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A presente proposta se insere nos 
trabalhos formulados por uma rede de 
pesquisadoras e pesquisadores que desenvolvem 
seus trabalhos junto a populações indígenas no 
Brasil e em outros países das América Latina. Os 
autores são formados em diversas universidades 
e atuam em pesquisa, ensino e extensão, sendo 
que outros trabalham como técnicos diretamente 
em instituições encarregadas da implementação 
d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  A s  p e s q u i s a s 
desenvolvidas com os Kaiowá e Guarani em 
Mato Grosso do Sul, Brasil, incluídas na 
presente coletânea, são desenvolvidas em 
diálogo com o grupo de pesquisa Etnologia e 
História Indígena, que reúne pesquisadores em 
história e antropologia. As parcerias se realizam 
em reuniões de estudo, projetos de extensão e de 
pesquisa, palestras, grupos de trabalho em 
eventos, publicação de trabalhos em coautoria, 
orientações, formação docente e participação em 
bancas de trabalhos de conclusão de graduação, 
mestrado e doutorado. Mas a coletânea reúne 
ainda, estudos desenvolvidos em outros cenários 
etnográficos, como a Amazônia, o Chaco 
paraguaio e outros países da América Latina, 
refletindo sobre coletivos com trajetórias 
históricas e configurações sociocosmológicas 
também distintas daquelas apresentadas nas 
terras baixas da América. Dessa forma, assegura-
se um debate plural, colocando lado a lado 
contribuições oriundas de pesquisas realizadas 
em distintos contextos históricos e etnográficos, 
bem como, com distintas abordagens teóricas.

O reconhecimento e o respeito aos 
povos indígenas balizam a realização dos 
trabalhos de campo de pesquisa que resultam nos 
escritos aqui reunidos. Os artigos apresentam 
parte das s is tematizações dos estudos 
desenvolvidos pelos autores em diálogo intenso 
com os povos indígenas, sendo que alguns 

indígenas são também autores de artigo. Os 
textos escritos em co-autoria com indígenas 
r e p r e s e n t a m  u m a  t e n d ê n c i a  n o v a  n a 
antropologia, resultado da presença cada vez 
maior de indígenas com formação acadêmicas 
em nível de pós-graduação stricto senso. Nos 
artigos de escrita compartilhada com indígenas 
desenvolve-se o esforço de incluir, de maneira 
mais explícita, as percepções indígenas, seus 
estilos de linguagem e modos de conhecimento.

Boa parte dos artigos se referem aos 
Guarani e Kaiowá que compõem coletivos 
étnicos que vivem ao sul do Estado de Mato 
Grosso do Sul, Brasil. Estes povos também 
vivem em territórios de outros Estados 
nacionais, como Paraguai, Bolívia, Argentina e 
Uruguai, onde também se encontram potenciais 
leitores diretamente interessados nos textos 
reunidos na coletânea. Trata-se de povos que 
vivenciam, desde o período colonial, processos 
históricos de expropriação de suas terras, cujos 
conflitos foram acirrados a partir de meados do 
século XX. O confinamento territorial que os 
atinge, provoca sérios impactos em seu modo de 
vida. Entretanto, desde a década de 1980, esses 
grupos estão mais intensamente mobilizados 
para reaver parte de seus territórios e neles se (re) 
organizarem segundo seus modos próprios de 
viver. Tornando a coletânea mais plural, inclui-se 
um artigo sobre os Ajoreú, povo que vive no 
Chaco paraguaio, que também sofreram 
expropriação territorial recente. Incluem-se 
também artigos sobre povos indígenas que 
vivem em outros países da América Latina, como 
os sistemas de nominações de povos indígenas 
no México, impactos causados no ambiente e em 
povos indígenas por exploração petroleira na 
Amazônia equatoriana, sobre a relação dos U'wa 
da Colômbia com o pensamento ambientalista e 
sobre a comologia rarúmuri, povo que vive no 
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México.
Assim, o leitor encontrará uma variedade 

temática, de povos e de abordagens nos textos da 
coletânea. O primeiro texto, A Luta pela 
Recuperação das Terras Indígenas Guarani e 
Kaiowá e a Participação dos Ñanderu e das 
Ñandesy, de autoria de Elemir Soares Martins, da 
etnia Guarani Ñandeva, e de Rosa Sebastiana 
Colman, trata do papel dos rezadores indígenas 
nas retomadas das terras indígenas, perpassando 
pela história da perda e da recuperação dos 
antigos Tekohá, os territórios tradicionais dos 
povos de fala guarani. Na sequência, Neimar 
Machado de Sousa, no segundo texto, 
“Judiaria”: Um Histórico de Violações de 
Direitos Indígenas em Mato Grosso do Sul 
Segundo a Percepção dos Kaiowá e Guarani, 
trata da violação de direitos fundamentais dos 
povos indígenas no estado brasileiro de Mato 
Grosso do Sul. O autor utiliza a etnografia para 
recuperar a memória das violações de direitos 
humanos mediante a remoção coletiva de 
populações indígenas de suas terras tradicionais, 
analisando a ação direta, a omissão e a 
associação entre entes públicos e privados nesses 
processos de violência.

Ainda relacionado aos povos Guarani e 
Kaiowá, o terceiro texto Evangélicos na Reserva 
de Amambaí (2017): Aspectos Históricos e 
Sociopolíticos, escrito pelo Kaiowá Celuniel 
Aquino Valiente e por Levi Marques Pereira, 
discute a presença das igrejas pentecostais na 
reserva indígena de Amambaí, também em Mato 
Grosso do Sul. O artigo analisa os processos de 
conversão religiosa, as formas de organização 
das igrejas, as conexões que estabelecem com a 
configuração sociopolítica da reserva e com as 
relações políticas desenvolvidas no seu entorno 
e, ainda, as relações das igrejas com as 
instituições do Estado e da sociedade civil.

O quarto artigo, O Caminho Guarani e 
Kaiowá na Busca do Jeito Sagrado de Ser - 
Oguata Teko Araguyje Rehehápe, o indígena 
Kaiowá Eliel Benites e Antonio Dari Ramos 
discutem sobre as categorias filosófico-
cosmológicas do pensamento guarani e kaiowá: 
Teko, Tekoha e Ñe'ẽ (que correspondem, 
aproximadamente, a cultura, território e língua). 
Ao apresentar estes conceitos, os autores 
pretendem pensar como os Kaiowá e os Guarani 
se constituem, tradicionalmente, enquanto 
pessoas e como sujeitos históricos de sua própria 

formação social.
O  q u i n t o  a r t i g o ,  C o l o n i z a ç ã o , 

Descolonização e Relações de Poder: Diálogos 
com a Educação Escolar Indígena, de autoria de 
Ilma Regina Castro Saramago de Souza, analisa o 
movimento de resistência realizado pelos 
indígenas, no contexto da educação escolar 
indígena, contra os processos ainda vigentes de 
colonialidade dos Estados Latinoamericanos, 
com ênfase ao território do Cone Sul de Mato 
Grosso do Sul.

No sexto artigo, Saúde e os Povos 
Indígenas: Retrospectiva Histórica das 
Instituições e Legislações em Saúde Indígena a 
Partir da Constituição Federal do Brasil, de 
1988 Até Dias Atuais: o Caso de Mato Grosso do 
Sul, a autora, Camilla de Oliveira Marné 
Pschisky, apresenta uma importante análise da 
política de saúde destinada ao atendimento da 
população indígena realizada pelo estado 
brasileiro. O trabalho está centrado no 
reconhecimento da necessidade de um 
atendimento diferenciado para as populações 
indígenas e na reflexão da forma como a 
Secretaria Especial de Saúde Indígena tem 
tratado a questão.

No sétimo artigo, As Dobras da 
Política: Alguma Feitiçaria Ayoreo (alto 
Paraguay), Leif Grünewald apresenta uma 
descrição das práticas de feitiçaria dos Ayoreo, 
um povo falante de uma língua da família 
Zamuco, habitante do Chaco Paraguaio. Atenção 
especial é dada às transformações ao longo da 
história e as conexões estabelecidas entre 
cosmologia e história. 

O oitavo artigo, As mulheres Corajosas 
da Aldeia Taunay/Ipegue em Mato Grosso do 
Sul/Brasil: Xamanismo, Cristianismo, e 
Atualizações Cosmológicas, de Noêmia dos 

,
Santos Pereira Moura, Rosalvo Ivarra Ortiz e Ane 
Caroline dos Santos, também oferece uma 
discussão sobre um povo que vive na região do 
Chaco, mas do lado brasileiro. O artigo 
desenvolve as relações estabelecidas pelos 
Terena entre práticas xamanicas, conhecimentos 
e práticas, catolicismo e protestantismo, trazendo 
uma importante discussão sobre os modos de 
transformação dos coletivos terena, remetendo 
também ao diálogo entre história e antropologia.

O nono artigo desloca a discussão para o 
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noroeste do México. O artigo Nuevas fronteras 
sobre Antiguas Regiones. Reflexiones sobre la 
Continuidad y la Discontinuidad entre los 
Pueblos Indígenas en el Noroeste de México, de 
Margarita Elena Hope Ponce, discute as 
classificações culturais na região e as 
implicações das delimitações étnicas, nem 
sempre embasadas em critérios aplicados pelos 
próprios povos, resultando, muitas vezes, na 
inapropriada atomização dos grupos a partir de 
critérios externos às suas próprias configurações 
socioculturais.

O décimo artigo, de Álvaro Mantilla 
Herrera ,  in t i tulado a  Historia de una 
Transformación en la Nación Waoranie: El Caso 
de la Comunidad de Kawymeno, discute as 
transformações vividas por uma comunidade dos 
Kawymeno da Amazônia equatoriana a partir da 
exploração petrolífera em seus territórios de 
ocupação tradicional. O autor situa segmentos 
kawymeno que entraram em contato e acessaram 
os bens e mercadorias disponibilizados e, 
aqueles que se recusam ao contato, preferindo o 
isolamento na selva, explorando as implicações 
de cada uma dessas opções.

O décimo primeiro texto, El Indígena 
como sujeto ecolológico: el caso U'wa, de 
Geovanny Durán López, reflete sobre as 
preocupações gerados no povo U'wa da 
Colômbia a partir do gradual esgotamento dos 
recursos naturais e espécies animais, bem como 
sobre o despertamento ecológico produzido por 
essa nova situação histórica. A degradação 
ambiental tem gerado severas limitações para a 
continuidade da reprodução do modo de vida 
desse povo e, levado ao surgimento de conflitos 
com o Estado colombiano e as petroleiras 
multinacionais. Por outro lado, lutando por seus 
direitos, os indígenas descobrem pontos de 
conexão entre sua própria cosmologia e o 
movimento ambientalista. Nesse movimento, os 
problemas que afligem o povo ganham uma 
dimensão global, abrindo novas perspectivas de 
engajamentos políticos.  

O décimo segundo artigo, El fenómeno 
de las Trasformaciones de los Animales y las 
Personas en la Cosmovisión del Pueblo 
Rarámuri del Noroeste de México, de Eduardo 
R. Saucedo Sánchez de Tagle, reflete sobre a 
possibilidade de transmutação de animais em 

pessoas, de pessoas em animais e de animais em 
outros animais. Tal fenómeno pode ocorrer em 
condições determinadas, especificadas no artigo. 
O Procedimento metológico de refletir sobre 
esses processos e os contextos nos quais 
ocorrem, auxilia na compreensão de importante 
aspectos da cosmología rarúmuri, de sua 
mitología, concepção do universo, e das ideias 
sobre a vida e a morte. Auxilia, ainda, na 
compreensão do sistema taxonômico da fauna. 
Estes dois últimos artigos discutem temas de 
grande importancia teórica nas discussões sobre 
cosmologías indígenas, como a discussões sobre 
o perspectivismo indígena, proposto pelo 
antropólogo Eduardo B. Viveiros de Castro.  

Em conjunto, os artigos sobre povos 
indígenas reunidos na coletânea apresentam 
saberes, socialidades, formas organizacionais, 
estratégias de ocupação territorial, modos de 
conhecer e transformar, que fazem parte das 
vivências desses coletivos étnicos na atualidade.

O objetivo geral da coletânea é 
apresentar ao leitor artigos com enfoque 
histórico e antropológico a respeito das práticas 
culturais dos coletivos aqui retratos. O foco está 
nas conexões entre saberes indígenas e 
conhecimentos ocidentais, suas formas de 
p r o d u ç ã o  d e  s o c i a l i d a d e s ,  m o d o s 
organizacionais e de territorialidade. Os artigos 
v i s a m  p r o p o r c i o n a r  a  a m p l i a ç ã o  d o 
conhecimento a respeito das configurações 
s o c i a i s  d o s  p o v o s  i n d í g e n a s  e  d a s 
transformações resultantes dos processos 
históricos pelos quais passaram nas últimas 
décadas. Em seu conjunto, constituem como 
contribuição para a divulgação da história, das 
expressões  cu l tu ra i s  e  dos  modos  de 
transformação destes povos, o que pode auxiliar 
na formação de pesquisadores e atuar também na 
diminuição do preconceito a que muitos destes 
coletivos estão expostos. Contribui também para 
dar publicidade aos estudos realizados por 
grupos de pesquisas de universidades, inseridos 
em redes  de  pesquisas  que  envolvem 
pesquisadores de centros de investigação 
situados em instituições de pesquisa e órgãos de 
governo. Assim, os artigos estão direcionados 
para o interesse de pesquisas acadêmicas, mas 
também para a formação de alunos do ensino 
médio, graduação, pós-graduação e professores 
de escolas indígenas.
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Espera-se assim: a) apresentar e 
d i v u l g a r  o s  r e s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a s 
desenvolvidas entres  povos indígenas, 
especialmente no que se refere aos saberes, 
socialidades e territorialidades próprias desses 
coletivos étnicos; b) fortalecer e divulgar os 
estudos e pesquisas desenvolvidos por 
integrantes dos grupos de pesquisa envolvidos; c) 
fortalecer e consolidar as parcerias entre 
pesquisadores e instituições envolvidas; d) 
contribuir para o fortalecimento dos estudos 
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antropológicos e históricos, além da divulgação 
dos saberes indígenas e das estratégias de relação 
com as sociedades nacionais  por eles 
desenvolvidas.

Levi Marques Pereira
Antônio Dari Ramos
Coordenadores do dossiê

Dourados, julho de 2017.
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