miséria. É neste sentido que entendemos a
função da escola reivindicada pelas comunidades indígenas, como um espaço privilegiado de
aprendizado, de organização e de resistência.
A escola é um instrumento para a consolidação dos direitos conquistados pelos
povos indígenas, no entanto é necessário lutar para que esta escola seja realmente um lugar de
realização de uma educação de qualidade e de respeito às tradições e culturas indígenas. A
escola deve estar compromissada com a construção dessa sociedade, defendendo a
socialização do saber objetivo historicamente produzido e contribuindo com o pleno
desenvolvimento do ser humano.
É necessário lutar para a conquista desta escola conforme sentencia Duarte (2006)
quando afirma que:
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[...] a resistência ativa deve enfrentar todas as medidas que buscam impedir a escola
de realizar seu papel de socialização do saber objetivo nas suas formas mais
desenvolvidas. Assim, contra uma educação centrada na cultura presente no
cotidiano imediato dos alunos que se constitui, na maioria dos casos, em resultado
da alienante cultura de massas, devemos lutar por uma educação que amplie os
horizontes culturais desses alunos; contra uma educação voltada para a satisfação
das necessidades imediatas e pragmáticas impostas pelo cotidiano alienado dos
alunos, devemos lutar por uma educação que produza nesses alunos necessidades
de nível superior, necessidades que apontem para um efetivo desenvolvimento da
individualidade como um todo; contra uma educação apoiada em concepções do
conhecimento humano como algo particularizado, fragmentado, subjetivo, relativo
e parcial que, no limite, negam a possibilidade de um conhecimento objetivo e
eliminam de seu vocabulário a palavra verdade, devemos lutar por uma educação
que transmita aqueles conhecimentos que, tendo sido produzidos por seres humanos
concretos em momentos históricos específicos, alcançam validade universal e, desta
forma, tornam-se mediadores indispensáveis na compreensão da realidade social e
natural, o mais objetivamente que for possível no estágio histórico no qual
encontra-se atualmente o gênero humano. Sem esse nível de compreensão da
realidade social e natural, é impossível o desenvolvimento de ações coletivas
conscientemente dirigidas para a meta de superação da sociedade capitalista
(DUARTE, 2006, p. 10).

Entendemos que a função da escola defendida por Duarte (2006) seja a que
devemos estar empenhados em buscar. Uma escola preocupada, não apenas com questões
imediatistas, mas sim com questões universais, capazes de transformar a realidade social em
que cada indivíduo se encontra. Uma escola que contribua para a construção de uma
sociedade mais igualitária, democrática e plural.
As comunidades indígenas buscam essa escola com o objetivo de ter acesso aos
conhecimentos científicos e tecnológicos da sociedade não-índia, com vistas a preparar
intelectualmente seus jovens nos mais variados aspectos sócio, políticos e econômicos. No
entanto, é necessário respeitar o direito à diferença, sem que isso resulte numa escola de
segunda linha, sem qualidade e ineficaz.
Outro fator que observamos na escola indígena Terena é de que não há
diferenciação no tratamento dos alunos índios para os não-índios, marcando um cotidiano
escolar de convivência harmônica entre as diferentes presenças, incluindo todos nas
atividades que são desenvolvidas na aldeia.
Durante as visitas podemos observar estes alunos completamente entrosados nas
atividades desenvolvidas na escola, como por exemplo, é possível notar na foto a seguir um
menino não-índio participando do projeto Índio Marceneiro, no qual as crianças
confeccionam brinquedos e artesanatos.
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Foto número 29 ± Foto de um aluno não-índio que estuda na escola da aldeia,
durante aulas no projeto índio marceneiro.

Fonte: arquivo pessoal do pesquisador

Aldair (Adair Roberto Mileski) está nesta escola desde o início da alfabetização e é
filho de sitiantes que residem nas proximidades da Aldeia Kopenoty. Nesta escola, ele deve
aprender inclusive a língua Terena, pois faz parte do currículo da escola. Além desse menino,
também estudam na escola indígena seu irmão, sua irmã e no ano de 2008 sua mãe também
começou a frequentar esta escola no EJA ± Educação de Jovens e Adultos, além de outras
crianças não-índias. Nesta foto, o menino, juntamente com outras crianças indígenas, está
participando do projeto Índio Marceneiro, onde as crianças, sob a supervisão de um adulto,
fabricam diversos brinquedos com o aproveitamento de madeiras recolhidas nas serrarias
próximas à aldeia.
Questionado sobre o porquê de ter matriculado os filhos numa escola indígena, o
Senhor Arnir nos fala:
Olha, eu vou te falar a verdade. É que quando eu vim aqui pra União do Norte
aqui, eles estudavam na escola lá na vila, na Vila Esperança né, o que
aconteceu, sempre bagunça dentro do ônibus, ônibus escolar, não tinha uma
secretaria assim da escola que fosse competente pra tocar esses ônibus dos
alunos, porque essa é uma vergonha rapaz, eu vou falar bem a verdade pra
você, é uma vergonha o ônibus escolar passava aqui na frente do meu sítio,
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rapaz de dezessete, dezoito anos estudando dentro do colégio. A minha
menina, esses, era tudo pequenininho, eles não tem respeito dentro do ônibus,
batia nos mais pequenos. Eu fiquei quatro anos, essas crianças aqui perderam
quatro anos de colégio no nosso povo branco, aí porque, quando os Terena
mudaram pra cá, eu fiz de tudo, fiz amizade com eles, fiz de tudo pra ponhar
minhas crianças pra estudar ali. Uma que a educação é bem melhor do que a
nossa, eles têm ali, que é de qualidade a educação deles, outra, segundo, o povo
ali me recebeu de braços abertos, que eu não tenho queixa deles de jeito
nenhum, naquele dia de festa eu tava lá, então num tem, e a aula ali é boa,
então a gente, eu mesmo gostei do povo ali, daí nós fizemos essa grande
amizade com eles, então eu quero ver se mais tarde minha piazada [crianças]
continuar ali pra ter um estudo maior avançado pra ver se eu consigo ali
dentro (Arnir Sebastião Mileski, em entrevista no dia 03 de julho de 2008)

Na fala do Senhor Arnir, podemos perceber a revolta do mesmo com relação à
falta de condições de educação que a família encontrou para colocar os filhos para estudar na
escola não-índia e de como foi bem recebido pela comunidade da aldeia Kopenoty, onde
pretende que seus filhos continuem estudando até concluir o Ensino Médio. Com relação às
aulas na aldeia, as crianças afirmam que gostam de estudar na escola indígena, que
conseguem acompanhar e inclusive estão aprendendo a língua Terena. Na escola cada qual
recebeu um nome (apelido) na língua Terena. O Caçula é Tuti Soporó, TXHVLJQLILFD³FDEHOR
GHPLOKR´RLUPmRpXorexóTXHVLJQLILFD³VDELi´HRGDLUPmp Kototy Kaxé, que significa
³6RO´
Em conversas com os professores da Aldeia sobre este fato de dar nomes indígenas
aos alunos não-índios, nos explicaram que se trata de uma estratégia de aprendizagem
assumida pela escola, uma vez que, está acontecendo na comunidade uma busca pela
preservação da língua materna, haja vista que muitas famílias estão deixando de falar no
idioma Terena, principalmente as crianças, desde cedo estão falando somente o português,
devido ao fato de os pais mais jovens estar deixando de incentivar o uso da língua materna,
até mesmo dentro de casa, no dia a dia da família.
Com essa preocupação, a escola criou um projeto para inserir a língua materna
como uma disciplina importante do currículo dos alunos, e, para a efetivação deste projeto,
pensou-se em diversas maneiras para envolver os alunos e motivá-los na aprendizagem dessa
linguagem, integrando os alunos não-índios com os alunos índios e para isso uma das
primeiras ações foi a nomeação de todos os alunos com nomes indígenas. Como o nome
próprio, do registro não poderia ser traduzido foi buscado nas características de cada aluno um
nome na língua Terena que o identificasse. Aqueles que já possuíam algum apelido, este foi
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traduzido, alguns alunos índios também já traziam de casa nomes indígenas não registrados
oficialmente, mas que em casa já eram chamados por esses nomes, assim, nas aulas de língua
materna passavam a usar este nome. Então a partir desta idéia os professores começaram a
trabalhar o uso da língua materna partindo deste ponto, independente do nome no registro de
nascimento, mas que cada aluno tivesse um nome na língua materna para ser usado nas aulas.
Desta forma, quando os meninos não-índios passaram a estudar na Aldeia, as
crianças não os conheciam, eles não tinham apelidos, então eles eram chamados pelos nomes
deles mesmos. No entanto, logo nos primeiros dias de aula buscaram nas características
físicas de cada um deles, aquilo seria mais coerente e colocaram nome neles na língua Terena.
Esta prática foi vista como uma forma de incentivá-los a falar a língua Terena, além de ser um
meio de integrá-los na escola. Alguns professores começaram a chamar, na própria lista de
presença, pelo nome indígena. Assim, foi pensando nisso que os professores adotaram a idéia
de estar colocando um nome indígena em cada um dos alunos, estimulando a aprendizagem
da língua indígena.
No próximo capítulo trataremos mais detalhadamente das questões referentes a
infância indígena e sua educação.
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Capítulo 4 ± INFÂNCIA INDIGENA E SUA EDUCAÇÃO

Este capítulo apresenta uma discussão sobre a infância indígena e sua educação,
em especial, buscamos discutir a educação que é desenvolvida pela comunidade indígena
Terena do Norte do Mato Grosso. Neste sentido, procuramos analisar como acontece a
educação indígena e a educação escolar indígena nos mais diversos contextos, por fim,
analisamos as brincadeiras e o trabalho que são desenvolvidos pelas crianças Terena.

4.1 ± Infância indígena e outras infâncias

Quando nos propomos a falar sobre a infância, a primeira idéia que nos vem à
PHPyULDpUHIHUHQWHDQRVVDSUySULDLQIkQFLD'RFRUUHUSHORV³SRWUHLURV´GRVXELUHGHVFHURV
pés de bergamota, dos araticuns, dos jogos de futebol com os amiguinhos vizinhos, dos
banhos de rio no pequeno riacho ou no assustador Rio Uruguai, das arapucas que armávamos
em toda vizinhança, das histórias assustadoras que também nos contavam, da escola, das
longas caminhadas para estudar no inverno frio e cheio de neblina do Rio Grande do Sul, ou
do verão de sol escaldante. Enfim, falar da infância nos faz relembrar um tempo saudoso e
muito agradável de nossas vidas em que vivíamos o presente sem a preocupação com o
futuro.
Quando nos deparamos com a infância indígena, estas memórias todas se fazem
presentes e procuramos nos vestir da sensibilidade necessária, para com o olhar atento, captar
e nos deixar seduzir pelas coisas mais simples do mundo; lançando um olhar infantil sobre a
realidade indígena para vê-la com os olhos de uma criança.
Falar sobre educação indígena no geral é algo extremamente complexo, pois
estaríamos falando de um contexto multiétnico e as grandes diferenças presentes na
diversidade de povos indígenas nos impõem a necessidade de desconstruir à idéia do índio
genérico na Educação Infantil, a fim de eOLPLQDU HTXtYRFRV GH TXH ³tQGLR é tudo igual´.
Conforme afirma Maher (2006) esse preconceito em relação aos povos indígenas é fruto do
tipo de educação que nos foi proposta, através da qual, diluir as identidades indígenas através
GR WHUPR JHQpULFR ³tQGLRV´ WLQKD FRPR REMHWLYR WRUQi-los menos visíveis para a sociedade
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não-tQGLD$DXWRUDFRPSOHPHQWDVHXSHQVDPHQWRGL]HQGRTXH³XPDHVWUDWpJLDHILFD]TXDQGR
se quer dominar alguém é destituí-lo de qualquer singularidade, é emprestar-lhe
LQYLVLELOLGDGH´ 0$+(5S 
A partir desta perspectiva foi entendida e difundida, durante muito tempo, a idéia
de homogeneização da cultura indígena, de entendimento de que os conhecimentos e as
tradições indígenas eram atrasados, fixados num passado distante. Portanto, deveriam ser
deixadas neste passado e de que a formação da sociedade brasileira é produto de uma matriz
eurocêntrica, ou seja, não tem nada a ver com a cultura indígena. Esta visão se constituiu na
história oficial que foi e é contada pelos vencedores e disseminada pelo aparato educacional
de nosso país.
A maioria dos trabalhos acadêmicos que tratam das sociedades indígenas apresenta
a infância de forma genérica, apenas como um período em que o indivíduo está se preparando
para a vida adulta. Porém, embora haja grandes diferenças culturais entre os povos, a forma
como são criadas as crianças em muito se assemelha entre os diversos povos, conforme
observa Mandulão:

Quando a criança nasce, é uma extensão da mãe que a amamenta e a protege. A
criança é socializada pela família e nas relações cotidianas da aldeia. Ela aprende
fazendo, experimentando, imitando os adultos. As crianças acompanham os pais e
os seus brinquedos são miniaturas dos instrumentos que posteriormente irão utilizar
em sua vida de adulto. Neste sentido, podemos inferir que a forma de ensinar nas
comunidades indígenas tem como princípios inseparáveis a construção do ser, pela
observação, pelo fazer, testado dentro de um contexto real. (MANDULÃO, 2006,
p. 219)

Silva, Macedo e Nunes (2002) em sua obra em que tratam das crianças indígenas,
apresentam seis princípios que orientariam o novo paradigma para o estudo da infância, são
eles:
1. A infância deve ser entendida como uma construção social, fornecendo assim um
quadro interpretativo para os primeiros anos da vida humana. [...]
2. A infância deve ser considerada como variável de análise social, tal como
gênero, classe eu etnicidade, [...]
3. As relações sociais e a cultura das crianças são merecedoras de estudos em si
mesmas, independente da perspectiva e dos interesses dos adultos.
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4. As crianças devem ser vistas como ativas na construção e determinação de sua
própria vida social, na dos que as rodeiam, e na da sociedade na qual vivem. As
crianças não são apenas sujeitos passivos de estruturas e processos sociais.
5. A etnografia é um método particularmente útil ao estudo da infância. [...]
6. A infância é um fenômeno em relação ao qual uma dupla hermenêutica das
ciências sociais está presente, ou seja, a proclamação do novo paradigma da
sociologia da infância também deve incluir e responder ao processo de reconstrução
da infância na sociedade (SILVA, MACEDO e NUNES, 2002, p.18).

Com base nestes princípios é que buscamos desenvolver nossa pesquisa com as
crianças da comunidade Terena e observamos que nessa comunidade, como também em
outras do universo indígena, o processo de ensino e aprendizagem acontece de forma
ininterrupta, não se separa a vida em momentos específicos para a educação. Toda a atividade
dever ser encarada como momento de realização de aprendizagens. Neste sentido, conforme
já destacamos nos capítulos anteriores, em diversos momentos importantes da história do
povo Terena as crianças sempre se fizeram presentes entre os adultos.
Embora haja grandes diferenças culturais entre os povos, a forma como são criadas
as crianças em muito se assemelha entre os diversos povos indígenas. Maybury-Lewis (1984,
p. 113) estudando as crianças da sociedade Xavante afirma: ³KiSRXFRque elas possam fazer
e nada que elas tenham que aprender, ou melhor, nada que os adultos estejam ansiosos para
OKHV HQVLQDU´ ,VVR WDPEpP SRGHPRV DSOLFDU DRV 7HUHQD GH QRVVR HVWXGR 1mR Ki JUDQGH
preocupação em ensinar logo tudo às crianças, para eles, cada coisa tem seu tempo para
acontecer. Não significa, entretanto, que a criança pode fazer somente aquilo que desejar a
todo o momento.
Ao questionarmos um dos caciques Terena sobre até que idade uma criança pode
ser considerada criança. Ele nos respondeu com firmeza que seria até os nove ou dez anos,
pois daí em diante a criança já começa a ter malícia, então já pode ser considerado um
rapazinho, porque, na sua concepção ser criança é ser inocente, conceito que ouvimos muitas
vezes nas conversas na aldeia. Toda vez que questionávamos alguém sobre o que é ser
criança? As respostas estavam ligadas à questão da inocência da criança e da liberdade para
agir sem culpa.
Com é possível comprovar nas falas:
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Ser criança é ser inocente, inocente de tudo né. Às vezes a gente briga com a
criança porque ele pega um objeto lá no vizinho e trás aqui pra cá, pra casa, a
gente briga com ele, mas porque ele trouxe, por causa da inocência dele, ele não
tem malícia ainda (Milton, entrevista em 03 de novembro de 2007).

No meu ponto de vista eu acho que ser criança é ter liberdade, ter liberdade pra
brincar, para estar junto com os amiguinhos. Eu vejo assim, durante a infância,
quando a gente era criança, a gente via assim que estar junto com as pessoas, os
amigos, tornava a gente mais feliz, dava uma certa alegria para a gente poder
estar conversando com um amigo, um parente, então acho que ser criança é ter
essa liberdade de fazer, ter novos amigos (Alvanei, entrevista em 31 de agosto de
2007).

Eu penso que ser criança é fazer parte do nosso próprio corpo, como por
exemplo o espírito de alegria, de união. Um exemplo que vou citar: ser criança é
diferente de ser adulto. Um adulto quando acontece alguma coisa de ruim, ou
um desentendimento, um chega a ralhar com o outro, ou chamar a atenção, a
pessoa não tem o bom senso de que aquilo é amigável e guarda rancor e a
criança não, é como se o pai chamasse a atenção ou ralhasse, ou até mesmo desse
uma surra só mesmo para corrigir, daqui um momento aquela criança volta pro
colo do pai, da mãe sem rancor, sem mágoa nenhuma, isso eu definiria como
criança. Aquela pessoa que sabe na imaginação que foi como se nada aconteceu e
perdoasse (Matheus, entrevista em 31 de agosto de 2007).

A concepção de infância ligada à idéia de liberdade é bastante forte nas populações
indígenas em geral e está vinculada à maneira como as crianças são percebidas por toda
comunidade; como sendo alguém que tem o direito de permanecer em todos os lugares da
aldeia, pois este é o seu momento de interagir e aprender com os demais membros do seu
grupo de convívio.
Dessa forma, afirmamos, a aprendizagem numa comunidade indígena acontece em
todos os lugares, a pedagogia é regida pelo princípio de que todos educam todos. O processo
educativo acontece comunitariamente em todas as atividades que são realizadas na aldeia. É
de responsabilidade da comunidade toda a transmissão dos saberes tradicionais do povo para
as futuras gerações. Nesse processo, todos estão cientes de que a escola não é o único espaço
de transmissão dos conhecimentos, para aprender, mas a comunidade toda possui uma
sabedoria, a qual precisa ser repassada às crianças e os adultos são responsáveis pela
formação da identidade de todos.
As crianças indígenas, dos mais variados grupos gozam de uma liberdade enorme.
Na comunidade Terena na qual desenvolvemos a nossa pesquisa, isso não é diferente. Elas
têm liberdade para circular por todos os espaços da aldeia e relacionar-se com todos, adultos e
crianças. Isso permite a compreessão de toda a teia de relações em que estão inseridas, sem
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que os adultos estejam muito preocupados se está ou não na hora delas aprenderem isto ou
aquilo.
A partir do nascimento, a criança tem um contato mais intenso com a mãe e com a
avó materna. Elas são as principais responsáveis pelas crianças neste início de vida, à medida
que ela vai crescendo, este contato se estende para os demais membros da comunidade e
desde os primeiros anos de idade; a criança já começa a desempenhar algumas funções
básicas, tais como levar recados, cuidar de animais, da casa, dos irmãos mais novos, entre
outros.
O contato intenso com toda a comunidade possibilita que o aprendizado das
crianças indígenas vá acontecendo a todo o momento e em todas as situações sociais, fazendo
de cada membro da comunidade um agente da educação indígena, mantendo vivo o princípio
de que todos educam todos.
Numa das entrevistas concedida por Alvanei, ele relatou sobre como foi a sua
educação enquanto criança, onde ressaltou vários aspectos que julga serem importantes na
formação da pessoa e mesmo com a entrada da TV, do rádio e outras tecnologias na aldeia, é
necessário preservar. Acreditamos que estas formas de comunicação venham a interferir na
forma de viver e na concepção de autoridade até então presentes nesses povos.

Eu vejo assim, durante a minha infância, eu via de maneira bem diferente no
passado, tanto é que hoje como já falamos na questão da influência das
tecnologias dentro das comunidades indígenas. Não podemos negar que as
tecnologias estão invadindo as comunidades indígenas e bem antes na minha
infância isso não existia e a gente costumava participar de reuniões, hoje eu
chamo de reuniões, mas na visão do meu avô eram uns minuto de
aprendizagem que ele queria passar pra gente. Toda noite ao entardecer, antes
de escurecer a primeira preocupação do meu avô era sair no mato, buscar
umas lenhas já preparando para a noite, então ele trazia aquelas lenhas, até
levava a gente pra ajudar a carregar gravetos, quando anoitecia aquelas
lenhas que ele trazia era justamente para clarear aquele momento de
aprendizagem, então se fazia o fogo fora da casa e ali as histórias começavam,
eram várias histórias que na época a gente não dava muito valor, apesar de
que se a gente for relembrar hoje, foram várias as coisas que a gente aprendeu
durante esses minutos de aprendizagem toda noite, então ali eram contadas
histórias que terminavam com conselhos, ensinando a gente a respeito do
trabalho, da educação, respeitar os mais velhos, tudo isso a gente aprendia
nesses minutos durantes todas as noites. Daí pra cá a influência das
tecnologias, a energia chegou nas aldeias, e com isso veio a televisão, o rádio e
isso começou a mudar o modo de ensinar as crianças. Hoje anoiteceu, liga a
TV o rádio e isso fica até a hora de dormir, muitas vezes o aprendizado fica
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pra trás, não digo que não se aprende vendo um jornal, ou alguma coisa, mas
uma criança pode não entender o que está passando, as informações que estão
sendo passadas num jornal, por exemplo, ela quer ver um desenho [...] existem
todas essas questões que de certa forma preocupam a gente, porque a gente
como professor, podemos dizer que todos nós como pais de famílias todos
somos professor, essa preocupação tem que haver, e muito mais quando a
gente assume a responsabilidade diante da comunidade pra ser um professor
de todos então a gente fica preocupado nesse sentido da questão do
aprendizado dos nossos filhos porque a educação começa dentro de casa, e a
gente procura estar conversando com a família para de uma certa forma estar
ensinando os filhos da gente pra educação partir de dentro de casa. Todas
essas questões existem uma preocupação neste sentido. A gente vê assim que
independente da TV a gente tem que ter um minuto de aprendizagem e de
ensino com os nossos filhos e que muitas vezes isso acaba não acontecendo, não
digo que a gente não está ensinando as crianças quando você fala que tem que
respeitar os mais velhos, que tem que dar benção para uma pessoa mais velha,
de uma certa forma a gente está educando a criança então é uma coisa assim
que queira ou não tem que iniciar dentro de casa e é uma preocupação que a
gente vê hoje dentro das comunidades indígenas com o avanço das tecnologias
e com a entrada das tecnologias nas aldeias, nós futuramente não tem como
evitar isso, nós vamos estar sempre em contato. Só que aquilo que a gente
aprendeu no passado, os métodos de educar uma criança tem que permanecer.
Às vezes por causa do trabalho, a família estuda então a gente tem deixado de
ter aquele momento da família. Meu avô sempre fala que o tempo é nós que
fazemos então cabe a nós organizar o nosso tempo e pôr dentro do nosso
planejamento um tempo para estar educando os filhos. (Alvanei, em entrevista
no dia 04 de setembro de 2007).

Alvanei em sua fala cita que a entrada dos meios de comunicação nas aldeias têm
influenciado profundamente na educação que era desenvolvida na família, pois a Televisão
DFDEDWLUDQGRRHVSDoRGDVFRQYHUVDVHPIDPtOLDGRV³PLQXWRGHDSUHQGL]DJHP´. Ele cita que
costumava ter esses encontros com seu avô DRODGRGDIRJXHLUDSUHSDUDGDSDUD³FODUHDUDTXHOH
PRPHQWR GH DSUHQGL]DJHP´ RQGH VH ³FRQWDYDP YiULDV KLVWyULDV, as quais terminavam com
FRQVHOKRVHQVLQDQGRDJHQWHRUHVSHLWRGRWUDEDOKRGDHGXFDomRUHVSHLWDURVPDLVYHOKRV´.
Momentos que acabaram sendo substituídos pela televisão e pelo rádio, e, segundo Alvanei
acabaram influenciando na forma de educar as crianças, mas afirma ser necessário que cada
família esteja atenta para com a educação de seus filhos. Percebemos na entrevista que há
uma preocupação muito grande com relação a estas questões e é necessário que cada família
reserve um tempo para estar educando seus filhos.
Quando questionamos sobre as diferenças entre Infância Indígena e a Infância
Urbana, percebemos que há entre elas o que podHPRVFKDPDUGH³JOREDOL]DomRGDVFXOWXUDV´
há uma a interação entre elas. Pela proximidade que a aldeia Kopenoty se encontra do distrito
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de União do Norte e o constante contato com a população não-índia, é muito comum a entrada
de brinquedos industrializados na aldeia, conforme já fora citado por alguns dos entrevistados.
No entanto, quando questionamos sobre se há diferença na educação das crianças da cidade
para com a educação dada na aldeia, os entrevistados apontam para o que eles entendem como
semelhanças e também para as diferenças.
Vejamos algumas opiniões dos entrevistados:

A infância da criança na aldeia nós podemos dizer que existe uma liberdade
muito grande por parte das famílias, dos pais e mães, dá uma liberdade. Essa
liberdade é dada talvez pela certeza de que nada vai acontecer de errado com
elas ali dentro da comunidade pela união que existe entre as crianças talvez
com isso o pai se sinta mais seguro com a liberdade que dá pra criança poder
estar brincando com outras crianças e uma coisa que a gente percebe ao longo
desses anos é que na cidade a infância é um pouco diferente nesse sentido,
porque a gente vê assim que a criança se ela começar a ter muita liberdade pra
sair fora de casa ela pode ir pra um outro caminho e essa é uma das grandes
diferenças que a gente percebe entre as crianças da aldeia e as da cidade
porque se você dá muita liberdade para uma criança na cidade ela pode tomar
outro caminho e na aldeia essa liberdade se dá justamente pela confiança dos
pais de que ela vai estar em boa companhia porque há uma união muito
grande na comunidade. Semelhanças: Eu acho que semelhanças é assim, estão
mais no sentido dos desejos das crianças, do tipo de alimentos, de querer o que
a criança quer pela influência da mídia, as crianças vê isso e acha que é bom.
Isso pode ser bom, mas por um outro lado também tem toda uma questão que
deve se ter um cuidado. (Alvanei, entrevista em 04 de setembro de 2007)

Tem diferença até por causa da criação. Tem famílias mais tradicionais que
quer criar seus filhos da maneira tradicional, do jeito deles, mais tímidos. Tem
diferença sim e quando ele cria lá na cidade ele já é mais vivo, mais esperto, ele
tem mais visão, porque ele ta mais a par das coisas e aqui dentro das aldeias
ele ta mais oculto das coisas, então a diferença é grande (Milton, entrevista em
03 de novembro de 2007).

É tem algumas diferenças, mas tem também semelhanças. A diferença que eu
posso notar é com relação ao modo de viver, a maioria hoje pensam que a
criança indígena também é só começar a brincar pela arte que praticam,
também eles pensam no modelo econômico atual, numa modernização, então
há essas semelhanças. Há diferenças também neste aspecto, alguns já pensam
sobre as crianças com ignorância, que a criança indígena deve ter só as
brincadeiras, as atividades do cotidiano como índio, sendo que essas coisas não
existem mais, as diferenças não existem mais. De igual é que todos somos seres
humanos, hábitos de alimentação, hoje não tem mais diferenças, o que a
crianças da cidade vive de querer brincar, de alimentação, a criança da aldeia
também tem. Por exemplo a influência da mídia, uma criança quer chocolate
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por influência da TV, tanto para crianças da cidade como na aldeia. (Matheus,
entrevista em 31 de agosto de 2007)

As crianças também manifestaram as suas opiniões sobre a diferença entre a
infância nas cidades e nas aldeias:

Não, pode ser diferente, em várias danças, porque tipo, tem hip hop, dance,
então índio não tem isso, índio tem a dança deles, a dança da ema. Tem
diferença sim [...] mas muita diferença não tem porque aqui nós jogamos
futebol, lá as crianças não-índias jogam futebol. A diferença é a dança né.
(Otoniel, 12 anos, 20 de abril de 2008)

É diferente, na cidade as crianças ficam nas calçadas das ruas pedindo esmolas
e aqui na aldeia não acontece isso. (Weverson, 06 anos, entrevista em 13 de
novembro de 2007)

É diferente, é que na cidade, na escola não tem assim uma atividade muito,
muito assim legal, que dá pra gente assim brincar, correr. (Angélica, 12 anos,
entrevista no dia 06 de novembro de 2007)

Percebemos nas falas das crianças e dos adultos que uma das diferenças apontadas
para a vida das crianças na aldeia e nas cidades está ligada diretamente a questão da liberdade
e da segurança que na aldeia disponibilizam, enquanto nas cidades elas estão mais dispostas
ao perigo e à violência. Outro aspecto bastante forte na conversa com as crianças é a questão
da cultura, a exemplo da fala acima do Otoniel que aponta as diferenças entre a infância dos
índios e não-índios estão no campo da cultura, das danças. Matheus em sua fala destaca ainda
a influência que os meios de comunicação têm exercido, principalmente com relação aos
hábitos alimentares.
Lembrando dos espaços para a aprendizagem nas comunidades indígenas e nãoindígenas, percebemos que a infância e o seu desenvolvimento estão conectados com a
educação e com a sociedade na qual esta criança está inserida. Maher (2006), citando estes
espaços argumenta que esta educação acontece no cotidiano:

Nas sociedades indígenas, o ensinar e o aprender são ações mescladas, incorporadas
à rotina do dia a dia, ao trabalho e ao lazer e não estão restritas a nenhum espaço
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específico. A escola é todo espaço físico da comunidade. Ensina-se a pescar no rio,
evidentemente. Ensina-se a plantar no roçado. Para aprender, para ensinar qualquer
lugar é lugar, qualquer hora é hora... (MAHER, 2006, p. 17)

Ao contrário da integridade de vivências no espaço indígena, as crianças nãoíndias da sociedade urbana acabam sendo isoladas em espaços e tempos específicos para que
ocorra a aprendizagem e são definidos pelos adultos que julgam serem os mais adequados
para que eles se desenvolvam em suas mais variadas idades. Assim, são criados espaços nas
cidades, tais como: as escolas, os parques de diversões ou de passeio, os shoppings e muitos
outros permeados de regras para a convivência que em vários momentos podem constranger e
limitar a capacidade da criança de se desenvolver em plenitude e estabelecer relações com os
seus semelhantes. Pois restringem a possibilidade de escolhas e autonomia na medida em que
fragmentam as relações sociais por seus espaços e fazeres.
Entendemos com isso que não existe um desenvolvimento da infância universal,
único e natural. As condições culturais, econômicas, sociais e históricas tornam-se fatores
decisivos no desenvolvimento de cada criança que vai construindo sua história e
simultaneamente sendo por ela construída.
Um dos aspectos mais contrastantes entre a infância das sociedades urbanas e
indígenas, é a liberdade que estas últimas usufruem no seu dia a dia, pois engloba o acesso aos
mais variados espaços e atividades, tanto educacionais, sociais, religiosos, enfim, a criança
indígena tem a liberdade para participar de quase tudo o que se passa a sua volta na aldeia.
Nas sociedades não-índias é muito comum observarmos que há uma cisão entre os
espaços das crianças e o dos adultos, sendo que os espaços infantis estão sempre envoltos em
proibições e controle exercido por pelos mais velhos e dificilmente as crianças têm espaço
para externar suas opiniões nesta relação.
Leontiev (2004) ao falar das desigualdades entre os homens, afirma, que estas não
são biológicas, mas produzidas pelo contexto social, econômico, cultural, ou seja, do processo
histórico que os envolve e faz a seguinte análise para expressar as enormes diferenças que
facilmente encontramos em nossa sociedade:

Se um ser inteligente vindo de outro planeta visitasse a Terra e descrevesse as
aptidões físicas, mentais e estéticas, as qualidades morais e os traços de
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comportamento de homens pertencentes às classes e camadas sociais diferentes ou
habitando regiões e países diferentes, dificilmente se admitiria tratar-se de
representantes da mesma espécie.
Mas esta desigualdade entre os homens não provém das suas diferenças biológicas
naturais. Ela é produto da desigualdade econômica, da desigualdade de classes e da
diversidade consecutiva das suas relações com as aquisições que encarnam todas as
aptidões e faculdades da natureza humana, formadas no decurso de um processo
sócio-histórico. (LEONTIEV, 2004, p.293)

Todas estas desigualdades são possíveis observar entre as crianças de cada grupo
social. Observamos também que nas sociedades indígenas, com as quais tivemos contato, as
crianças gozam de uma mobilidade muito maior do que nas sociedades urbanas. A infância na
aldeia é marcada por uma enorme liberdade na vivência do tempo e do espaço e também das
relações que se estabelecem neste meio e se estenderão até a passagem para a vida adulta,
ainda que com ressalvas já apontadas anteriormente em nosso trabalho.
Tivemos a oportunidade de observar na comunidade indígena, na qual
pesquisamos que o universo infantil também se desenvolve num ambiente de maior
tranquilidade e de quase onipresença das crianças em todas as áreas da aldeia. Todos os
espaços são lugares possíveis para o desenvolvimento das mais variadas atividades infantis.
Porém, percebemos que as crianças nunca estão totalmente desacompanhadas, por se tratar de
uma educação coletiva, sempre encontramos crianças maiores e pessoas mais velhas
acompanhando os menores em suas brincadeiras e definindo os limites estabelecidos pela
comunidade.
Numa das conversas com o senhor Milton, cacique da aldeia Turipokú, ele nos
falou dessa liberdade que as crianças possuem de poder se deslocar por todos os espaços da
aldeia e não há necessidade de proibi-las de frequentar alguns lugares considerados perigosos,
porque eles já não vão mesmo, ficam apenas observando de longe, conforme expressa o Sr.
Milton Rondon:

Quando é um lugar que eles não podem ir, eles já não vão mesmo. (Entrevista
no dia 03 de novembro de 2007)

178

Alvanei também frisa que a infância das crianças na aldeia possui maior liberdade
porque os pais têm a certeza de que nada de mal irá acontecer aos seus filhos. Eles se sentem
seguros pelas crianças estarem brincando umas com as outras em clima de companheirismo:
Há uma confiança de que ela vai estar em boa companhia porque há uma
união muito grande na comunidade (entrevista no dia 04 de setembro de 2007).

Esta liberdade que é experimentada no período da infância permite às crianças
indígenas uma melhor compreensão de seu mundo e também os habilitam para a partilha do
social.
Para compreender o modo como cada sociedade vive, é necessário compreender as
condições geográficas, ambientais, culturais e, sobretudo, as relações sociais que se
estabelecem entre os indivíduos desta sociedade, cientes de que os processos de
conhecimento, de ensino e aprendizagem e as concepções de mundo, são diversos e variam de
uma etnia para a outra. Precisamos compreender estas relações para, a partir de então, esboçar
quais serão os referenciais que nortearão nossa compreensão do universo infantil desta
comunidade.
O relacionamento entre as crianças dentro da comunidade é muito bom. Não
observamos a formação de grupinhos fechados, todos se tratam como se fossem irmãos ou,
como eles mesmos dizem, como parentes. Até mesmo os índios de outras etnias são por eles
chamados de parentes. Há uma solidariedade muito grande entre todos, conforme nos relata
Matheus sobre um momento em que uma de suas filhas adoeceu e ficou sem poder ir à escola
por alguns dias, situação que gerou preocupação para as demais crianças:

[...] na verdade é parente, mas muito próximo um do outro, quando alguém sofre
de alguma doença, algum problema de saúde, até muitas vezes as outras crianças
se preocupam com isso e isso acabou acontecendo com minha família, minha
filha ficou doente e ficou uns dias sem ir na escola, então as próprias crianças,
junto com a professora se incumbiram de ir na casa visitar a minha filha que
estava lá um tempo sem ir na escola, dando incentivo e dizendo que a escola era
muito boa e que ela deveria tornar a brincar novamente. Então há uma relação
muito amorosa com o outro. (Matheus, entrevista em 04 de setembro de 2007)
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No relato de Matheus e nas visitas a aldeia, podemos observar, inclusive em
relação aos índios de outras etnias, que são tratados como parentes. Ainda observamos, que o
brincar está sempre presente entre as crianças.
A infância é o período em que o brincar se manifesta de modo mais contundente e
ela tem sido definida, muitas vezes, como estágios da maturidade biológica, naturalizados e
descontextualizados, a-histórico, sem enxergar a criança como um ser inserido em uma
comunidade, que faz parte de um contexto social, histórico e este também é cheio de
contradições que não são exclusividade dos adultos. É preciso compreender que cada fase da
vida é provisória, singular e um vir a ser permanente, para assim tratar cada período,
respeitando o seu tempo de desenvolvimento e o seu tempo de amadurecimento.
No universo indígena e no nosso caso específico, na comunidade Terena, a
aprendizagem ocorre de diversas formas. Vai desde o convívio com os adultos e se estende
até as interações com as demais crianças da aldeia nos mais variados espaços, seja ele nas
caminhadas pela aldeia, seja nas brincadeiras que se desenvolvem nos grupos, principalmente
nos jogos com bola ou subindo em árvores. Todos os espaços da aldeia são espaços de
descobertas, experimentações e transmissões de conhecimentos.
Outro fator que merece destaque e comprovamos em nossas pesquisas, é a noção
de tempo que é dispensada para o aprendizado: para os povos indígenas é muito diverso da
nossa noção imediatista de resultados. Para eles o tempo destinado para o aprendizado da
criança é muito valoroso. As crianças têm a liberdade de executar as suas tarefas no seu tempo
e os adultos não se cansam de repetir as atividades que estão ensinando e de aguardar que os
pequenos consigam executá-las da melhor maneira possível. Observamos que não existe
pressa para se terminar uma atividade, é preciso respeitar o tempo de aprendizagem da
criança, uma vez que isso terá uma grande aplicabilidade na realização das demais tarefas do
seu dia-a-dia.
Dessa forma, o povo Terena mantém suas tradições, sua maneira de ser, de
aprender, de respeitar, de ouvir, de não individualizar a educação. Demonstrando às crianças
de que nas relações sociais são elaborados e desenvolvidos os conhecimentos dos quais
necessitam no seu cotidiano e o processo de ensino-aprendizagem é um momento de vivenciar
experiências novas para todos.
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4.2 ± A educação da criança Terena: educação indígena e educação escolar

Dentre as especificidades da cultura, cabe destacar que na comunidade indígena
temos dois tipos de educação. A primeira delas pode ser chamada de Educação Indígena, e
corresponde ao modo como cada comunidade transmite os seus conhecimentos e saberes
tradicionais às suas crianças. Esta educação é de responsabilidade de todos os membros da
comunidade a fim de perpetuar a herança cultural de geração para geração. A Educação
Escolar Indígena, por sua vez, é de responsabilidade da escola, que deverá repassar os
conhecimentos científicos necessários às crianças. Conforme observamos, na aldeia, há uma
aproximação significativa destes dois tipos de educação.
Desde o período em que estavam entre os Bororo, sempre houve a preocupação
dos adultos Terena com as crianças da sua comunidade, com a importância de se ter uma
escola para que elas pudessem estar estudando, como afirma Cirenio:

Tinham muitas crianças na época e em todas as fazendas, chácaras que nós
passamos acampados, na margem da BR, sempre tivemos crianças e sempre
tivemos escolas também! Onde que ía a gente corria na prefeitura e pedia: as
crianças têm que estudar! Nunca deixamos isso de lado! Porque nós vimos que
era uma necessidade muito grande, para as crianças e não podiam ser
prejudicadas (entrevista em 07 de agosto de 2007).

Esta preocupação é reforçada ainda mais em outro momento da entrevista quando
afirma que a escola sempre foi uma preocupação dos líderes do movimento, não aceitavam
que as crianças crescessem sem frequentar uma escola. Neste sentido, em todo o lugar em que
estiveram acampados sempre providenciavam uma sala para o funcionamento da escola:

Mesmo acampados ao longo da BR sempre se fazia um barraquinho de lona,
de palha e já funcionava uma sala! Porque isso era uma coisa que nós, na
nossa época de criança, nunca tivemos! Na época que eu era criança nunca tive
essa oportunidades de estudar e hoje tem! Hoje ta aqui a escola, hoje se forma
fácil para estudar, só se não quiser estudar mesmo, então a escola sempre
acompanhou o nosso movimento, sempre era uma bandeira que a gente
achava muito importante. As crianças não podiam ficar sem a escola
(entrevista em 07 de agosto de 2007).
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Durante esses anos de acampamentos, as crianças passaram por diversas
experiências. Estudaram nas escolas da periferia de Rondonópolis, juntamente com as
crianças da cidade e também nos períodos em que permaneciam provisoriamente em algumas
fazendas ou mesmo ao longo das rodovias, eram improvisadas escolas em barracos cobertos
de lona ou capim.
Esse fato foi analisado por Isaac (2004), que esclarece, além das preocupações
com a implantação de uma escola indígena em acordo com as diretrizes propostas pelo MEC,
a comunidade indígena tinha outras preocupações que, segundo o autor, extrapolavam as
questões educacionais:

Todavia, eles tinham outras intenções políticas: a auto-afirmação étnica e estratégia
de consolidação do espaço. No primeiro caso, foi o reconhecimento público de um
órgão estatal local de que a Comunidade era indígena. No segundo caso, a
instalação imediata da Escola serviu de justificativa para a permanência da
Comunidade no local, sob o pretexto de não prejudicar as crianças. (ISAAC, 2004,
p. 86).

A escola na aldeia é vista como um local privilegiado para o grupo e deve ampliar
suas ações para a comunidade como um todo.
Em reunião na Comunidade foram escolhidos dois jovens que já haviam concluído
o Ensino Médio para trabalhar como professores na Escola. Após a escolha, a escola passou a
funcionar em dois turnos, sendo que num dos períodos funcionavam a primeira e segunda
séries e no outro a terceira e quarta séries. Antonino, foi um dos jovens escolhidos para ser
professor na sala Terena e ainda trabalha na escola da aldeia Kopenoty e também é envolvido
no grupo de dança, assim relembra essa passagem:

No ano de 98 fui convidado pra dar aula na fazenda Campo Novo, no
acampamento que foi feito lá nos anos de 98 pra 99. Eu cheguei no final do ano
(98) e quando foi no início do ano de 99 eu fui escolhido para ser o professor,
juntamente com o professor Fernando e como eu tinha um pouco já de
experiência com a sala de aula, eles me colocaram pra pegar a primeira série,
o pré, primeira e segunda série (Antonino, entrevista em 10 de abril de 2009).
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Segundo afirma Antonino, a comunidade ficou muito feliz com a abertura da
escola, porém as dificuldades que enfrentavam para dar aula naquele local eram grandes,
conforme relata:

[...] foi uma fase boa, mas também muito difícil, foi em Rondonópolis, a
prefeitura de Rondonópolis aceitou abrir a sala de aula e a gente pode
trabalhar com as crianças, na época nós não tínhamos muitas crianças porque
tinham poucas famílias juntamente conosco, tava iniciando tudo e tinha muitas
dificuldades, inclusive a nossa sala de aula era feita de folhas de coco e coberta
de lona. Então a comunidade se reuniu pra fazer essa escola, como a gente
falava, fala até hoje, mas era um barracão, um barracão feito e ali quando
chovia a gente não tinha aula, porque molhava tudo ali dentro, então ficava
muito difícil de as crianças permanecerem ali, porque molhava os livros
(Antonino, entrevista em 10 de abril de 2009).

Na foto número 30 (trinta) temos um retrato de como eram esses barracos onde
funcionava a escola num dos acampamentos pelos quais a população Terena passou durante
aquele período em que estiveram lutando para conquistar uma terra para o grupo. Na foto
temos o cacique, juntamente com os dois professores e as crianças.
Foto número 30 ± Crianças e professores em frente à escola no acampamento.

Foto: arquivo pessoal do Sr. Milton Rondon.
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A prefeitura de Rondonópolis-MT, através da Secretaria de Educação, enviou para
a escola as pastas com materiais escolares para as crianças, fornecia a merenda e era
responsável pelo pagamento dos professores.
Outro problema enfrentado pela comunidade eram os constantes protestos que
realizavam na tentativa de resolver a questão da terra e acabavam influindo diretamente nas
aulas das crianças:
Nessa época as aulas quase não aconteciam frequentemente, devido a muitos
protestos que a comunidade fazia, bloqueios na BR, então as aulas às vezes
eram muito interrompidas, às vezes era uma semana, às vezes era mais de uma
semana, então os alunos não tinham como ir pra escola porque eu também
participava dos bloqueios e o Fernando também, então nessa época a gente
deixava muito a desejar no sentido de passar ensinamento para as crianças,
devido a esses protestos frequentes que aconteciam (Antonino, entrevista em
10 de abril de 2009).

Quando questionado sobre a participação das crianças pequenas na escola,
Antonino acrescenta:

O relacionamento entre as crianças era muito bom, as criancinhas pequenas
gostavam muito de estudar e sempre estavam lá nos horários certos e as
crianças pequenininhas eram as mais interessadas, vamos dizer assim, eles iam
cedo e gostavam de fazer as tarefas, só que sabe como que é, as crianças às
vezes se cansam rápido e se não tiver uma atividade, estar sempre mudando de
atividade, eles logo enjoam, então a gente procurava fazer isso, ensinando
também a cultura, a dança, essas coisas, a pintura Terena , que o pessoal
passou a valorizar muito nessa época, quando a gente começou a fazer os
bloqueios, porque até então não tinha muito valor, as pessoas não gostavam
nem de se pintar, nem de usar cocar, essas coisas. De lá pra cá que as coisas
começaram a mudar. E essas crianças que estão aí, são os adolescentes que
estão aqui hoje e que valorizam muito a cultura Terena (Antonino, entrevista
em 10 de abril de 2009).

A presença das crianças ainda bastante pequenas entre os maiores é uma prática
frequente entre os Terena. Todas que têm vontade de ir para a escola, mesmo que ainda não
possuem a idade para frequentar aquela sala, são bem recebidas na escola e também são
incentivadas pelos próprios pais a participar das atividades, no entanto, estas não são cobradas
pelos professores e fazem aquilo que está dentro de suas possibilidades.
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Manter a cultura também era motivo de preocupação do grupo e a falta de um
lugar fixo, de materiais, aliados a ocupação das lideranças na luta pela terra, eram elencados
como motivos que dificultavam a realização de rituais e festas tradicionais, nas quais a cultura
era exaltada. A vivência em tensão permanente durante o tempo em que permaneciam
acampados tornou-se impeditiva de concretizar algumas ações desejadas e planejadas pelo
grupo.
No entanto, se por um lado à cultura pode ser vista como algo alienante, usada
SDUDQHJDUDOLEHUGDGHGHXPSRYRSRURXWURODGRHODWDPEpPSRGHVHU³GHVDOLHQDGD´HVHUYLU
como um incentivo na luta pela reconquista das condições conjunturais de liberdade. Isso
confirma a idéia de Brandão, TXDQGR GL] TXH D FXOWXUD ³SRGHQGR VHU LPDJLQDGD H UHDOL]DGD
para manter a desigualdade e a dominação, ela pode ser também pensada e realizada para criar
H IRUWDOHFHU D OLEHUWDomR GDV HVWUXWXUDV TXH FRQVROLGDP XPD FRLVD H D RXWUD´ %5$1'2
2002, p.49).
Neste sentido, ao falarmos da cultura concordamos com Thomaz (1998) que define
a cultura como sendo um:

Fenômeno unicamente humano, a cultura se refere à capacidade que os seres
humanos têm de dar significado às suas ações e ao mundo que o rodeia. A cultura é
compartilhada pelos indivíduos de um determinado grupo, não se referindo, pois a
um fenômeno individual (THOMAZ, 1998, p. 427).

Enquanto manifestação de um coletivo, a cultura é a expressão da concepção de
mundo presente em cada grupo que compartilha com os demais suas formas de agir e de
pensar.
A riqueza cultural que encontramos no Brasil é extraordinária. Há significativas
diferenças entre habitantes da cidade e do campo, de uma região para outra, temos a
impressão que até mesmo a língua portuguesa é outra devido à grande diversidade de sotaques
e gírias que os grupos utilizam. Dessa perspectiva, temos de destacar que essa diferenciação
existe também entre os povos indígenas. Cada qual possui a sua cultura, os seus modos
peculiares de ver e interpretar o mundo que os rodeiam. Vale ressaltar, quando se trata de
números sobre a população indígena brasileira, estes não passam de estimativas, os dados não
são precisos e carecem de uma pesquisa mais detalhada em âmbito nacional.
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Brandão (2002) afirma que SHOD FXOWXUD RV KRPHQV GHL[DP GH VHUHP ³VHUHV GR
PXQGR GH QDWXUH]D´ H WUDQVIRUPDP-VH HP ³VXMHLWRV GR PXQGR GD FXOWXUD´ ³(P VHUHV GH
GLUHLWRVHGHGHYHUHVHSRUWDQWRDJHQWHVFXOWXUDLVHDWRUHVVRFLDLV´ %5$1'2S 
Nós somos a única espécie que ao invés de reproduzir um único tipo de vida, criamos
inúmeras formas de viver e de culturas humanas. Nós aprendemos, e aprender é vivenciar
culturas diferentes e a cada novo aprendizado estamos nos reinventando. Em uma passagem
de sua obra, Brandão (2002) elabora uma comparação entre castores e formigas, muito
parecida com a passagem de Marx quando fala sobre o trabalho das abelhas com relação ao
arquiteto (MARX, 1985). Brandão em sua obra assim descreve o trabalho dos castores e das
formigas:

Castores fazem diques na água. Formigas constroem cidades debaixo da terra e
abelhas realizam há milhões de anos verdadeiros prodígios de arquitetura. Mas
QHVWHV DQLPDLV H HP RXWURV R ³ID]HU´ QmR p XP ³FULDU´ (OH p XPD H[WHQVmR
instintiva das leis de comportamento da espécie impressas no corpo de cada
indivíduo dela. Quando os primeiros seres de quem descendemos viviam a esmo,
na beira dos riachos, já os pássaros eram construtores de sábios ninhos. Mas hoje os
seus seguidores fazem, da mesma maneira, os mesmos ninhos. Nós inventamos
sobre todos os quadrantes da Terra uma variedade enorme de habitações e
ensaiamos no espaço sem ar e sem gravidades, as primeiras moradias fora do
planeta (BRANDÃO, 2002 p.22).

É característica dos seres humanos a prática de parar e refletir sobre seus atos. Os
homens produzem cultura, atribuem significados àquilo que fazem. Através do seu trabalho o
homem se torna um ser histórico, que constrói o seu mundo com o seu trabalho e a partir de
seus ideais. Com o seu trabalho, ele transforma a natureza, se vê no outro e, com isso, se
humaniza. O que faz a grande diferença entre os seres humanos e os animais é a subjetividade
humana que é caracterizada pela consciência e identidade, pelos sentimentos e emoções que
permitem ao homem apropriar-se ativamente do conhecimento acumulado produzido pela
humanidade.
De acordo com Leontiev (2004) o homem vai incorporando os conhecimentos
produzidos pelas gerações anteriores como resultados de um processo sócio-histórico e
cultural, pois:
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O homem não nasce dotado das aquisições históricas da humanidade. Resultando
estas do desenvolvimento das gerações humanas, não são incorporadas nele, nem
nas suas disposições naturais, mas no mundo que o rodeia, nas grandes obras da
cultura humana. Só apropriando-se delas no decurso da sua vida ele adquire
propriedades e faculdades verdadeiramente humanas. Este processo coloca-o, por
assim dizer, aos ombros das gerações anteriores e eleva-o muito acima do mundo
animal (LEONTIEV, 2004, p. 301).

As aptidões dos seres humanos não são herdadas biologicamente, mas vão sendo
DGTXLULGDV DWUDYpV GD DSURSULDomR GD FXOWXUD SURGX]LGD SHOD KXPDQLGDGH RX VHMD ³FDGD
indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá quando nasce não basta para
YLYHUHPVRFLHGDGH´ /(217,(94, p. 285).
Cirenio apontou as dificuldades que o povo encontrava para desenvolver as suas
atividades culturais durante o período em que permaneciam acampados em lugares
provisórios; onde as principais lideranças encontravam-se envolvidas com questões de ordem
política para um dia pudessem estar assentados numa terra em definitivo e então retomar seus
modos de vida, mas que acabava prejudicando principalmente as crianças neste processo de
indefinições.

Mas num certo ponto nós fomos prejudicados porque as crianças não
conseguiram mais acompanhar a cultura nossa, por falta de material, por falta
de tempo, porque nós andávamos muito, vivíamos correndo atrás de
documento, de autoridades para poder acelerar a questão da terra. As
crianças foram muito prejudicadas com isso. A maioria dos anciões vivia
preocupada com a nossa área e acabavam esquecendo um pouco essa parte.
Porque a gente vai ficar mais acomodados quando estiver numa aldeia, não tal
dia nós vamos estar no nosso lugar, então será mais fácil, agora no movimento
é mais difícil! (Cirenio, entrevista no dia 07 de agosto de 2007).

O contato constante com a sociedade não-índia deixava explícita a diversidade
cultural que havia entre os povos e isso de certa forma colocava em risco a educação das
crianças indígenas, pois se eles não as educassem, outros educariam. Admite-se, portanto, que
a mediação intencional do adulto índio na situação de ensino é essencial. No entanto, para
realizar este trabalho era necessário ter tempo, dedicação e as tarefas políticas e
administrativas que os adultos estavam assumindo acabavam deixando pouco tempo para a
realização destas atividades.
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Neste ponto concordamos com a idéia de Claude Leví-Strauss (1989), quando
destaca que estas diferenças servem para caracterizar cada povo:

[...] ao lado das diferenças devidas ao isolamento, existem aquelas, também muito
importantes, devidas à proximidade: desejo de se oporem, de se distinguirem, de
serem elas mesmas. Muitos costumes nasceram, não de alguma necessidade interna
ou acidente favorável, mas apenas da vontade de não permanecer atrasado em
relação a um grupo vizinho, que submetia a normas precisas um domínio de
pensamento ou de atividade cujas regras ainda não se havia pensado em editar. Por
conseguinte, a diversidade das culturas humanas não nos deve levar a uma
observação fragmentadora ou fragmentada. Ela é menos função do isolamento dos
grupos que das relações que os unem (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 333)

Pensamos que além da proximidade com a sociedade não-índia, o processo
histórico vivido pela comunidade Terena, de ter sido considerada como uma população
destribalizada e desaldeiada, tornava ainda mais evidente a necessidade de demonstrar sua
condição de cidadãos indígenas.
Neste sentido, a presença constante de crianças entre os adultos nos diversos
momentos das reivindicações do grupo era visto como uma forma de integrá-las cada vez
mais no grupo e ir reforçando a sua identidade indígena. Samuel fala que isso foi fundamental
para manter o povo perseverante na luta pela terra e afirma ainda o quanto àquela situação de
indefinição e falta de um local definitivo para viver acabou prejudicando a educação dessas
crianças. Usando de suas palavras:

As crianças que moviam a nossa coragem, a coragem do líder para enfrentar
essa luta, porque naquela época a gente via muitas crianças, naquela época
eram aproximadamente 300 pessoas e muitas crianças, então, os líderes nossos,
os mais velhos pensavam: mas nós vamos voltar pra trás, para um pequeno
espaço limitado de terra. Onde a gente vai colocar essa futura geração? Então.
Eram essas crianças que moviam a luta, faziam com que os líderes
continuassem avante. [...] durante esse processo de luta as crianças perderam
muito em termos cultural, por conta de não estar dentro de um local de
origem, um local próprio, específico, a gente tava num processo de transição
em meio a protestos e conflitos (Samuel Colmam, entrevista no dia 20 de abril
de 2008).
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O papel desempenhado pelas crianças durante os protestos, como vimos na fala do
Samuel, era considerado de grande importância por toda a comunidade, pois renovava o
ânimo para seguir em frente na luta.
Na entrevista com uma criança de doze anos da aldeia Kopenoty, há vários
elementos de luta e de resistência contidos na fala ao relembrar da época em que viveram em
Rondonópolis, onde todos, adultos, idosos e crianças, estavam envolvidos na busca de
resolver os problemas enfrentados:

Quando nós tava morando na nossa aldeia lá em Rondonópolis, nós sempre
quando faltava mercadorias, a maioria dos nossos povos, mais masculinos,
íamos buscar atrás de com... mercadorias. Também quando nós traçava a BR,
crianças, adultos, todo mundo nós trabalhava juntos, quando nós não tinha
alimento pra nós almoçar ou jantar, nós íamos no rio pescávamos, e muitas
coisas também. Além de trancar a BR, nós ia junto com o governo da FUNAI,
quando trancava a BR, não era só nós que íamos ajudar também, os mais
velhos, os pajés, que 2 dos nossos pajés já morreram né, aí então, como que eu
posso dizer, que teve muitas coisas, por causa que muitos amigos ficou por lá,
separaram de nós, alguns foram pro Mato Grosso do Sul. (Otoniel, em
entrevista no dia 20 de abril de 2008)

Relembrar das perdas durante este processo, como o caso dos pajés que faleceram,
ou dos amigos que retornaram para o Mato Grosso do Sul, são causas de dor ainda bastante
presente em sua memória.
Ao falar dos protestos de trancamento das rodovias podemos perceber que, mesmo
as crianças, tinham certa compreensão do que estavam fazendo, do por que daquele
movimento:

A maioria ficava ajudando. A queimar pneu, ajudar quando vinha um carro,
além das correntes nós trancava com corda, as crianças trancava com corda,
ficava amarrada a corda lá. E as crianças ficam lá na frente, ficava com flecha
e com traje de índio. Muitas crianças que já sentiam fome e não tinham tempo
pra ir pra casa almoçar, eles mesmos com as flechas matavam pássaros, aves,
um monte de peixes, para comer assado. Porque não podia ir pra casa porque
onde nós trancava a BR tinha um corgo bem grande aí desse jeito nós
trabalhava junto com os mais velhos, aprendendo, agora que nós sabemos né.
Pesquisador: E vocês gostavam quando tinha os protestos?
Gostava muito, porque de toda forma como nós dança, nós gostava também de
trancar a BR, porque sempre quando nós ia trancar a BR, como que eu posso
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dizer, nós ia, nós gostava de se pintar, ir de saia, ficar lá mostrando nossa
cultura e tentando salvar alguma coisa pra nossa aldeia. (Otoniel, entrevista
realizada no dia 20 de abril de 2008)

Ao mesmo tempo em que, para os adultos, estar com as crianças no movimento era
uma forma de demonstrar às autoridades que ali se encontravam famílias que necessitavam de
atendimento para as crianças, o momento dos protestos era encarado com seriedade e sentiamse partícipes ativos da luta.
Podemos afirmar que todos esses momentos serviram como processos educativos.
Seja nos momentos de descontração em que brincavam durante os protestos, seja nos
momentos em que consideravam estar trabalhando junto com os mais velhos na tentativa de
³VDOYDU DOJXPD FRLVD SUD DOGHLD´ FRQIRUPH QRV IDOD 2WRQLHO 3DUHFH-nos que as crianças
tinham consciência do momento em que estavam vivendo e do que aquilo significava para o
seu povo. Desta forma, podemos afirmar que as crianças também estavam envolvidas
diretamente na organização do ato coletivo e nas diferentes atividades promovidas pela
comunidade, participando inclusive das reuniões com os órgãos governamentais.
&RQIRUPHDSRQWD/HRQWLHY  DSDUWLFLSDomRQD ³DWLYLGDGHGRPLQDQWH´pXP
meio de formação e de desenvolvimento para as crianças, entendendo-se que o aprendizado
acontece no interior das atividades sociais, na troca de experiências, na imitação, no jogo de
papeis, nas brincadeiras, assim como nas outras atividades.
Na perspectiva vigotskiana, o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, ou seja:
³RDSUHQGL]DGRSUHVVXS}HXPDQDWXUH]DVRFLDOHVSHFtILFDHPXPSURFHVVRDWUDYpVGRTXDODV
FULDQoDV SHQHWUDP QD YLGD LQWHOHFWXDO GDTXHOHV TXH DV FHUFDP´ 9,*276.,  S  
Para este autor, este desenvolvimento acontece em dois níveis: o real e o potencial. O nível
real seria aquele representado pelas conquistas já consolidadas. O potencial é aquele no qual
as capacidades poderão ser construídas mediante a ajuda de outro indivíduo, seja ele outra
criança ou um adulto. O aprendizado acontece na interação estabelecida com as outras
SHVVRDVFULDQGRRTXH9LJRWVNLFKDPRXGH=RQDGH'HVHQYROYLPHQWR3UR[LPDO³DTXLORTXH
é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanKm´
(VIGOTSKI, 1998 p.98). Neste sentido, a participação das crianças em todas as atividades
realizadas na aldeia contribui significativamente para o seu desenvolvimento como um todo.
A formação de cada indivíduo depende da multiplicidade de influências a que foi submetido
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no curso de sua formação, advindas das interações sociais dos mais variados elementos que
compõem seu grupo.
No exercício destas atividades em conjunto com os adultos, as crianças vão
interagindo com as pessoas que se encontram além do seu nível de desenvolvimento real, o
que amplia a zona de desenvolvimento proximal. É no curso das relações sociais que os
indivíduos se apropriam e transformam as diferentes atividades práticas e simbólicas em
circulação na sociedade em que estão inseridos. Para a internalização destes processos, a
linguagem tem um papel fundamental, pois serve como mediadora entre o indivíduo e a
cultura.
De acordo com Leontiev (2004),

A linguagem não desempenha apenas o papel de meio de comunicação entre os
homens, ela é também um meio, uma forma da consciência e do pensamento
humanos, não destacado ainda da produção material. Torna-se a forma e o suporte
da generalização consciente da realidade. Por isso, quando, posteriormente, a
palavra e a linguagem se separam da atividade prática imediata, as significações
verbais são abstraídas do objeto real e só podem existir como fato de consciência,
isto é, como pensamento (LEONTIEV, 2004, p.93-94).

Neste sentido, o aprendizado da língua materna foi encarado pelo grupo como
fundamental para se fazer a mediação entre as crianças e a cultura. No entanto, nesse trabalho
de revitalização da cultura, um dos maiores problemas enfrentados foi, justamente, com
relação ao idioma. As crianças perderam muito da língua durante o período do acampamento
na margem da BR 163, nas cidades, fazendas, pois acabavam falando apenas o português e
com isso foram esquecendo a sua própria língua. Hoje na nova aldeia está se fazendo um
grande esforço no sentido de recuperar o que foi perdido da cultura Terena e nesse projeto de
retomada da cultura, a escola tem assumido um papel primordial.

Hoje a escola possui um currículo diferenciado, 50% do currículo é dado em
língua materna. 50% na língua Terena e 50% português. Estamos tentando
fazer o possível pra recuperar a nossa língua materna, porque pra nós hoje o
português é uma língua emprestada, é uma segunda língua pra nós né!
(Cirenio, entrevista no dia 07 de agosto de 2007)
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A própria LDB deixa claro que a educação escolar indígena deve ter um
tratamento diferenciado das demais escolas, enfatizando a prática do bilinguismo e da
interculturalidade, neste sentido, a escola indígena se transforma num importante instrumento
de valorização das práticas culturais das comunidades indígenas tais como a língua, os
artesanatos, as danças, entre outros.
A abertura para a constituição de escolas indígenas mais autônomas, segundo
Grupioni (2006) traz a possibilidade da efetivação de uma escola mais adequada para estas
populações. O autor afirma que dessa forma é possível romper

com a maneira pela qual o sistema vem tratando essas escolas: como salas de
extensão de escolas urbanas ou como escolas rurais, levando a elas calendários,
programas e matérias que pouco ou nada se adequam ao universo indígena.
(GRUPIONI, 2006, p. 61)

Esta preocupação expressa por Grupioni está contemplada no Referencial
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas de 2005, quando propõe uma abertura maior
para esta escola afirmando:

Os princípios contidos nas leis dão abertura para a construção de uma nova escola,
que respeite o desejo dos povos indígenas por uma educação que valorize suas
práticas culturais e lhes dê acesso a conhecimentos e práticas de outros grupos e
sociedades. Uma normatização excessiva ou muito detalhada pode, ao invés de
abrir caminhos, inibir o surgimento de novas e importantes práticas pedagógicas e
falhar no atendimento a demandas particulares colocadas por esses povos. A
proposta da escola indígena diferenciada representa, sem dúvida alguma, uma
grande novidade no sistema educacional do país, exigindo das instituições e órgãos
responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto pra
que essas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no
sistema, quanto respeitadas em suas particularidades. (BRASIL, 2005, p. 34).

É preciso ressaltar, muitas reivindicações dos povos indígenas foram incorporadas
na legislação, no entanto, a escola só será de fato uma escola indígena quando for assumida
em todos os aspectos pela comunidade indígena. Devido à grande diversidade de povos
indígenas, conforme definido no RCNEI, detalhar demais as orientações, ao invés de abrir
caminhos, pode inibir o surgimento de novas e importantes práticas pedagógicas e falhar no
atendimento a demandas particulares colocadas por esses povos.
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Outra questão que merece destaque é o significado que teve o nascimento das
crianças durante esse período de incertezas causadas pela falta da terra. A esse respeito
Cirenio faz o seguinte relato sobre como o nascimento de crianças servia de motivação para
continuar a luta:

Nasceram muitas crianças nesses protestos, nasciam e não sabiam essas
crianças,... aí eu pensava né essas crianças... não podemos falar que estamos
numa terra, não é dele, ele tá num acampamento, tá numa BR. Tanto é que eu
tenho um sobrinho ali que chamaram ele até de BR e chamam ainda até hoje,
e isso foi um... isso doía na gente né, causava uma indignação e nós temos que
lutar e nós voltávamos para o protesto de novo, era corrente, era pneu, nós
queimávamos na BR, deixava sinal. Rondonópolis ta marcado por muitos
protestos nossos ali né. Quando alguém lembra dos Terena que trancavam a
BR, já sabem quem é que era, era nós!
Mas uma coisa que marcou muito é que crianças nasciam e não nasciam em
cima de uma terra, de uma aldeia que era dele né e a gente sentia muito com
isso e acabavam então causando mais indignação para os protestos. Mas agora
não, é uma conquista nossa, nascem crianças a role agora (risos) (Cirenio,
entrevista no dia 07 de agosto de 2007).

Levando-se em consideração que há muitos anos está em vigor o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA, Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, e, apesar de ser
considerada uma lei de primeiro mundo, ainda temos crianças sendo vítimas de situações
vexatórias como estas descritas por Cirenio. O fato de uma criança ter nascido durante um
destes protestos e, carregar consigo o apelido de BR é muito significativo, e, conforme conta
Cirenio, causava muita indignação no povo, pois viam que estavam nascendo crianças e eles
continuavam sem uma Terra para que as famílias pudessem se assentar.
Esta Lei visa garantir os direitos básicos da criança, como expressam, por exemplo
os artigos 4º., 5º. e 7º:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
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Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
(BRASIL, 1990)

Anteriormente, em 1988, a Constituição Federal, pela primeira vez na história,
abordou a questão da infância como prioridade e como sendo função do Estado e da
sociedade, além da família, a sua proteção. No entanto, passados mais de 20 anos da
promulgação da lei, observamos que ainda estamos longe de ver esses diretos serem
atendidos.
É possível perceber no depoimento anterior de Cirenio, o quanto a terra tem
significado para o povo, o nascimento de crianças nos acampamentos se transformava em
motivação para que todo grupo se concentrasse novamente na luta pelo seu espaço. Seguindo
esta mesma linha de raciocínio, o Cacique Milton Rondon também falou do significado da
Terra para seu povo:

A terra é tudo pra nós. A terra é muito importante, porque a terra é de onde
conseguimos tirar a nossa sobrevivência, é como um patrão, é tudo pra nós,
porque dali que nós vamos ter a vida, a gente vai plantar, vai colher e dela a
gente vai ter condições de viver, a terra é muito importante pra nós (Milton
Rondon, entrevista no dia 03 de novembro de 2007).

Para falar do significado da terra para as crianças indígenas, citaremos algumas
frases elaboradas pelos alunos encontradas em cartazes afixados no mural da escola durante
uma das visitas na aldeia, vejamos:

Terra indígena é uma área onde vivemos e nela preserva a sua cultura e busca
também a forma de sobreviver através da caça e pesca. (Luciana, 2º. Ano)

São áreas de comunidades indígenas que nela utilizam de diversas formas,
tanto para a agricultura, também instalando e preservando suas culturas.
(Junior, 1º. Ano)
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Terra indígena é uma fonte inesgotável. Para que essa fonte não venha a se
acabar devemos preservá-la, tudo o que há nela, nós lutamos muito para
conquistá-la. É o nosso direito de preservá-la.

Terra indígena é uma fonte de sustentação, onde nós plantamos e colhemos o
que a terra e a natureza tem de nos oferecer para a nossa subsistência.
(Messias, 1º. Ano)

Terra indígena é viver em constante recriação em determinado ciclo onde a
vida se torna mais prazerosa e completa protegendo seus bens naturais,
tradições e crenças. (Juarez, 3º.Ano)

Ao lançar nosso olhar sobre o processo educativo desenvolvido nessa comunidade,
observamos que este se manifesta no conjunto de atividades promovidas na aldeia. Desta
forma, estudar a história do povo Terena na perspectiva sócio-histórico e dialética é não
pensar a sua historicidade como algo pronto e acabado; é antes de tudo perceber este
movimento como algo que foi se materializando através da luta e das ações empreendidas por
este grupo. Neste sentido, o trabalho realizado pelos alunos com relação ao significado da
Terra, é apenas um exemplo disso.
É esta hLVWyULDTXHSDVVDDVHUFRQVWUXtGDSRUHVWHSRYRQD³QRYDWHUUD´3RGHPRV
afirmar que do resultado das lutas em que se embrenharam emerge uma comunidade, a qual
ainda dá os primeiros passos na busca de seu espaço, enquanto nação, enquanto povo, e busca
a sua afirmação na revitalização da cultura e de seus processos próprios de conhecimentos.
Nesta perspectiva, as festas e comemorações são espaços onde encontramos
momentos de grande significado e aprendizagem, pois são neles que se busca enaltecer
aspectos culturais da comunidade e levam seus membros a sentir, pensar e conhecer o seu
lugar no mundo em que se situam. São nestas ocasiões que o sentimento de pertencimento a
um povo diferenciado é exaltado com orgulho.
A comunidade tem a compreensão de que estes momentos são educativos e a
escola não é o único lugar onde o aprendizado acontece. A comunidade tem a sua sabedoria e
esta precisa ser transmitida aos mais jovens. É muito comum encontrar rodas de pessoas
conversando e tomando terere, enquanto as crianças a sua volta ouvem as histórias e
participam destes momentos de descontração, sempre um processo de construção de
conhecimentos e interação com o meio que as circunda.
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4.3 ± Conversando com as crianças Terena: manifestações culturais e a
participação das crianças

No primeiro contato com a população Terena ao chegarmos à Aldeia Kopenoty, a
impressão que tivemos foi que não se tratava de uma Aldeia Indígena e sim de um pequeno
povoado, um assentamento ou um distrito da cidade, as casas de alvenaria contrastavam muito
com a história do povo indígena e com a idéia de aldeia que nós, não-índios possuímos e
esperávamos encontrar naquele local.
No entanto, lá encontramos um povo que tem orgulho de sua cultura e vive em
função dela. Isso é percebido nas crianças claramente, pois expressavam o desejo e orgulho de
ser um índio ativo dentro da aldeia. Neste espaço, as crianças têm a possibilidade de
desenvolver a sua infância de modo integral, tendo, mesmo que de modo ainda bastante
precário, a assistência necessária para um bom crescimento em termos de saúde e de educação
formal.
Durante as comemorações do dia do índio em 2008 observamos e conversamos
com as crianças sobre o significado que aquela data representava para elas. Compreendemos,
então, como a comemoração tem um significado forte para as crianças da aldeia, conforme
expressam as falas das crianças:

Pesquisador: O que você achou das comemorações de ontem do dia do índio?
Criança: Foi bom, eu dancei, eu comi, comi carne, muita gente vieram da vila
ver a nossa cultura e eu achei bom.
Pesquisador: O que você achou da dança?
Criança: Achei bom
Pesquisador: Você acha importante participar da dança?
Criança: Sim
Pesquisador: Por que?
Criança: Porque quando a gente dança a gente é índio, senão vão pensa que a
gente não é índio, aí tem que dançar pra ser índio.
Pesquisador: To vendo que você ta todo pintado, seu braço, seu rosto, por que ta
pintado?
Criança: Porque é pra mim dança (JADSON, 8 anos. Entrevista dia 20 de
abril de 2008).

Pesquisador: O que você achou das comemorações de ontem do dia do índio?
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Criança: Muito bom porque aí nóis tava mostrando que nóis valoriza nossa
cultura e cada veiz mais a gente possa ta entrando mais profundamente no que
a gente tenta fazê. Muitos índios as vezes quase não fala na língua deles porque
eles já perderam já, quase perderam as suas culturas e tentam recuperar até
hoje.
Pesquisador: Você acha importante ter essas festas pra mostrar um pouco a cultura?
Criança: Hurum
Pesquisador: Que outras comemorações tiveram ontem?
Criança: Teve a dança, mas eu não participei porque eu fiquei fora daqui da
aldeia por uns tempos e quando eu cheguei aqui já estavam ensaiando, eu fui
em Cuiabá com eles, eu fui ver se ia acontecer a mudança da FUNAI lá de
Cuiabá [na verdade eles foram fazer um protesto para evitar o fechamento da
regional da FUNAI de Cuiabá] mas eles resolveram que não ia mudar, aí eu
vim de lá, direto de Cuiabá pra cá (JÂNIO, 13 anos. Entrevista dia 20 de abril
de 2008).

Pesquisador: O que você achou das comemorações do dia do índio?
Criança: Eu achei muito bom, gostei muito, eu gostei quando eles bateram
palma pra mim, eu tava muito feliz, eu dancei, joguei bola e eu participei do
torneio do tereré, e depois fui direto pra comer já... (WENDERSON, 6 anos
Entrevista dia 20 de abril de 2008).

Pesquisador: O que você achou da comemoração do dia do índio ontem?
Criança: Foi muito legal porque eu participei quase de todas as coisas eu e
meu irmão, eu achei muito interessante porque nóis jogamos bola,
participamos de muitas coisas, teve o torneio de tereré e eu achei muito legal
porque nunca tinha visto e foi muito bom assim pra mim.
Pesquisador: Você gostou de se pintar também?
Criança: Ahram
Pesquisador: Por que você gostou
Criança: Porque é muito bom se pintar né, porque algumas pessoas
perguntam o que as pinturas significam, tem preto, branco, vermelho. Preto
significa guerra, branco significa paz e vermelho significa sangue.
Pesquisador: Com quem você aprendeu isso?
Criança: Com meus pais, com meus professores,
Pesquisador: Você acha importante ficar sabendo essas coisas da cultura do povo?
Criança: Ahram (GESAIAS, 10 anos. Entrevista dia 20 de abril de 2008)

Pesquisador: O que você achou das comemorações do dia do índio?
Criança: Eu achei muito bom porque nóis dancemos, fizemos muitas coisas,
que os índios faziam no antepassados.
Pesquisador: Você acha isso importante por quê?
Criança: Porque é uma tradição que nóis vem trazendo desde que os índios
chegaram no Brasil
Pesquisador: Você dançou também?
Criança: Sim dancei com os grandes. (JOEL, 10 anos. Entrevista dia 20 de
abril de 2008).
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Na conversa com as crianças, salta aos olhos a empolgação e a alegria que estas
festas despertam em todos os membros da comunidade. Isto foi possível visualizar desde os
dias que antecederam a comemoração do dia do índio. A movimentação em torno dos
preparativos para a festa contagiava a todos. Havia uma espécie de mutirão com a finalidade
de preparar todo o ambiente para que no dia do índio nada saísse errado. Para tanto, pintavam
o campo de futebol onde realizariam os torneios; o local onde foi feito o churrasco também
foi todo pintado com os traços característicos da pintura corporal; na escola e nas casas viamse, a todo o momento, pessoas se pintando, principalmente jovens pintando as crianças, tudo
em um clima de muita alegria. Para eles a cultura é algo muito importante e é o que os
caracteriza como índios.
Podemos afirmar que todas estas manifestações contribuem de modo significativo
para a formação da identidade infantil e a participação das crianças nas danças, seja, meninos
ou meninas, desde os mais pequeninos, faz parte do processo de construção do conhecimento
e da perpetuação da cultura indígena.
Essa construção da identidade é observada também nas brincadeiras. O brincar
exige um domínio da realidade simbólica, para que assim, a criança possa atribuir novos
significados para a sua prática e fazer das brincadeiras de faz de conta, uma interiorização do
mundo vivenciado pelo adulto, transformando suas brincadeiras numa imitação dessa
realidade.
Na foto número 31 (trinta e um) observamos uma criança já pintada, com suas
vestes tradicionais, pronta para participar da dança e ao fundo vemos jovens ainda se
preparando, dando os últimos retoques nas suas pinturas.
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Foto número 31 ± Criança e adultos concluindo suas pinturas no pátio da
escola

Fonte: arquivo pessoal do pesquisador

Nas falas das crianças elas evidenciam que estão conscientes da importância de
preservar a cultura de seu povo. As comemorações e as danças representam mais do que
apenas um momento de diversão, são também momentos de expressar o orgulho de ser índio.
Destacamos novamente a fala de Jadson que expressa muito bem este sentimento:
Porque quando a gente dança a gente é índio, senão vão pensa que a gente não
é índio, aí tem que dançar pra ser índio (JADSON, 8 anos. Entrevista dia 20 de
abril de 2008).
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As danças, as pinturas corporais, são para as crianças e jovens, momentos
significativos que servem para aprender algo sobre si mesmo e sobre o lugar que elas ocupam
no mundo.
Micael, professor na escola indígena Élio Turi Rondon, na aldeia Kopenoty, fala
da importância da preparação e das comemorações que são realizadas no dia do índio na
aldeia para a preservação e revitalização da cultura Terena e da influência que estas festas têm
junto às crianças:

[...] oh, pra mim estou muito feliz no dia de hoje, essa semana já todo o pessoal
se preparando pra esse dia especial onde comemoramos o dia do índio né, nós
sabemos que temos algumas dificuldades para a realização dessa festa, de bens
assim, coisas materiais, mas isso pra nós fica em segundo lugar, o que mais
importa pra nós é nossa cultura, o que mais importa pra nós é pintar, dançar,
estar juntos com a crianças e eu quero deixar uma mensagem pra crianças que
vêm vindo, as crianças da escola, que faz o ginásio, o ensino médio, que lutem
pela sua cultura, lutem pela nossa cultura Terena porque nós precisamos, isso
é a nossa identidade, isso faz nós se sentir feliz, vão sentir nossos avós felizes,
os anciãos da nossa comunidade sentir feliz com essa atitude que nós tomar,
colocar em prática tudo aquilo que é nosso, nossa cultura e valorizar, cada dia
que se passa (Micael, em entrevista no dia 19 de abril de 2008).

A fala de Micael é muito significativa e revela a preocupação existente em se
incentivar as crianças a participarem destas comemorações como uma forma de manter viva a
cultura Terena.
Apesar de, o dia do índio ser uma data criada pelo não-índio, a comunidade Terena
a assumiu como forma de refletir sobre o seu povo, de comemorar, não só neste dia, mas uma
semana, onde suas tradições podem ser exaltadas, pintando seus corpos, realizando suas
danças e competições esportivas, buscando, como afirmou Micael no depoimento anterior,
TXHLVVRp³OXWDUSRUVXDFXOWXUD´SHODVXD³LGHQWLGDGH´HTXHLVVRWUD]IHOLFLGDGHSDUDWRGDD
comunidade, principalmente para os mais idosos.
Tal como fora apontado por Marx (2002b), o homem é um ser de relações sociais e
precisamos encontrar os nexos de seu desenvolvimento humano a partir de suas relações
concretas. O seu comportamento é influenciado por uma gama de movimentos que se
apresentam ao seu redor, por costumes, valores e tradições advindos de sua cultura, bem como
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das de seus contatos com as pessoas de seu grupo de relacionamento. Neste sentido, o
processo de ensino e aprendizagem nas comunidades indígenas se dá de forma ininterrupta,
não se separa a vida em momentos específicos para a educação. Toda a atividade deve ser
encarada como momento de realização de aprendizagens. Observamos em diversos momentos
importantes da história do povo Terena que as crianças sempre se fizeram presentes, tais
como nos fatos acontecidos envolvendo o trancamento das rodovias apresentado nos capítulos
anteriores.
O brincar para as crianças Terena esteve muito ligado aos momentos tensos pelos
quais o povo passou. Na fala a seguir, Matheus conta que as crianças sempre gostaram de
participar das atividades da aldeia e descreve como era a participação das crianças nos
períodos dos protestos:

Olha eles gostavam de participar né, eles, e a participação deles, foi igual, tipo
assim, a gente usava, usava não, eles eram tipo um ponto de referência né pras
autoridades ver, como é que eram, como é que o povo tava vivendo, de que
maneira né, então quando eles chegavam lá nos barracos, todos brincando né,
ou seja, brincando assim, porque naquele tempo a gente começou a praticar a
competição de tiro de arco e flecha, então as crianças ficaram muito
empolgadas, porque usavam muitas flechas, então eles chegavam lá e viam a
situação que as crianças tava pintado, mesmo que não era uma pintura
original nossa né, pintado todo o corpo, então a participação deles era
fundamental nesse sentido, pra comover as autoridades e ver que a gente
precisava mesmo de uma terra pra poder ta assentando o nosso povo e pra que
essas crianças tivessem uma vida mais tranqüila, vamos dizer. (Matheus,
entrevista dia 29 de abril de 2008)

Na fala de Gesaias, um menino de apenas 10 anos de idade, verificamos que as
crianças tinham consciência daquilo que estava se passando durante o movimento de
trancamento das rodovias, e, passados mais de cinco anos do fato ocorrido, as lembranças
ainda estão presentes em sua memória:

Pesquisador: Quando trancava a rodovia, você se lembra da rodovia trancada?
Criança: Aham
Pesquisador: Você ficava com medo?
Criança: Não!
Pesquisador: O que você sentia?
Criança: Sentia assim muito triste porque nóis tavamos brigando assim por
uma terra assim e nóis não tinha uma terra. (GESAIAS, 10 anos)
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As crianças se interessam por tudo que está acontecendo a sua volta e a sua visão
sobre estes acontecimentos é sempre uma referência importante para a compreensão do seu
modo de ver o mundo. Dar atenção a isso significa possibilitar o acesso à perspectiva mais
autêntica e espontânea sobre qualquer coisa que se queria saber do universo infantil. Para
compreendê-lo, precisamos encarar as crianças, como sujeitos sociais capazes de produzir
uma reflexão crítica sobre o seu mundo e dos adultos. A fala de Gesaias, de estar lutando por
uma Terra, revela a sua compreensão do por que da luta que estava realizando naquele
momento.
No entanto, na análise que Ângela M. Nunes faz sobre o lugar da criança nos
textos sobre as sociedades indígenas brasileiras (2002), a autora aponta para o pouco caso que
é dado à participação da criança na literatura, limitando-se a breves relatos descritivos a
respeito de sua liberdade de movimentação na aldeia, dos ritos de nominação e passagem,
como se a vida das crianças se resumisse ao mundo dos adultos e que apenas reproduzissem
HVVHPXQGRPLQLDWXUL]DGRHPVHXXQLYHUVRO~GLFR³HPGHWULPHQWRGRSRWHQFLDOTXHDFULDQoD
HQFHUUDHPVLPHVPDHQTXDQWRFULDQoDTXHp´ 181(6S $ILUPDUTXHDFULDQoD
é um adulto em miniatura é desconsiderar o papel histórico e social que a mesma desempenha
em todas as sociedades, seja ela indígena ou não-indígena.
Na realidade indígena também se evidenciou a compreensão de que o papel social
da criança como sujeito político é visto de modo bastante contraditório, ao mesmo tempo em
TXHDVFULDQoDVHUDP³XVDGDV´SHORVDGXOWRVSDUDVHQVLELOL]DUDVDXWRULGDGHVSHUFHEHPRVTXH
esse papel não era totalmente compreendido pelos adultos. Ao ser questionado se as crianças
tinham consciência do que estava acontecendo no período do trancamento das rodovias,
Matheus disse que apesar de alertar que era perigoso, as crianças sempre queria estar junto na
luta:

Não, eu acho que pra eles era mais um divertimento, uma brincadeira assim
né, e acompanhando os adultos né, e quando eles viam a gente tudo pintado ai,
eles num queriam ficar, queriam acompanhar a gente por isso até o nome do
BR (BR é o apelido que uma criança recebeu por ter nascido durante os protestos
na BR 163), do irmão dele se chama hoje Cheirosa, porque houve um acidente,
acidente, a gente lotou a caminhoneta pra ir pra BR, ai no caminho esse
menino ele era pequenininho ele pegou, na carroceria né e num agüentou
segurar, a caminhoneta deu um tranco e ele caiu pra trás [...] ai caiu, ficou
desacordado lá um tempo, ai levaram ele pro hospital ai num teve nada
nenhum problema, então mesmo que a gente raiava com eles, não é perigoso ir

202

pra lá, eles queriam ir, num sabiam o perigo, num importava eles queriam ta
acompanhando o pai né, e a gente levava também, eu num tinha filho ainda,
mas os outros tinha eu lembro que eles levavam. (Matheus, entrevista dia 29 de
abril de 2008)

Alvanei argumenta na mesma linha do que afirmou Matheus. Para ele as crianças
também eram vistas como inocentes e que não possuíam consciência daquilo que estava
realmente se passando com seu povo. No entanto, observamos em sua fala que elas se
empolgavam com os protestos, se preparavam com antecedência, ou seja, sabiam o que estava
por acontecer:

Na verdade a gente via as crianças assim, dentro do acampamento, as crianças
eram assim, podemos considerar que eram muito inocentes da realidade que
estava acontecendo, porque se a gente fosse explicar tudo o que estava
acontecendo talvez não entenderiam o que realmente estava se passando
durante esses anos de protestos, de acampamento. Mas a gente via que as
crianças eram muito inocentes, a gente via eles ali brincando, inventavam suas
brincadeiras, passavam o dia, então a atividade deles era isso [...].Então a
gente via as crianças simplesmente inocente do que estava se passando durante
esses anos, porque quando se falava de um protesto eles estavam ali prontos,
talvez sem mesmo saber o porque, né, mas eles se preparavam antes, e quando
era marcado o dia de um protesto, as crianças eram os primeiros que estavam
ali se preparando para o protesto, e, durante esses longos anos de protestos a
gente vê as crianças como fruto dessa luta (Alvanei, entrevista dia 29 de abril
de 2008).

Esta mesma idéia é encontrada na fala de Milton Rondon, que considera que as
crianças não possuíam consciência do que realmente estava acontecendo com elas durante as
manifestações, diz ele:

Eu acredito que as crianças eram como inocentes e os adolescentes também
acham como se fosse uma diversão aquele protesto, pra eles não tinha tempo
ruim, se os grandes gritavam eles também gritavam, se os grandes ficavam
calados ele também ficavam, na hora do almoço todo mundo comia lá debaixo
da sombra ou do sol quente e eles faziam a mesma coisa. Então eu acredito que
pela inocência deles levavam aquilo como se fosse uma diversão, alguma coisa
assim, porque eles não estavam vendo o que poderia acontecer, de fato isso fica
como lembrança, só podiam ver o perigo quando de fato estavam correndo
risco mesmo, mas eu acho que eles estavam olhando mesmo mais como uma
diversão do que qualquer outra coisa. Agora, os mais adolescentes, que já são
mais maliciosos, esses já iam como guerreiros mesmo, já pegavam uma
flechinha, uma borduna, e as criancinhas também já pegavam flechinha,
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borduna, já criavam aquele espírito guerreiro, inclusive eu tenho os meus ali
que até hoje eles querem dançar, estavam vendo um ritual na TV e eles têm
lembranças dessas coisas (Milton Rondon, em entrevista no dia 03 de
novembro de 2007).

A idéia de inocência, de não estar sabendo direito o que estava acontecendo, de
TXHHUD³FRPRXPDGLYHUVmR´VHFRQWUDGL]TXDQGRDILUPDTXHHOHVSDUWLFLSDYDPGDVDo}HVTXH
eram realizadas, que gritavam, que iam como guerreiros usando bordunas e flechas entre os
adultos.
José de Sousa Martins (1993) ao refletir sobre as crianças do Brasil, afirma que as
crianças compreendem muito bem a situação que estão vivendo, porém são excluídas das
pesquisas dos cientistas sociais, HTXH³DVFLrQFLDVVRFLDLVGDULDPXPSDVVRLPSRUWDQWHQRVHX
desenvolvimento se reconhecessem que são elas, nos dias de hoje, os principais portadores da
FUtWLFDVRFLDO´ 0$57,16S . A criança por sua própria experiência não possui toda
a condição de compreender e fazer a crítica social tal qual um adulto, isso não impede,
todavia, que ela perceba a realidade e suas contradições.
Na história recente desse povo indígena, as crianças sempre se fizeram presentes,
participaram ativamente das lutas e das conquistas, seja pintados, empunhando seus arcos e
flechas, seja brincando de atirar flechas em alvos de papelão, pulando corda, jogando bola, ou
simplesmente correndo por entre os carros parados nas rodovias durantes os protestos. O
sentimento de tristeza expresso na fala de Gesaias, anteriormente citada, retrata a consciência
e a compreensão do por que daquela ação. Podemos afirmar que as crianças desempenharam
um papel importante na luta do povo Terena, sua presença entre os adultos teve um
significado valioso nas reivindicações e que todos esses eventos fizeram parte do processo
educativo deste povo.
Neste sentido, vemos a criança como um ser ativo e dinamizador dessas relações e
interações com o outro, seja ela outra criança ou mesmo um adulto com o qual ela esteja se
relacionando. No entendimento de Vigotski (2004) e também de Wallon (1975), quem
GHVHPSHQKDRSDSHOGR³RXWUR´QHVVDUHODomRFRPDFULDQoDWDQWRSRGHVHUXPDFULDQoDRX
um adulto e este vai estabelecer uma relação direta para com a sua formação e sua identidade.
Sendo assim, é necessário que haja um estudo dessa criança contextualizada, não excluindo
suas relações com o meio.
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Para Vigotski o homem é um ser social, ele se constitui nas e pelas relações sociais
que vai estabelecendo ao longo de sua vida com os outros homens e também com a natureza,
desta forma, ele é produto e também produtor dessas relações através de um processo
histórico.
A preocupação de Vigotski estava voltada para o entendimento das origens sociais
e das bases culturais do desenvolvimento infantil, sendo assim, DILUPDYD ³SURFHVVRV
psicológicos superiores se desenvolvem nas crianças por meio da imersão cultural nas práticas
das sociedades, pela aquisição dos símbolos e instrumentos tecnológicos da sociedade e pela
HGXFDomRHPWRGDVDVVXDVIRUPDV´ 02//S
É por intermédio dessas relações que o conhecimento é construído, das
necessidades impostas pelo momento histórico, o homem vai produzindo seus modos de
sobrevivência por meio do trabalho e da cultura.
É pelo diálogo franco que estabelecemos com as crianças que vamos percebendo
as questões cruciais presentes em seu modo de viver, conviver e se relacionar com o mundo
do adulto.
Encontramos nas crianças, os informantes capacitados que podem fornecer dados
muito reveladores sobre a sua comunidade. Suas análises são sempre diretas e sem grandes
preocupações com a interpretação que será dada as suas falas. As crianças se interessam por
todos os assuntos a sua volta e em tudo emitem opiniões, geralmente ignoradas nos trabalhos
acadêmicos que se limitam a apresentar a opinião do adulto sobre a comunidade e também
sobre as próprias crianças.
e LPSRUWDQWH SHUFHEHUPRV FRPR DV FULDQoDV YmR ³JDQKDQGR´ ³FRQTXLVWDQGR´
espaço e autonomia dentro das comunidades e também como elas vão desenvolvendo as suas
múltiplas habilidades através do processo ativo do qual passam a fazer parte nas ações do seu
dia a dia.
O processo de aprendizagem numa comunidade indígena, não retira a criança do
seu cotidiano, do seu grupo de afinidade, ao contrário, é a visão do todo que possibilita o
aprendizado. As crianças participam de tudo: a elas é permitido observar tudo e, com isso, vão
construindo sua aprendizagem, ao mesmo tempo em que vai refletindo sobre as suas ações,
num tempo que não necessariamente precisa ser idêntico ao do adulto. Dentro desta
perspectiva, a criança cai, chora, levanta e segue andando, caso se machuque, o adulto que
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estiver próximo lhe presta a assistência, porém sem dar grande destaque ao fato ocorrido.
Cabe ao adulto apenas propiciar às crianças as condições adequadas para o seu
desenvolvimento. O adulto permite que a criança vivencie o tempo da infância.
eQHVWHVHQWLGRTXH1XQHVDILUPD³DFULDQoDVLPEROL]DDUHQRYDomRHDDILUPDomR
GDYLGDQmRDSHQDVDELROyJLFDPDVDVRFLDOFXOWXUDOHHVSLULWXDO´ 181(6S 
Entende-se, portanto, a criança enquanto ser ativo e criativo, que expressa essas
características nos diferentes fazeres, entre os quais se destaca o brincar.

4.4 ± Brincadeiras e trabalho: tradição e inovação

As crianças expressam seu modo de compreender o mundo também através das
suas brincadeiras. Mesmo pequenas e inexperientes, elas não deixam de compreender o que se
passa com o seu povo e revivem nas brincadeiras a sua história. Através das brincadeiras
podem recriar o seu mundo, não apenas como uma fantasia, mas também como uma
encenação da vida real. É neste sentido, DDILUPDomRGH9LJRWVNLGHTXH³3DUDUHVROYHUHVWD
tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os
desejos não realizáveis podem ser realizados, e esse mundo é o que chamaPRVGHEULQTXHGR´
(VYGOTSKY, 1989, p.106). O brinquedo e o brincar aparecem nas atividades das crianças
como uma forma de atender os desejos que não podem ser imediatamente satisfeitos, na
brincadeira a criança pode se apresentar como maior do que realmente é.
Pelas brincadeiras, principal atividade da criança (VYGOTSKY, 2004), ela é
capaz de ir além da realidade imediata e refletir sobre esta realidade. Luria (1986, p 13)
afirma, ³R KRPHP GLIHUHQWHPHQWH GRV DQLPDLV SRGH RSHUDU QmR VRPHQWH HP XP SODQR
imediato, mas também em um plano abstrato, penetrando assim profundamente na essência
GDVFRLVDVHVXDVUHODo}HV´HHVWHH[HUFtFLRpLQLFLDGRQDDomRO~GLFDGDFULDQoD
Vários estudiosos já se debruçaram sobre a importância das brincadeiras no
desenvolvimento das crianças. Dentre muitos podemos citar Vigotski (1989, 2003, 2004),
Wallon (1975), Leontiev (2004; 2006), Elkonin (1998), Barbosa (1997, 2006), discutem a
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função da brincadeira no desenvolvimento infantil, afirmando que são nesses momentos que a
criança tem a possibilidade de experimentar e participar das diversas situações que envolvem
discussões, criação e aceitação de regras, convenções e valores sociais. São através dessas
interações que as crianças vão promovendo suas aprendizagens e desenvolvendo as
habilidades.
Através da brincadeira a criança tem a possibilidade de se apropriar do mundo real
dos seres humanos da maneira que lhe é possível no seu atual estágio de desenvolvimento.
Portanto, a brincadeira não é instintiva para a criança. É uma forma objetiva de se apropriar
do mundo dos adultos através da imaginação e da fantasia que tornam possíveis para as
crianças realizar as atividades realizadas pelos adultos. A imaginação e a fantasia
desempenham o papel de fazer a aproximação do mundo infantil com o mundo adulto.
Leontiev (2006) elegendo a brincadeira como sendo a atividade principal da
criança em idade pré-escolar, assim define o status desta atividade:

O que é, em geral, a atividade principal? Designamos por esta expressão não apenas
a atividade frequentemente encontrada em dado nível de desenvolvimento da
criança. O brinquedo, por exemplo, não ocupa, de modo algum, a maior parte do
tempo de uma criança. A criança pré-escolar não brinca mais do que três ou quatro
horas por dia. Assim, a questão não é a quantidade de tempo que o processo ocupa.
Chamamos atividade principal aquela em conexão com a qual ocorrem as mais
importantes mudanças no desenvolvimento psíquico da criança e dentro do qual se
desenvolvem os processos psíquicos que preparam o caminho da transição da
criança para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento (LEONTIEV, 2006,
p. 122).

Por meio das brincadeiras as crianças ampliam seu universo de ação,
proporcionando um grande impulso em seu desenvolvimento psicológico.
As crianças, através de suas atividades típicas do seu mundo infantil, recriam o
universo do adulto, não apenas por imitação, mas como forma de crescimento, de projetar-se
para adiante do lugar em que se encontram para buscar a superação de seu estágio inicial. O
universo infantil é quantitativo e qualitativamente diferente do universo adulto e merece ser
estudado, pois assim nos ajudará a compreender o seu processo de formação e de
desenvolvimento.
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$ EULQFDGHLUD SURYRFD ³UHYROXo}HV´ QR GHVHQYROYLPHQWR GD FULDQoa. Segundo
Leontiev (2006), a criança é movida em seu cotidiano pela realidade objetiva e não se deixa
dominar pela fantasia na qual estava envolvida durante a realização da brincadeira. Mediada
pela brincadeira a criança amplia seu horizonte de desenvolvimento, sendo possível para ela
extrapolar os próprios limites de seu corpo através do uso da imaginação, sendo capaz de
montar seu cavalo num cabo de vassoura, dirigir um ônibus nos galhos de uma árvore, enfim,
tudo se torna possível no seu mundo de faz-de-conta. É também neste sentido que Vigotski
 S   DILUPD TXH R EULQTXHGR ³p PXLWR PDLV D OHPEUDQoD GH DOJXPD FRLVD TXH
UHDOPHQWHDFRQWHFHXGRTXHLPDJLQDomR´
Entendemos que o brincar infantil vai além do momento do jogo, do brinquedo ou
da brincadeira, ele desempenha um papel importante no desenvolvimento do pensamento da
criança. Para Leontiev (2006) a brincadeira é a principal atividade da criança nesta faixa etária
e costuma ser uma estratégia pedagógica importante nesse estágio do desenvolvimento
infantil.
(QWUH DV DWLYLGDGHV UHDOL]DGDV SHODV FULDQoDV GD DOGHLD HVWi R SURMHWR ³ËQGLR
0DUFHQHLUR´QRTXDOHQFRQWUDPRVDVFULDQoDVIDEULFDQGRGLYHUVRVWLSRVGHEULQTXHGRVQXPD
pequena marcenaria instalada na aldeia. Na foto número 32 (trinta e dois) observamos o
convívio entre as crianças. Enquanto as maiores medem o pedaço de madeira que irão ocupar
no objeto que estão construindo, a menor observa tudo atentamente.
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Foto número 32 ± &ULDQoDV FRQVWUXLQGR VHXV EULQTXHGRV QR SURMHWR ³ËQGLR
Marceneiro26´

Foto: arquivo pessoal do pesquisador.

Neste espaço, sob a supervisão de um adulto (professor), as crianças têm a liberdade
de criar diversos objetos, construir seus brinquedos, tais como casinhas, cadeiras, carrinhos,
entre outros.
Assim como na escola, a presença de crianças de pouca idade, que ainda não
frequentam as aulas regularmente, é constante. Pacientemente elas observam tudo o que está
sendo feito pelas demais crianças, mesmo sem participar efetivamente das atividades
realizadas pelos maiores. Mesmo assim, conforme observamos na foto, a criança menor
parece atenta a tudo, mergulhada no universo dos significados e aos poucos vai desvendando.
Segundo Vigotski (1989) as atividades que são realizadas em grupo, de forma
conjunta entre as crianças, oferecem grande vantagem sobre as tarefas realizadas
individualmente, pois no grupo há uma interação entre os sujeitos, um mediando o
aprendizado do outro. Esse processo também denominado por Vigotski de Zona de
Desenvolvimento Proximal, que seria aquilo que uma criança tem a capacidade de realizar
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2SURMHWR³ËQGLR0DUFHQHLUR´pXPDSHTXHQDRILFLQDRQGHVRED RULHQWDomRGHXPDGXOWRUHVSRQViYHOSHOR
projeto, as crianças constroem brinquedos com aproveitamento de madeira das serrarias próximas à aldeia
Kopenoty.
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hoje somente com a ajuda ou em colaboração com o outro e que no amanhã poderá realizar
sozinha de maneira independente e eficiente.
Na foto número 33 (trinta e três), nota-se a pequena menina que observa. Diversa
das demais que estão envolvidas na atividade, procurando a medida adequada para a qual o
pedaço de madeira será utilizado, a pequena apenas observa, atenta a todos os movimentos,
deixa a impressão de aguardar sua hora de poder participar da atividade. Em meio ao espaço
apertado da marcenaria, por entre os objetos já concluídos e os em construção, as crianças vão
fazendo deste trabalho, também um momento de aprendizado.
Foto número 33 ± 0HQLQDVFRQIHFFLRQDQGREULQTXHGRVQDPDUFHQDULDGRSURMHWR³Índio
Marceneiro´

Foto: arquivo pessoal do pesquisador.

É possível observar na foto 33 que os brinquedos criados pelas crianças são
reproduções de objetos do seu cotidiano como cadeiras e casas que seguem o modelo de suas
próprias casas.
A vida dos Terena em anos passados era bem diferente daquilo que encontramos
hoje aqui no Norte de Mato Grosso. Conforme nos conta Dona Catarina Jorge, antigamente
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eles viviam no meio do mato. As casas eram distantes umas das outras, o que dificultava o
convívio entre as crianças, estas se relacionavam de modo mais intenso apenas com o grupo
familiar mais próximo.
As brincadeiras que faziam parte da vida das crianças também foram se
modificando conforme o ambiente em que se instalavam. No período em que estavam no
Mato Grosso do Sul, viviam na roça, desta forma, as brincadeiras que envolviam as crianças
estavam mais relacionadas com este tipo de atividade e com as condições ambientais em que
se encontravam.
Dona Catarina nos fala de sua infância e de como brincavam na sua época, as
meninas e também os meninos, ressaltando a diferença de gênero das brincadeiras: meninas
brincavam de boneca, meninos de cavalinho.

Menina só brincava de buneca, e os guri só brincava de cavalinho, eles
pegavam um pauzinho e faziam o cavalinho deles e agora esses guri já tem
seus carrinho pra brinca, o pai compra carrinho pra brinca e aquele tempo
não, não tinha esse negócio de comprar carrinho, minhas crianças mesmo só
brincava de buneca, tudo feito em casa, e agora esse tempo ta tudo modificado,
não é mais igual o tempo passado, dos antigo (Dona Catarina Jorge, em
entrevista no dia 19 de abril de 2008).

Segundo Dona Catarina, todos os brinquedos eram confeccionados em casa
mesmo. As bonecas eram feitas de espigas de milho, abobrinhas ou até mesmo algum pedaço
de pau que eram enrolados em alguns trapos e serviam de brinquedo para as crianças, ou seja,
as brincadeiras refletiam o universo agrícola em que estavam vivendo. Os meninos se
divertiam com cavalinhos de pau.
Qualquer pedaço de madeira ou galho de árvore servia para fazer uma
carreirada de cavalos (Dona Catarina Jorge, em entrevista no dia 19 de abril
de 2008).

Outra brincadeira que sempre acompanhou este povo foi o futebol. Improvisava-se
uma bola com o material que estivesse disponível e isso fazia a diversão de crianças, jovens e
também dos adultos da aldeia.
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Os brinquedos e brincadeiras com situações imaginárias foram destacados por
Vigotski (1989) como sendo de grande relevância para a criação da situação imaginária da
criança, para que assim ela possa ir se instrumentalizando para a construção do seu
conhecimento e de sua socialização. Por intermédio da ação fantasiosa criada pelas
brincadeiras e pelos brinquedos, as crianças reproduzem o cotidiano da vida dos adultos que
ainda não têm condições de participarem como gostariam. Desta forma, a imaginação age
como um elemento de alargamento do universo infantil. O brinquedo, o jogo ou as
brincadeiras, também servem como elementos que criam uma zona de desenvolvimento
proximal da criança, pois possibilitam a ela assumir um comportamento que vai além de suas
possibilidades reais.
Com as constantes mudanças pelas quais este grupo passou, as brincadeiras das
crianças também sofreram modificações, de acordo com as condições geográficas do local em
que se encontravam. Quando estavam na proximidade de rios, este era o principal ponto de
encontro das crianças e também dos adultos nos dias mais quentes, ali todos tomavam banho e
brincavam em conjunto. Nesse espaço, as brincadeiras que mais se realizavam eram: o pegapega na água, mergulho, saltar dos barrancos, brincar com o barro da margem do rio, entre
outras.
3HUHLUD   DR HVWXGDU D VRFLHGDGH GDV FULDQoDV $¶XZH-Xavante, fala da
sazonalidade das brincadeiras realizadas na aldeia, ressaltando que as mesmas dependem das
condições do tempo para a sua realização. As brincadeiras que acontecem na época da chuva
são de um tipo, as que acontecem na época da seca são de outro. Isso também foi possível
observar na comunidade Terena, onde desenvolvemos a pesquisa. As brincadeiras que mais se
realizaram na Aldeia Kopenoty, estão limitadas e direcionadas pelas condições físicas e
geográficas que lá se encontravam, aconteceram alguns tipos de atividades de acordo com o
lugar onde estavam. Estando lá na Reserva do Iriri, as atividades e brincadeiras são outras,
pois lá existem outras condições, favoráveis a outros tipos de atividades para as crianças, ou
seja, estas condições ambientais acabam levando as crianças a desenvolverem atividades que
se adaptam ao ambiente em que estão. Na reserva, por exemplo, por estar localizada próxima
dos rios, as brincadeiras acontecem mais nesse ambiente. Nesse sentido, afirma Nunes (2002,
S  ³SDUD FRPSUHHQGHU FRPR FDGD VRFLHGDGH YLYH p SUHFLVR DWHQGHU jV FRQGLo}Hs
geográficas e ambientais e, fundamentalmente, às relações menos óbvias entre os indivíduos,
RPHLRHVXDYLGDFROHWLYD´
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Como já relatamos no primeiro capítulo, de 1982 a 1988, os Terena desse grupo
que estamos tratando, viveram entre os índios Bororo e as crianças começaram a aprender e a
praticar os costumes daquele povo. Uma das atividades mais apreciadas pelas crianças era a
arte da pesca, atividade que o povo Bororo é bastante hábil. Até mesmo os anciãos
mergulhavam no rio e com flechas pescavam grandes peixes que impressionavam as crianças.
Observando a prática destas atividades pelos Bororo, as crianças Terena também procuravam
imitá-los e com isso iam adquirindo as habilidades necessárias para o manejo do arco e da
flecha também para a pesca, assim como a técnica do mergulho.
Matheus conta, ainda expressando a emoção nos olhos, outras brincadeiras que
eles realizavam naquele período e acabavam envolvendo adultos e crianças:

Lembro muito bem de uma brincadeira que a gente tinha lá que era o cipó, a
gente ficava brincando, subindo nas árvores. Tinha também o babaçu, que tem
uma casca muito grande e o pessoal Bororo tinha o hábito de pescar no rio
com motor, subindo e descendo, mas eles tinham também as canoinhas de
cocho, então a gente fazia daqueles babaçu, uma canoa, mas isso não era em
água, era na terra mesmo, então a gente puxava o outro. Quem tinha mais
força puxava o menor e bolinha de meia, futebol com bola de meia, tinham
outras também, mas não lembro. O restante era tomar banho de rio, pegapega mergulhando, aí era menino, homem, todo mundo que brincava no rio.
Por isso que eu com 12 anos já sabia nadar, mergulhar, pescar, já tinha todas
as habilidades de um jovem [...] (Matheus em entrevista no dia 31 de agosto de
2007).

Percebemos que por meio das brincadeiras, tais como, a de fazer canoinhas com a
casca que envolve o cacho do babaçu, as crianças imitavam uma atividade praticada pelos
adultos para a realização da pesca. Outras também estavam relacionadas com a aquisição das
habilidades necessárias para as tarefas do dia a dia, tais como, o subir em árvores e cipós,
também através das brincadeiras de pega-pega mergulhando no rio desenvolviam a habilidade
para a pesca de mergulho realizada pelos índios Bororo. No entanto, podemos afirmar que as
crianças não apenas imitavam as ações dos adultos, mas também, através do brincar
ressignificavam estas atividades, dando a elas o seu modo de se relacionar com estes objetos.
Na fala de Matheus observamos também que as brincadeiras no rio envolviam todo o grupo,
adultos e crianças brincavam no rio.
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Com a saída da aldeia Bororo, os Terena passaram a viver em acampamentos,
conforme falamos no primeiro capítulo deste trabalho e as brincadeiras que os acompanharam
também dependiam das condições ambientais do local em que estavam acampados, porém,
conforme afirmou Alvanei algumas brincadeiras acompanharam o grupo por todo este
percurso que o grupo passou:

Na verdade em todos os acampamentos que a gente passou, sempre tinha
alguma coisa pra eles passar o dia, uma das coisas que nunca faltou era um rio
pra eles estar brincando, tomar banho, pescaria, o futebol de meia que eles
inventavam, os torneinhos de arco e flecha que eles inventavam, eles passavam
durante o dia assim, matavam algum passarinho para eles comerem, eles
viviam basicamente assim, então as crianças durantes esses anos cresceram
dessa forma e hoje nós temos muitas crianças dessas que já são adolescentes e
cresceram nessa luta!(Alvanei em entrevista no dia 31 de agosto de 2007)

Na sequência, fez a comparação com a vida que agora estão levando na aldeia
Kopenoty no Mato Grosso e afirmou que hoje as crianças são mais felizes do que naquela
época e julga como fator determinante para essa felicidade maior das crianças se deve,
justamente, ao fato da conquista de um lugar para viver:

A gente pode perceber que hoje eles estão mais contentes com a realidade que
eles viveram durante todo esse tempo de lutas e protestos eu acho o que torna
eles hoje mais feliz é eles poder ter um lugar pra eles morar, então hoje a gente
vê as crianças tendo um teto, uma casa pra eles morar, assim em termos da
realidade que a gente viveu na época dos protestos, que eram barracos de lona,
na época da chuva era aquela angústia, então o fato de não ter uma segurança,
as vezes vinha o vento, a chuva, ou alguma coisa assim, então era difícil pra
eles, mas hoje o que a gente vê eles mais felizes hoje é justamente por essa
causa de eles poder ter um lugar pra ficar, hoje eles se sentem mais seguros
com relação a uma localidade própria deles, eles têm uma reserva, têm uma
casa mais adequada do que a que eles viveram durante aqueles anos, então
acho que isso torna eles mais felizes, a gente vê que eles estão mais felizes hoje,
tem uma escola mais adequada do que a realidade que eles viveram no
passado, acho que isso torna as crianças mais diferentes nesse sentido. (Alvanei
em entrevista no dia 31 de agosto de 2007).

Percebemos que a escola tem desempenhado um papel fundamental nesta nova
fase que os Terena têm vivido no Mato Grosso. Através da educação, a comunidade tem
buscado manter as crianças o maior tempo possível no contexto. Neste sentido, diversos
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projetos estão sendo desenvolvidos com o objetivo de manter as crianças próximas da escola,
tais como o Índio Marceneiro, onde as crianças constroem seus brinquedos, tem ainda a
Granja para a criação de galinhas, a horta e confecção de artesanatos.
A criança Terena tem em seus jogos a principal fonte de atividade física. Entre eles
destacamos o futebol, este esporte atinge desde as crianças até os adultos. A todo o momento
é possível observar crianças brincando com a bola e nos finais de tardes esta atividade é quase
uma obrigação. Joga-se todos os dias, lá se aprende regras, conceitos como competitividade,
lealdade, o que é bom, o que é ruim, enfim, conceitos aprendidos de forma lúdica.
A aldeia Terena no Norte de Mato Grosso, em particular, tem uma estrutura
melhor se a compararmos com outras aldeias indígenas do Brasil. É um espaço onde a criança
pode se desenvolver de forma saudável e tranquila, mantendo suas raízes e defendendo sua
cultura. Mesmo a aldeia Kopenoty, conta com uma grande aérea onde a criança pode correr
pular e sentir-se livre para brincar, possui um grande campo aberto de futebol, onde são
organizados diversos torneios entre as crianças, adultos e também o futebol feminino que é
muito praticado na aldeia. Espaço este que na reserva do Iriri é consideravelmente maior.
Observamos na pesquisa que atualmente as brincadeiras mais recorrentes na
Aldeia Kopenoty são o futebol e o vôlei. Essas brincadeiras envolvem tanto meninos quanto
meninas e quando solicitado pelo professor ou outro adulto, fazem times mistos, mas quando
brincam livremente, dificilmente se misturam, preferindo brincar meninos com meninos e
meninas com meninas. Outras brincadeiras que envolvem mais as meninas são as brincadeiras
de bonecas, de casinhas e as brincadeiras de roda. Os meninos também brincam com
carrinhos comprados na cidade e pipas.
Alvanei fala da facilidade com que hoje é possível estar comprando brinquedos
industrializados e isso acaba limitando a criatividade das crianças, as quais deixam de fabricar
os seus próprios brinquedos, diferente de sua infância onde tudo era confeccionado pelas
próprias crianças,

[...] na verdade na minha época a gente criava os brinquedos, inventava
brinquedos, hoje a facilidade é muito grande de você adquirir por exemplo um
carrinho pra você brincar no chão, enfim, muitas coisas você pode adquiri
hoje com facilidade e a gente vê que isso ajuda por um lado, mas acaba
atrapalhando por outro lado, porque a partir do momento que você começa a
fazer o seu próprio brinquedo, você ta usando também a inteligência, você ta
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desenvolvendo sua inteligência. Hoje não, você pega uma coisa ali pronta e vai
ali e brinca, então acaba atrapalhando também nesse sentido, não força muito
a criança a criar e na minha época eu tinha que fazer os meus brinquedos,
juntava lata de óleo, cortava madeira, inventava os nossos brinquedos, e hoje
não, a facilidade que tem, as crianças brincam de carrinho, de empinar pipa,
muitos ainda fazem, mas a facilidade que tem no comércio, por ser uma coisa
barata, vai lá e compra porque é mais fácil, então são essas as brincadeiras que
são desenvolvidas e muitas das brincadeiras que a gente considera tradicionais
ficam meio que de lado, embora a escola trabalhe com essa visão de estar
trabalhando mais as atividades da própria etnia, mas acaba ficando de lado no
dia a dia das crianças, porque ela acaba brincando com aquilo que é mais fácil,
pega um carrinho, uma pipa [...] e na nossa época as nossas diversão era
completamente diferente, a pesca pra nós quando éramos crianças era uma
das principais diversão além de ser algo que a gente buscava pra comer
(Alvanei, em entrevista no dia 29 de agosto de 2008).

Conforme observamos nas visitas, lá na reserva, nas Aldeias Turipokú e Kuxonety
3RNH¶p, para eles é tudo novidade, a biodiversidade lá existente, a floresta, os animais, os rios,
para eles é tudo novidade. As crianças adoram ir para lá. Na reserva eles vão tomar banhos no
rio, caçar, pescar, já fazendo uso da tecnologia do não-índio, não é mais apenas com arco e
flecha, hoje se usa rede, anzol, o que acaba facilitando a realização da pesca.
A natureza transforma-se num elemento propulsor para a realização de diversas
brincadeiras e estas também se convertem em momentos de aprendizagem de práticas sociais
e culturais do grupo. No momento em que realizamos esta entrevista a energia elétrica 27 ainda
não havia chegado à reserva do Iriri e a este respeito Alvanei nos fala:

[...] a gente sempre costuma dizer da questão da energia elétrica nas
comunidades indígenas que por um lado beneficia, mas que por outro
atrapalha bastante. Se a gente for lá no Iriri numa noite pra ver o que está
acontecendo a gente vai encontrar os velhos contando história, as velhas
conversando algo importante sobre o passado, isso faz com que o aprendizado
seja melhor. Eu lembro na aldeia quando não tinha energia, nossa diversão à
noite eram as histórias, a gente sentava perto da fogueira e ouvia os velhos
contar as histórias, então muitas coisas a gente aprendia, então a gente começa
hoje a analisar aquelas histórias, parece que não tinham sentido, mas traziam
algo que ensinavam a gente. Acredito que isso ta acontecendo lá e mesmo que
seja entre as famílias, mas ta acontecendo, no nosso caso, na época, vinham
pessoas de outras famílias, reuniam e conversavam, eu não estou vivenciando
isso diretamente lá, mas a possibilidade de isso voltar a ser como antes é
grande pelo fato de não ter energia, mas o projeto é de estar atendendo as
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A energia elétrica chegou à reserva do Iriri no final do ano de 2008.
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comunidades indígenas com energia e a gente vê que isso acaba atrapalhando
bastante. A gente perde muita coisa com isso (Alvanei, em entrevista no dia 29
de agosto de 2008).

Percebemos na fala de Alvanei uma preocupação com relação à chegada da
energia elétrica nas aldeias. Ao mesmo tempo em que a energia leva benefícios e conforto
para as comunidades, segundo o entrevistado, também atrapalha na educação das crianças.
Ainda é preciso avançar nessa relação para fazer uso dos benefícios sem perder os momentos
importantes de encontro das famílias que proporcionam grande aprendizado para todos.
Observamos na aldeia Terena que a relação dos adultos com as crianças é
EDVWDQWHSDFLHQWHHFDULQKRVD'HQWURGHVWD³SHGDJRJLD´KiSRuco uso da palavra e muito uso
do exemplo. As crianças com idade até cinco ou seis anos possuem uma liberdade total dentro
da família, não há cobranças por parte dos pais. As crianças têm liberdade para levantar,
brincar, podem fazer o que elas quiserem. Porém, a partir dos seis ou sete anos os pais
começam a cobrar mais, a partir do momento que a família percebe que a criança já tem a
capacidade de entendimento, começam as cobranças, tanto para as meninas quanto para os
meninos.
No caso dos meninos, estes são educados na concepção de que cabe ao homem o
provimento do lar, neste sentido, desde cedo os pais já começam a mostrar o que eles devem
fazer como devem fazer e quais são as responsabilidades que eles devem assumir. No caso
das meninas, desde os primeiros anos as mães já começam a mostrar para elas como deve ser
feito o trabalho da casa. A partir do trabalho do dia-a-dia que a mãe executa, ela vai ensinando
isso também para as crianças. Isto tudo sem deixar de lado a preocupação com a educação
escolar.
As mães vão aos poucos ensinando as meninas a lavar a louça, cuidar da casa,
varrer o quintal, atendendo sempre para a curiosidade da criança que é muito grande e que no
observar o trabalho feito pelas mães, desperta o interesse da criança de também estar fazendo
este trabalho. Neste sentido, é permitido que uma criança de três ou quatro anos, observando a
mãe, já passe a lavar alguma roupa ou alguma vasilha, fato permitido pelas mães por
entenderem que a criança vai aprendendo a realizar este trabalho. Não queremos afirmar que
tudo acontece de maneira natural, mas as atividades realizadas pelas crianças são feitas sem a
pressa dos resultados, enquanto entre os grupos não-índios cobram-se certas atitudes rápidas
das crianças.
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Observamos ainda que as meninas são mais educadas pelas mães e os meninos
pelos pais. Na verdade, os meninos a partir dos sete ou oito anos, já vão fazer algo que os pais
determinam. Geralmente o trabalho da casa é mais específico para as mulheres. Então os
meninos acompanham o pai, eles trabalham, por exemplo, nas lavouras, ajudam a plantar, a
limpar a roça, respeitando os limites das possibilidades de trabalho da criança. Porém
considera-se na aldeia, importante que a criança cresça com a idéia de que futuramente
quando ela se tornar adulta e será ela quem trabalhará para manter a família. O trabalho do
homem no ponto de vista das famílias é pra manter a casa, sustentar a família e no caso dos
Terena, este sustento vem da lavoura, então é cobrado do menino para que ele cresça com
essa idéia.
Durante o período em que as famílias permaneceram apenas na aldeia Kopenoty,
este trabalho nas lavouras foi deixado de lado, porém agora com a intensificação dos trabalhos
na área da Reserva do Iriri, surge a necessidade de mais pessoas trabalhando na lavoura e com
isso, vários meninos passaram a ir para a reserva a fim de ajudar os pais no trabalho. Muitas
famílias demoraram a abrir roças na reserva, porque se fossem para lá teriam que levar seus
filhos e isso atrapalharia os estudos, uma vez que as atividades de lavoura coincidem com o
período das aulas e se a família fosse para lá pra mexer com a lavoura, os filhos teriam que ir
junto a fim de ajudar e, consequentemente, abandonariam a escola. Porém agora, este
problema foi contornado com a instalação de uma escola na Reserva, possibilitando assim um
tempo para estudar e um tempo pra trabalhar com os pais na lavoura.
É a partir desse momento, que a criança começa a ter a noção do que realmente é o
trabalho e a liberdade para brincar, criar, inventar. Percebemos que é comum os pais não
ensinarem todas as regras/passos das brincadeiras para as crianças, apenas oferecem as
condições e elas ali inventam, observando, por exemplo, as mães, ou os irmãos maiores.
Então, desde cedo, elas começam a ter essa noção, de como a mãe ou os irmãos fazem e com
isso inventam seus brinquedos. Pegam uma boneca ou algo similar e fazem como se fosse
uma filha delas, começam a cuidar e a amamentar essa criança de faz de conta, enfim,
partindo da curiosidade que as crianças têm, elas começam a inventar e a criar situações de
aprendizagem.
As crianças desde pequenas já vão realizando pequenos trabalhos, juntamente com
RV DGXOWRV RV FKDPDGRV ³WUDEDOKRV GH FULDQoD´ RV TXDLV YmR VH LQWHQVLILFDQGR H
complexificando conforme elas se desenvolvem. Observamos numa das entrevistas com um
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grupo de crianças de três e quatro anos que esta visão de pequenos trabalhos é encarada com
muita naturalidade:

Pesquisador: o que toda criança gosta de fazer?
Criança: pica-pau!
Criança: de ficar aqui na escola estudando.
Pesquisador: Gosta de estudar?
Criança: gosta de lavar roupa.
Pesquisador: Você gosta de lavar roupa?
Criança: sim!
Criança: eu gosto de lavar vasilha
Pesquisador: e, eu não gosto!
Criança: eu também gosto de lavar vasilha (conversa com várias crianças de
03 e 04 anos dentro de uma pequena oca que serve de sala de aula para estas
crianças).

As crianças, através das atividades típicas do seu mundo infantil, recriam o
universo do adulto, não apenas por imitação, mas como forma de crescimento, de projetar-se
para adiante do lugar em que se encontram, a fim de buscar a superação do seu estágio inicial.
O universo infantil é quantitativa e qualitativamente diferente do universo adulto e merece ser
estudado, pois assim nos ajudará a compreender o seu processo de formação e de
desenvolvimento.
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Conclusão
Apenas a mais ampla das concepções de educação nos pode ajudar a perseguir o
objetivo de uma mudança verdadeiramente radical, proporcionando instrumentos de
pressão que rompam a lógica mistificadora do capital (MÉSZÁROS, 1005, p. 48).

Neste trabalho tivemos a oportunidade de analisar o processo educativo do povo
Terena nos mais diversos contextos. Para tanto, realizamos uma pesquisa etnográfica, que
permitiu uma vivência mais próxima da comunidade Terena do Norte de Mato Grosso para,
assim, poder apreender de modo sistemático como acontecem as interações sociais entre
adultos e crianças e destas entre si.
Este trabalho nos possibilitou visualizar uma concepção de educação que nos
levou a questionarmos as nossas próprias concepções e nos perguntarmos se não seria esse o
tipo de educação e de escola que nós queremos para a nossa sociedade e assim proceder de
modo a inverter a lógica capitalista e ir em busca de uma mudança radical em nosso modo de
viver.
As visitas realizadas nesta comunidade revelaram vários aspectos de um povo que
nos surpreendeu de modo muito significativo. A oportunidade oferecida pela pesquisa, de
conviver durante esse período com os Terena nos possibilitou adentrar na comunidade e
vivenciar um pouco do cotidiano das pessoas e nos admirar com sua organização, sua cultura,
sua visão de corresponsabilidade entre o grupo e para com os demais povos indígenas, bem
como, com a sua história marcada por muitas lutas em busca de poder viver com dignidade,
dentro de seus costumes, numa terra da qual lhes fosse possível tirar o sustento para as suas
famílias.
Ao vivenciarmos esta experiência durante a realização da pesquisa, impressionounos encontrar um povo que está muito feliz com a conquista da terra e com a possibilidade de
ter voltado a viver num espaço que, apesar das inúmeras dificuldades apontadas pela pesquisa,
permite a este grupo viver da floresta. Que possam viver e trabalhar, porém, que também
tenham seus direitos garantidos: o direito de viver com dignidade - terra para plantar,
moradia, saúde, escola. Ou seja, a busca e/ou o resgate da cidadania que lhes fora
constantemente negada (GENTILI; FRIGOTTO, 2002).
A cada visita que realizávamos, apesar de toda empolgação da comunidade com
relação à terra, percebíamos que este povo permanecia abandonado na reserva. Ouvimos
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muitas falas, as quais se revelavam em pedidos de socorro, no sentido de o que fazer diante
das necessidades que se impõem na reserva. ³3UHFLVDPRV GH XP ELyORJR na reserva! Têm
PXLWDFRLVDTXHQmRFRQKHFHPRVSODQWDVIUXWDV´ ³QyVYLHPRVGRFHUUDGRLVVRDTXLpWXGR
QRYRSUDJHQWH´HQWUHWDQWDVRXWUDVIDODVTXHH[SUHVVDYDPDRPHVPRWHPSRHPSROJDomRFRP
a nova terra e também preocupação com o desconhecido e com a necessidade iminente de
conhecer cada vez melhor essH DPELHQWH GR TXDO SDVVDUDP D ID]HU SDUWH ³3RGHPRV HVWDU
GHUUXEDQGR iUYRUHV TXH VHULDP LPSRUWDQWHV SUHVHUYDU SRU QmR FRQKHFHU´ 2XYLQGR HVWDV
reclamações, procurávamos apontar para quem poderia estar lhes prestando este apoio. No
entanto, percebemos que há pouco movimento no sentido de prestar uma ajuda a estes povos
que vivem da mata, por parte dos órgãos responsáveis por isso.
Permeado por estas e outras conversas na aldeia e em busca de captar o
entendimento do todo da comunidade, o nosso foco das observações esteve sempre voltado
para o conjunto, atentos, principalmente, para as questões relacionadas à forma como a
educação de modo geral, não apenas a que acontecia no âmbito escolar era percebida por
todos.
Sabemos que a legislação brasileira com relação à questão indígena é uma das
mais avançadas, sendo inclusive elogiada pela ONU e pela UNESCO, o problema a ser
enfrentado é o de pô-la em prática, fazê-la ser cumprida.
A Constituição de 1988 garantiu uma educação escolar diferenciada aos povos
indígenas, pregando o respeito à cultura e aos saberes tradicionais de cada etnia. Uma análise
da legislação referente à questão indígena permite-nos constatar que as mudanças que foram
implementadas nessa lei dão amplos direitos aos povos indígenas, porém, esses direitos ainda
precisam sair do papel. Passadas mais de duas décadas da promulgação da Constituição, as
escolas continuam sem a infra-estrutura adequada para o seu funcionamento, sem materiais
didáticos específicos e diferenciados e com a maioria dos professores atuando sem a formação
mínima necessária, sendo que muitos deles não possuem nem mesmo o Ensino Fundamental
completo. Diante desta situação, percebemos que é muito pouco garantir direitos nas leis, é
necessária a efetivação desses direitos no dia a dia das comunidades indígenas imersas no
interior do país.
É possível observar que os povos indígenas brasileiros tiveram participação restrita
na elaboração das leis, sendo este um dos motivos do distanciamento da realidade
sociocultural das comunidades a que essas leis se destinam. Esta pesquisa deixou evidente a
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necessidade de reler os documentos oficiais de modo mais crítico em trabalhos futuros a fim
de buscar identificar a ideologia presente, principalmente nos documentos e legislação
surgidos nas décadas de 1980 a 2000. Estamos cientes de que a garantia legal dos direitos
indígenas é fundamental, porém os representantes das diversas etnias precisam da união dos
seus pares e do apoio da sociedade civil organizada para cobrar das autoridades responsáveis
a aplicação da lei.
Por um lado é possível constatar alguns avanços no que diz respeito ao
reconhecimento formal de direitos dos povos indígenas. Contudo, por outro, não se adotam as
medidas necessárias para garantir a efetivação de tais direitos. As políticas e programas de
desenvolvimento que se propõem para estes povos, sejam elas estatais ou de cooperação com
outras entidades, se mantém sem grandes mudanças, com seu viés de intervencionismo,
paternalismo e clientelismo. Os recursos destinados às políticas indígenas ainda são escassos
e irregulares, devido à descontinuidade das políticas e dos técnicos, que mudam a cada troca
de governo. Paralelamente, os estados adotam e promovem políticas e programas econômicos
que violam os direitos e os territórios dos povos indígenas, negando a estes o direito de
decidir sobre os seus próprios assuntos. É necessário avançar decididamente para transformar
as políticas isoladas em programas contínuos.
Garantir o direito a uma educação diferenciada implica em permitir a estes povos o
direito de utilizar a sua língua materna na escola e seus conhecimentos, práticas e saberes
tradicionais, possibilitando a elaboração de calendário escolar próprio, que respeite os seus
costumes e práticas culturais. Garantir a autonomia pedagógica da escola indígena é respeitar
a sua proposta curricular levando em consideração as especificidades de cada povo.
Há uma dupla faceta no olhar que se estende ao campo de discussão dos direitos e
da educação indígena. De um lado, tem-se a perspectiva integracionista que prevê a
integração das comunidades indígenas em nossa sociedade, ocidental e majoritária, embora
historicamente ultrapassada, esta abordagem segue orientando o pensamento de muitos
dirigentes em diversas esferas governamentais, que entendem o papel da escola como locus de
adaptação cultural, isto é, visam apenas à integração destes povos à sociedade nacional e os
professores que atuam nesta escola devem receber uma formação adequada para atuar dentro
desta perspectiva política. De outro lado, temos a visão explicitada no texto constitucional de
1988, que propõe uma escola voltada para as comunidades indígenas, pensada e planejada
com vista a atender as demandas de cada comunidade. Desse modo, objetiva-se o
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fortalecimento interno de um povo etnicamente diferenciado e a escola, dentro desta
perspectiva, passa a assumir um espaço privilegiado para que estes povos possam adquirir os
conhecimentos necessários para uma melhor inserção de seus membros na conjuntura atual,
tendo em vista, especialmente, o entorno regional e a reconquista de sua autonomia.
Desta forma, olhar para as crianças como uma categoria social é o ponto de partida
para inverter a ordem da história que invariavelmente tem ignorado a sua existência e o seu
papel nas mais diversas sociedades. Voltar os olhos para a infância e sobre ela desenvolver
estudos trará importantes contribuições para a compreensão dos processos históricos pelos
quais as sociedades vêm passando e em especial as sociedades indígenas.
Observamos que são sobre as crianças que estão depositadas as esperanças de
transformá-los em atores sociais, agentes da produção e reprodução cultural destas
comunidades. Através das atividades desenvolvidas, principalmente na escola, porém cabe
destacar que não somente na escola, se busca manter vivo os aspectos culturais da
comunidade, recriando e adaptando para as novas formas de vida que passam a ser
desenvolvidas na nova comunidade. A infância deve ser considerada como um construto
social e que devemos ter em consideração todos os aspectos que a compõem. A criança é
produto e produtora de influências sócio-históricas, culturais, políticas e educacionais do lugar
que as cerca.
Olhar a organização de uma sociedade a partir da ótica infantil é uma condição
para a percepção das múltiplas determinações desta sociedade que se encontra em constante
transformação, pois as crianças trazem em si as marcas da produção e da reprodução social,
agem e se posicionam como agentes destas manifestações culturais. O estudo sobre a infância
traz um novo conhecimento sobre as relações existentes entre a cultura e a história,
ressignificando-a e transformando-a.
Entendemos que a formação do ser humano é um processo contínuo e se dá no
decorrer de toda a sua vida. Isto é percebido, com maior clareza, quando se trata de uma
comunidade indígena, tudo é trabalhado de maneira que cada ação resulte algum tipo de
aprendizado. Desde a amamentação, alimentação, nos banhos de rio, na confecção e no uso
dos artesanatos, enfim, tudo faz parte de um amplo processo educativo que se desenvolve
através do convívio na família, na aldeia, entre seus membros e também na escola. Todo lugar
transforma-se num lugar de aprendizagem. Neste sentido, as crianças estão em constante
processo de desenvolvimento, tanto no que diz respeito aos seus conhecimentos, objetivos,
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quanto as suas atividades, comportamento, atitudes, valores e idéias. A aprendizagem é vista
como um elemento essencial para o seu desenvolvimento.
Neste sentido, entendemos que a educação da infância é uma preocupação
constante da comunidade Terena e está fortemente marcada pelos valores culturais defendidos
pelo grupo.
Na comunidade Terena há uma valorização significativa da criança, é vista de uma
forma positiva, como atores políticos e sociais que têm a incumbência de recuperar as origens
do povo Terena, sua cultura, sua língua e seus costumes. Assim sendo, é depositada na escola
a tarefa de trabalhar com estas crianças para que elas possam assumir cada vez mais a sua
identidade indígena com orgulho de pertencer a um grupo etnicamente diferenciado. A
instituição escolar foi absorvida pela comunidade como sendo o local apropriado para
prepará-los para o futuro.
Observamos que a comunidade Terena concebe a infância como um momento
especial de aprendizagem e a educação, nessa etapa da vida, é de responsabilidade de todos.
Os espaços da aldeia são vistos como espaços educativos, onde a criança pode se movimentar
livremente, pois em todo lugar terá alguém velando por ela, seja outra criança maior, seja
algum adulto. Diante do exposto, observamos que a concepção de educação do povo Terena
tem na criança um elemento essencial e significativo. As crianças manifestam orgulho pelas
tradições haja vista a internalização dos elementos culturais, principalmente a língua Terena ±
R³LGLRPD´- como eles concebem.
Notamos ainda, que este grupo tem se esforçado muito para fazer de sua escola,
um ambiente educativo realmente diferenciado, procurando incorporar os princípios da
educação indígena contidos na legislação nacional, ou seja, uma educação: comunitária,
intercultural, bilíngue, específica e diferenciada. Dentro desta perspectiva, a comunidade
Terena, tem valorizado muito o processo de revitalização de sua língua e de sua cultura,
criando nas crianças e nos jovens o orgulho em assumir sua identidade indígena.
A infância Terena tem especificidades e se diferencia em alguns aspectos da
infância não-índia. Entre elas, podemos destacar como ponto forte, a politização de suas
ações. Há um envolvimento significativo nas lutas travadas pelos adultos que faz parte do
modo de viver do povo Terena. As crianças são levadas às reuniões, protestos, reivindicações,
enfim, faz parte da cultura desse povo incluir as crianças na vida política da comunidade,
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como sendo uma forma de demonstrar às autoridades a seriedade de sua causa, que ali são
famílias e estão reivindicando e lutando para que os seus direitos sejam respeitados e
cumpridos. Desta forma, a participação nestes movimentos serve para elevar o orgulho de ser
índio e à formação da consciência do lugar histórico que ocupam nessa comunidade.
Este grupo, resultado de um processo longo de expropriação/exploração teve, em
todo o percurso, as crianças como agentes partícipes da luta. Muitos nasceram e cresceram
nesse meio social e estiveram envolvidas nas mais diversas atividades promovidas pelo grupo,
seja nos protestos, nos órgãos governamentais, nos trancamentos das BRs, nos
acampamentos, enfim, participaram e participam ativamente da vida cotidiana do povo
Terena. A convivência com crianças de várias idades e com os adultos durante estes períodos
politicamente tensos, contribuiu de forma significativa no desenvolvimento dessas crianças
devido à possibilidade de interação com pessoas que estão para além do seu nível de
desenvolvimento real (VIGOSTKI, 2003), ou seja, as crianças conviveram com alguém que
pode promover o seu desenvolvimento potencial, a partir das experiências que estas já
possuem. Por outro lado, expuseram estas crianças prematuramente a um modo de vida adulto
de conflitos e tensões que acabaram pondo em risco seus sonhos e esperanças. Essas
interações pautadas em conflitos e divergências, políticas, sociais, culturais, entre outras,
serviram de palco para a formação destes jovens que encontramos em nossas pesquisas.
Nesta perspectiva de reorganização da comunidade, a escola e os professores têm
assumido um papel fundamental, pois a escola passou a ser vista como um elemento
primordial para a afirmação e para a reelaboração cultural desse povo, criando e ampliando o
espaço político e pedagógico de sua atuação. Não simplesmente como um espaço de
aculturação e adesão ao modelo ocidental, mas como espaço privilegiado de resistência e de
ressignificação de suas ações. Neste espaço de contradições que a escola está inserida, é
possível encará-la como um local de lutas e resistências. Isso significa, ao mesmo tempo em
que ela transmite a ideologia da classe dominante, pode tornar-se, para os trabalhadores, um
instrumento de luta contra a própria classe opressora, ou seja, acreditamos que não há outro
lugar mais adequado para a classe trabalhadora desenvolver sua consciência crítica do que a
escola.
A comunidade Terena vê na escola a possibilidade de acessar os conhecimentos
científicos e tecnológicos da sociedade não-índia, sem perder de vista as especificidades que a
escola indígena deve preservar, neste sentido, há uma busca de aproximação destas duas
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formas de educação: a tradicional e a escolar. Percebemos que há muitos desejos e
expectativas quanto ao estudo das crianças como uma possibilidade de, pela educação,
melhorar a sua condição social.
A escola passa a representar um instrumento que pode lhes trazer de volta o
sentimento de pertencimento étnico, resgatando valores, práticas e histórias esmaecidas pelo
tempo e pela imposição de outros padrões socioculturais. Neste sentido, a escola se
transforma num mecanismo de valorização da cultura indígena e também num meio de acesso
aos conhecimentos universais, necessários para enfrentar os desafios internos e externos da
comunidade.
Esta expectativa por uma educação de qualidade traz consigo a necessidade de
lutar por uma escola cada vez melhor, estruturalmente melhor equipada, com mais material
didático e com professores cada vez melhor qualificados.
Destacamos a abertura da escola Terena aos alunos não-indígenas do entorno de
sua comunidade, filhos de sitiantes e também para o atendimento a crianças e jovens de outras
comunidades indígenas, como é o caso dos Panará e Kaiapó, que vêm morar na comunidade
Terena para frequentar a escola. Percebemos, em nossas visitas, que há uma integração dessas
crianças com os Terena, não havendo tratamento diferenciado, sejam eles índios ou nãoíndios. Observamos estes alunos completamente entrosados nas atividades desenvolvidas na
escola ou na comunidade em geral.
O tempo das crianças é ocupado com as atividades escolares, com as brincadeiras
e com a realização de pequenos trabalhos nas casas. Devido à intensificação das atividades na
reserva, aumentou também a necessidade de os meninos estarem ajudando nas plantações,
sem, no entanto, prejudicar o tempo dedicado à educação escolar e sem extrapolar a
capacidade de ajuda de cada criança.
O brincar é um elemento muito presente na infância indígena, desse modo, a todo
o momento observamos crianças brincando por toda aldeia, sendo que as brincadeiras com
bola foram as que mais observamos em nossas pesquisas.
Conclui-se, então, que não há uma separação entre o social e o individual, pois são
nas interações entre os diversos indivíduos, no envolvimento com a comunidade e com os
diferentes conhecimentos produzidos e em vias de construção pelo seu grupo familiar ou de
outra natureza que a criança se descobre enquanto sujeito partícipe de uma coletividade.
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Desta forma, compreendemos as palavras de Orlando Villas Boas quando afirmou
que nas comunidades indígenas cada indivíduo tem a sua função e sua importância bem
definida, onde os idosos são considerados os guardiões da memória, os verdadeiros donos da
história; o homem adulto é o responsável pela manutenção da aldeia como um todo; a mulher
é a responsável pela casa e pelas tradições e as crianças são vistas como as verdadeiras donas
do mundo, são as que têm a liberdade de participar de todas as atividades da aldeia e para
quem se reserva o futuro da comunidade.
O que buscamos trabalhar ao longo do texto nos permite visualizar que, se
percebemos muitos limites, vislumbramos também grandes possibilidades de avanço de uma
comunidade que está lutando para conquistar espaços, mesmo sujeitos a inúmeras
dificuldades. Podemos afirmar que no Norte do Estado de Mato Grosso está nascendo uma
comunidade Terena forte, organizada e que preserva a sua cultura como algo fundamental
para a manutenção de sua identidade.
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APÊNDICE 1
Roteiro para as entrevistas:
1 ± a organização da aldeia
- grupos
- a relação com a funai/ funasa
- a relação com os outros grupos indígenas: bororo, caiapó, panará
- a relação com os brancos
2 ± A organização do trabalho
Individual (funções)
Grupo
Produtos
3 ± A organização social
Casamentos
Papeis sociais
4 ± A organização cultural
Historias dos costumes/hábitos
Aprendizagem (reuniões/ trabalho)
Novas tecnologias
5 ± crianças/ infância
Participação nas atividades coletivas
Percepção sobre as crianças
Infância e brincadeiras
Infância e trabalho
Cotidiano infantil
Diferenças por idades
História da infância
Infância aldeia X cidade
6 ± educação das crianças
No coletivo(grupo)
Na família (papel dos pais)
Papel da escola
Relação criança-criança
Relação escola ± família
Castigos
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Quadro de Professores
FORMAÇÃO

Área/serie

Adiel Gabriel
Marcelino

Cursando 3º grau Indígena

Diretor

Antonio Jorge

Ensino Fundamental
Incompleto

Professor

Antonino Reginaldo
Jorge

Cursando 3º Grau Indígena

Professor

Tâmara Passos
Carvalho

Ensino Medio Incompleto

Professor

Elias Jorge Franco

Ensino Medio Incompleto

Professor

Joel Mario

Ensino Medio Incompleto

Professor

Sila Reginaldo Jorge

Ensino Fundamental
Incompleto

Professor

Micael Turi Rondon

Ensino Médio completo

Professor

Joarez Mario

Ensino Médio Incompleto

Professor

Messias Clemente
Rondon

Ensino Médio Incompleto

Professor

Nilce Alcântara Gabriel Ensino Medio Incompleto

Professor

Samuel Silva Colman

Ensino Médio Completo

Prof. Responsável Granja

Eziel Borobó Rondon

Ensino Médio Incompleto

Prof. Responsável Marcenaria

Roseli Lourdes

Biologia

Professor

Amauri Olimpio

Biologia

Professor

Cícera Chagas da Silva

Letras/Especialização em
Didática

Coordenadora

NOME
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