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RESUMO 

Nas últimas décadas temos assistido ao crescente protagonismo indígena nos movimentos 

políticos referentes à sua causa. O número de organizações indígenas tem aumentado, bem como 

os eventos que discutem essa temática, nos quais os próprios indígenas se constituem como 

lideranças, e também, intelectuais que problematizam tais questões nas universidades e nas 

publicações acadêmicas. A saber, o livro: “História do Povo Terena” é um produto dessa 

realidade, em que, essa etnia busca, por meio da História Oral, resgatar suas origens, para 

constituir uma identidade Terena. O objeto de estudo é a análise deste livro, como forma e 

conteúdo, visando compreender o discurso, seja iconográfico, seja textual, inserido nessa 

produção didática, criada pelos Terena e para eles. 

Palavras-chave: Livro didático. Educação diferenciada. Forma e conteúdo. 
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ABSTRACT 

In recent decades we have witnessed the increasing role indigenous political movements relating to 

its cause. The number of indigenous organizations has increased, as well as events that discuss this 

theme in which the indigenous people constitute themselves as leaders and also intellectuals 

analyzing such issues in universities and academic publications. Namely, the book: “History of the 

Terena people” is a product of this reality, in which this ethnic group seeks, through oral history, 

redeems their origins, to constitute a Terena identity. The object of study is the analysis of this 

book, as form and content, aiming to understand the speech, is iconographic, either verbatim, 

inserted into this didactic production, created by Terena and for them. 

Key words: Textbook. Differentiated education. Form and content. 
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Introdução 

 

Nas últimas décadas temos assistido ao crescente protagonismo indígena nos 

movimentos políticos referentes à sua causa. O número de organizações indígenas1 tem 

aumentado, bem como os eventos que discutem essa temática, nos quais os próprios indígenas 

se constituem como lideranças, e também, intelectuais que problematizam tais questões nas 

universidades e nas publicações acadêmicas. Nesse sentido, ganham volume os debates que 

apontam novas perspectivas de se observar e encaminhar as questões indígenas, entre elas às 

relativas à educação. Desde a Constituição de 1988, está “assegurada às comunidades 

indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem” (Artigo 210, § 2º), ou seja, lhes é assegurado uma educação diferenciada e 

bilíngue. 

 Nesse contexto de novos rumos dados à educação indígena, é que se insere nosso 

objeto de estudo, a saber, o livro didático: “A História do Povo Terena2” (vide anexo – Fig. 

01). Trata-se de um livro pouco conhecido e bastante específico, destinado a ser utilizado na 

educação escolar dos Terena (povo do Mato Grosso do Sul), mais precisamente, essa obra 

didática é destinada aos jovens Terena que residem nos centros urbanos, se diferenciando por 

ser um material didático organizado pelo Centro de Trabalho Indigenista3 (CTI), em parceria 

com o Ministério da Educação (com financiamento público, no que diz respeito a sua 

impressão). Justificamos a importância de analisar esse livro pelo fato deste se inserir na 

problematização da educação escolar indígena, que ocorre em nossos dias, além de contribuir 

para o debate sobre esse tipo de produção didática, abordando um livro que se constitui como 

especificidade e originalidade nesse campo. Este livro se constitui como desdobramento de 

um curso de formação, organizado pela Universidade de São Paulo (USP) e pelo Centro de 

Trabalho Indigenista, voltado para professores indígenas4.   

Por outro lado, em se tratando de uma monografia inserida num curso de História, este 

trabalho se justifica porque amplia as possibilidades de discutir o ensino de História indígena 

                                                 
1 Para ter acesso a informações sobre as organizações indígenas presentes nos vários estados da Federação, 
acesse: http://pib.socioambiental.org/pt/c/iniciativas-indigenas/organizacoes-indigenas/lista-de-organizacoes 
(Acesso: 26/01/2014). 
2 BITTENCOURT, Circe Maria; LADEIRA, Maria Elisa. A História do Povo Terena. Brasília: Ministério da 
Educação / Universidade de São Paulo. 2000. p. 156. 
3 “O Centro de Trabalho Indigenista – CTI é uma Organização Não-Governamental constituída juridicamente 
como associação sem fins lucrativos, fundada em março de 1979 por antropólogos e indigenistas que já 
trabalhavam com alguns grupos indígenas do Brasil. [...] Atuamos por meio de projetos elaborados a partir de 
demandas locais identificadas em conjunto com os índios, repassando-lhes assessoria técnica e informações”.  
Fonte: http://www.trabalhoindigenista.org.br/pagina.php?p=quem_somos.php (acesso: 23/08/2013) 
4 Esta informação foi obtida em entrevistas com as autoras da referida obra. 
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no âmbito da lei nº 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino dessa temática na Educação 

Básica. 

Este estudo monográfico tem por objetivos discutir o processo de elaboração dessa 

obra, realizar a análise dos conteúdos textual e iconográfico do livro didático, entendendo 

também, a forma como o conteúdo foi estruturado, a fim de perceber o objeto de monografia 

no contexto de autodeterminação dos povos indígenas, no que diz respeito a uma educação 

diferenciada e bilíngue, compreendendo o discurso dessa obra pela perspectiva do povo 

Terena e pelo desejo destes de se inserir na história nacional, tendo como grande marco 

temporal a Guerra do Paraguai. 

 

Aspectos teórico-metodológicos 

 

Com a finalidade de tornar essa pesquisa possível, foram usadas as seguintes fontes: 

 

- Livro Didático “História do Povo Terena”; 

- Entrevistas concedidas por pesquisadoras diretamente envolvidas neste projeto: Circe 

Bittencourt (docente da PUC-SP) e Maria Elisa Ladeira (antropóloga do CTI), a fim de 

entender o processo de criação desse livro e como os Terena participaram desse processo, 

visando compreender também a cultura indígena representada no livro didático; 

- Leis, Decretos e Pareceres referentes à educação escolar indígena e livro didático no Brasil;   

  Ao pensarmos esse livro didático, voltado para a comunidade indígena dos Terena, 

estruturamos a metodologia de pesquisa da seguinte forma: 

 

a) Análise do livro didático “História do Povo Terena” observando sua materialidade, 

conteúdos e ilustrações. 

b) Discussão de Leis, Pareceres e Decretos que reconhecem o princípio de autodeterminação 

dos povos indígenas, no que diz respeito a uma educação diferenciada e bilíngue.  

c) Uso de bibliografia que aborda a questão do ensino de história e cultura indígena, assim 

como a leitura de textos de autores que trabalham a questão do livro didático, seja de 

forma abrangente, seja de forma específica. Assim como existe a menção a alguns 

intelectuais que trabalham com a História Oral, visto que, esse é um recurso presente neste 

livro didático, analisado como fonte, tanto nos relatos dos anciãos como nas propostas de 

atividades. 
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 Essa monografia está dividida em três capítulos, sendo que, o 1° é denominado: “As 

diferentes facetas do livro didático” – traz uma discussão sobre o livro didático em si. Para 

isso, nos baseamos em intelectuais que abordam essa temática, seja de forma geral, seja de 

forma particular. Ademais, neste capítulo, será abordado o conceito de representação expressa 

por Chartier. Já o 2° capítulo, intitulado: “Educação escolar indígena: a lei e a luta” – como o 

próprio título sugere, apresenta um conjunto de leis a favor da temática indígena e dos direitos 

desses povos de terem uma educação diferenciada, assegurada pela Carta Magna de nosso 

país. Também usamos como referência, autores que trabalham a questão do ensino de história 

indígena, como, por exemplo, Élio Fonseca Pereira e Edson Machado de Brito. Finalmente, 

no capítulo 3°, chamado: “Os Terena na História” – consta à discussão do livro “A História 

do Povo Terena”, propriamente dito, como forma e como conteúdo, apresentando e 

analisando elementos de sua elaboração. O conteúdo textual foi analisado a partir da 

construção historiográfica apresentada nele, assim como a questão da memória, notadamente, 

no uso de relatos orais, concedidos por pessoas da comunidade Terena, tendo por 

embasamento teórico: Alessandro Portelli e Sônia Freitas. Assim como será objeto de análise 

nesta obra, os protocolos de leitura (CHARTIER, 1991). A partir disso, justificamos também 

a análise do formato, no qual o livro: “História do Povo Terena” se encontra impresso, pois, 

os mesmos textos, sob formas impressas possivelmente diferentes, podem ser diversamente 

aprendidos, manipulados, compreendidos (CHARTIER, 1991, p. 7). E essas apreensões ou 

representações também podem diferir entre dois ou mais leitores. 

Em outras palavras, trata-se de um livro que articula Micro e Macro História, 

legislação referente aos povos indígenas, elaboração de uma identidade Terena, tendo como 

fio condutor de sua narrativa a História Oral, aspectos que inserem este livro no contexto de 

busca por melhorias sociais e de autodeterminação desse povo. 
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Capítulo I – As diferentes facetas do livro didático 
 
Produto Cultural Complexo inserido no tempo histórico 
 

 O livro didático não é apenas uma ferramenta pedagógica, conforme nos informa 

Bittencourt: 

 

Os livros didáticos, os mais usados instrumentos de trabalho integrantes da ‘tradição 
escolar’ de professores e alunos, fazem parte do cotidiano escolar há pelo menos 
dois séculos. Trata-se de um objeto cultural de difícil definição, mas, pela 
familiaridade de uso, é possível identificá-lo, diferenciando-o de outros livros. [...] 
Muito criticados, muitas vezes considerados os culpados pelas mazelas do ensino de 
História, os livros didáticos são invariavelmente um tema polêmico. Diversas 
pesquisas têm revelado que são um instrumento a serviço da ideologia e perpetuação 
de um ‘ensino tradicional’. Entretanto, continuam sendo usados no trabalho diário 
das escolas em todo o país, caracterizando-se pela variedade de sua produção, e, ao 
serem analisados com maior profundidade e em uma perspectiva histórica, 
demonstram ter sofrido mudanças em seus aspectos formais e ganho possibilidades 
de uso diferenciado por parte de professores e alunos.  (BITTENCOURT, 2008, p. 
299-300) 

 

Nesse sentido, Choppin5 também fala do livro didático como um “objeto cultural 

complexo”, conforme aparece no trecho seguinte: “[...]  a complexidade do objeto ‘livro 

didático’, a multiplicidade de suas funções, a coexistência de outros suportes educativos e a 

diversidade de agentes que ele envolve”. – (CHOPPIN, 2004, p. 552) 

 Em outras palavras, esse material é complexo por ser um veículo pedagógico, 

transmitindo valores morais ou mesmo por resgatar uma memória esquecida ou silenciada. 

Trata-se de uma fonte de ensino que pode se articular com os meios de comunicação, seja 

impresso, seja eletrônico. Sem esquecermos que um livro didático é uma mercadoria que, no 

caso brasileiro, movimenta alta soma de recursos6. Não é uma produção individual, pensando 

que, além do autor, há o editor, o revisor, o diagramador, o responsável pelo levantamento 

iconográfico, dentre outros. Trata-se também de um “território” em disputa, no qual se 

apresentam ideologias, disputas entre memórias e identidades. Importante reforçar aqui o 

aspecto da reivindicação das minorias, existente nesse veículo didático (no qual está inserida a 
                                                 
5 “Um dos mais importantes pesquisadores de livros didáticos, o historiador francês Alain Choppin, tem 
afirmado que os manuais estão, na atualidade, convertendo-se em uma ferramenta ‘polifônica’, com várias 
funções. As funções atuais do livro didático são: avaliar a aquisição dos saberes e competências; oferecer uma 
documentação completa proveniente de suportes diferentes; facilitar aos alunos a apropriação de certos métodos 
que possam ser usados em outras situações e em outros contextos”. – (BITTENCOURT, 2008, p. 307) 
6 Em 2013, para aquisição e distribuição de livros para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º), 
complementação do PNLD 2012 para alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e para os 
alunos do Ensino Médio (inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos), o PNLD investiu R$ 
1.115.887.347,00 na compra e distribuição de 132.670.307 livros para atender a um grupo de, aproximadamente, 
34 milhões de alunos. Disponível em: <www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-
estatisticos>. Acesso em: 20/01/2014. 
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obra: “História do Povo Terena”), conforme nos lembra Alain Choppin: “A história da 

educação ou do livro didático tem interessado os historiadores por mostrar as reivindicações 

das minorias, recuperação das memórias culturais [...] ou para destacar regionalismos 

existentes num determinado país”. – (CHOPPIN, 2004, p. 551-552). Trata-se de um ponto 

que justifica ainda mais a importância deste tema e que, pode ser reforçado nas palavras de 

Luis Fernando Cerri e Ângela Ribeiro Ferreira: “[...] quando o assunto em foco é central 

para a formação da identidade, da cidadania e da consciência histórica dos estudantes, a 

busca e a análise sobre a presença e a qualidade da abordagem de um determinado tema são 

justificadas”. – (CERRI & FERREIRA, 2007, p. 82). Selva Guimarães Fonseca, por outro 

lado, nos adverte sobre o poder do livro didático, nos inquietando sobre como utilizá-lo de 

forma diferente, ao questionar que: “[...] se o livro didático é um elemento tão poderoso e 

determinante no ensino básico brasileiro, quais as possibilidades de reinvenção das relações 

professor, aluno, livro didático?”.  – (FONSECA, 1999, p. 42) 

  Podemos entendê-lo como um material complexo, também, pelo fato deste livro 

agregar diversas informações de cunho histórico, seja por meio do conteúdo textual, seja por 

intermédio da iconografia, conferindo ao livro didático a função documental7, pois “[...] 

acredita-se que o livro didático pode fornecer, sem que essa leitura seja dirigida, um 

conjunto de documentos, textuais ou icônicos, cuja confrontação pode vir a desenvolver o 

espírito crítico do aluno” (CHOPPIN, 2004, p. 553), em outras palavras, esse autor apresenta 

o papel desse material para inserir o aluno no universo da cidadania, isto é, torná-lo 

consciente de seus direitos e deveres. Assim como este escritor chama a atenção para a 

importância de se estudar a recepção desse segmento de obra entre professores e alunos 

(CHOPPIN, 2004, p. 565), aspecto que, embora relevante, não contemplaremos nessa 

pesquisa, dado o escopo desse trabalho. 

Ao pensarmos nesse tipo de livro como um produto cultural complexo, podemos supor 

também, segundo Alain Choppin, que: “Conclui-se que a imagem da sociedade apresentada 

pelos livros didáticos corresponde a uma reconstrução que obedece à motivações diversas, 

segundo época e local [...]. O livro didático não é um simples espelho: ele modifica a 

realidade para educar as novas gerações [...]” – (CHOPPIN, 2004, p. 557). Isto é, ao 

pensarmos no “História do povo Terena”, é possível supor que este livro cumpre uma função 

social, à medida que trabalha a história como processo, rompendo com uma visão estática de 

                                                 
7 Choppin aponta outras funções do livro didático: referencial, instrumental e ideológico-cultural (CHOPPIN, 
2004, p. 553). 
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que a realidade sempre foi daquele jeito, ao pensarmos no tempo presente, como discutiremos 

no capítulo III. Além disso, ao estabelecer uma relação entre passado e presente, esta fonte 

não deixa de possuir as marcas do tempo e espaço no qual foi concebida (CHOPPIN, 2004, p. 

564).   

Pensamos que seja coerente acrescentar a este estudo algumas exigências presentes no 

Programa Nacional do Livro Didático8 (PNLD), de 2011, no que diz respeito aos requisitos 

para que uma obra didática de história seja considerada de qualidade satisfatória: 

 

Neste segmento de ensino fundamental, o livro didático deve contribuir para o 
desenvolvimento dos conceitos de História, fonte, historiografia, memória, 
acontecimento, sequência, encadeamento, períodos, fato, tempo, simultaneidade, 
ritmos de tempo, medidas de tempo, sujeito histórico, espaço, historicidade, 
identidade, semelhança, diferença, contradição, continuidade, permanência, 
mudança, evidência, causa, ficção, narrativa, verdade, ruptura, explicação e 
interpretação. – (PNLD, 2011, p. 46-47). 

 

Sobre as regras do PNLD, recaímos na discussão sobre o tempo histórico, permeado 

por continuidades e rupturas, conceitos que devem estar nítidos para o aluno, no momento em 

que este interage com as fontes históricas e, no caso do “História do Povo Terena”, relacionar 

o conteúdo de base histórica com a realidade na qual o jovem está inserido. Com relação ao 

tempo histórico, acreditamos que seja importante expor o posicionamento de Luiz Carlos 

Bento: 

 
Essa questão se faz necessária para compreendermos se as coleções didáticas 
trabalhadas nas escolas conseguem apresentar um conceito de História que aproxime 
o conhecimento da realidade histórica do aluno, demonstrando o caráter histórico e 
sociológico de todos os indivíduos. Essa questão é fundamental, pois descaracteriza 
a noção de uma história como verdade sacralizada e introduz uma noção de verdade 
histórica como produção humana, condicionada no tempo e no espaço, abrindo lugar 
para a compreensão da exploração de classes e da existência de minorias étnicas e 
culturais, assim como para a valorização do cotidiano, das mentalidades e das 
representações, que são elementos essenciais na constituição de sentido da realidade 
histórica de qualquer povo. – (BENTO, 2010, p. 112-113)   
Um livro didático que porta bons conteúdos é um instrumento fundamental para a 
construção de um ambiente produtivo e criativo, capaz de dinamizar o processo 
ensino - aprendizagem. – (BENTO, 2010, p. 128) 

 

Ou seja, conforme esse autor, o livro didático deve inserir os alunos no tempo 

histórico, tornando-os indivíduos ativos, dotados de capacidade transformadora, tendo por 

fundamento a atividade cognitiva. 

                                                 
8 “A política de distribuição do livro didático no Brasil, definida no Decreto Federal 91.542 de 19/08/1985, 
instituiu o Programa Nacional do Livro Didático e as regras para sua execução”. (FONSECA, 1999, p. 40) 
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Identidades e memórias: representações 

 

Essa fonte documental, especificamente, referente a um livro didático sobre a história 

do povo Terena, nos ajuda a compreender a história em suas particularidades, desmistificando 

assim, o ideal de uma identidade nacional única, homogênea, comum, que já vem sendo 

questionada, pelo menos, desde os anos de 1980. Conforme Bittencourt: 

 

Desde a década de 1980, essa visão de um passado único, homogêneo e glorioso tem 
sido criticada, em razão de sua incapacidade de ‘formar um cidadão comum que 
necessita de ferramentas intelectuais variadas para situar-se na sociedade e 
compreender o mundo físico e social em que vive’. (BITTENCOURT, 2004, p. 47).  

  

 Nesse sentido, Leite nos mostra a importância do livro didático regional, a fim de 

produzir uma identidade social ou mesmo individualidades: 

 

Dessa forma, uma geração produz configurações intelectuais múltiplas e simultâneas 
através das quais a realidade é construída, por isso é possível afirmar que diferentes 
grupos constroem diferentes realidades. – (LEITE, 2007, p. 195) 

 
[...] não se pode deixar de considerar que o livro didático regional de Historia, 
enquanto objeto cultural [grifos da autora] que suporta uma prática cultural de 
escrita de si, é instrumento formador de subjetividades e, portanto, merece ser 
apreciado em pesquisas que possibilitem a ampliação de sua compreensão”. – 
(LEITE, 2007, p. 196)   

 

Em minhas pesquisas, tornou-se notório o papel dos livros didáticos para criar 

identidades ou memórias, contudo, esse material didático não é o responsável exclusivo por 

essa função. Assim como, devemos lembrar que ele pode se articular a outros veículos de 

comunicação, tendo, por fim, forjar e/ou cristalizar representações, assim como a memória.  

Segundo Bittencourt: 

 

Sobre as relações entre conteúdos escolares e acadêmicos, o historiador Carlos 
Vesentini, no artigo ‘Escola e livro didático de História’, apontou para 
especificidades do livro didático no processo de criação e cristalização de uma 
memória, na consolidação de determinados fatos considerados fundamentais nas 
mudanças de nossa sociedade. O autor adverte-nos, no entanto, de que o livro 
didático não é responsável de forma isolada por essa sedimentação de uma memória 
histórica [...]. (BITTENCOURT, 2008, p. 304)  

 

 Em outras palavras, esse material não é o exclusivo responsável por ditar uma 

“verdade” ou uma representação. Como exemplo, voltamos às diversas mídias que, em 

paralelo ao livro didático, moldam, por assim dizer, determinados modo de ser. 
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Ao pensarmos na ideia de representação entendemos que ela pode ser compreendida 

de uma forma ou interpretada de outra, a partir do repertório cultural de quem está em contato 

com o texto ou com a imagem. A partir disso, podemos complementar a análise de Choppin, 

com o pensamento de Chartier: 

[...] as significações múltiplas e móveis de um texto dependem das formas por meio 
das quais é recebido por seus leitores (ou ouvintes). [...] Os que podem ler os textos, 
não os lêem de maneira semelhante, e a distância é grande entre os letrados de 
talento e os leitores menos hábeis, obrigados a oralizar o que lêem para poder 
compreender, só se sentindo a vontade frente a determinadas formas textuais ou 
tipográficas. Contrastes igualmente entre normas de leitura que definem, para cada 
comunidade de leitores, usos do livro, modos de ler, procedimentos de interpretação. 
Contrastes, enfim, entre as expectativas e os interesses extremamente diversos que 
os diferentes grupos de leitores investem na prática de ler. De tais determinações, 
que regulam as práticas, dependem as maneiras pelas quais os textos podem ser 
lidos, e lidos diferentemente pelos leitores que não dispõem dos mesmos utensílios 
intelectuais e que não entretêm uma mesma relação como escrito. – (CHARTIER, 
1991, p. 5) 

Chartier faz menção à relação triangular, isto é, ao elo entre o texto (portador de uma 

mensagem), ao formato no qual este se apresenta, que pode influenciar na forma como o 

recurso textual é interpretado e o ato de apreensão, ou seja, como ele é recebido pelo leitor. 

Conforme notamos em: “[...] um exame da relação muito estreita entre três pólos: o próprio 

texto, o objeto que comunica o texto e o ato que o apreende. As variações dessa relação 

triangular produzem, com efeito, mudanças de significado [...]”. – (CHARTIER, 1992, p. 

220-221)  

 Cumpre destacar ainda, a menção aos protocolos de leitura (Chartier, 1991), os quais 

correspondem a um conjunto de códigos e métodos, criados pelo autor e voltados a conduzir o 

direcionamento da leitura, ou seja, trata-se de um conjunto de artifícios, voltados a guiar a 

leitura, a fim de que o leitor, supostamente, entenda exatamente o que o autor e/ou editores 

estão relatando. 

 Apesar do autor ter certo poder no ato da escrita, Cerri e Ferreira nos mostram que o 

escritor de um livro didático não é um ser absoluto e que, junto com a equipe que o assessora, 

estuda o público alvo [como diriam os publicitários], para que de fato haja interlocutores: 

“Cabe, entretanto, reconhecer que a primeira demanda de um autor ou autora de livro 

didático é a necessidade de ter leitores. Para isso, tanto eles quanto a equipe que a assessora 

na construção do material parte de dados ou de representações sobre o público desse livro” . 

– (CERRI & FERREIRA, 2007, p. 80). Entretanto, o autor não tem controle absoluto sobre a 

interpretação ou os usos dado a determinado texto, fato que nos traz de volta à relação 

triangular.  
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Monopólio Editorial e Autodeterminação 

 

Como informado anteriormente, devemos entender o livro didático, também, como 

uma mercadoria, não obstante o fato de que não entraremos profundamente nesta questão, 

visto que, a fonte analisada se difere por não ter sido comercializada (sendo impressa com 

dinheiro público, com apoio do Ministério da Educação), mas, é imperativo fazer uma 

menção ao papel mercadológico que perpassa esse tipo de produção, lembrando que, o livro 

didático é dividido em duas categorias de estudo, de acordo com as palavras de Choppin: “Há 

duas categorias de pesquisa: aquela que, concebendo o livro didático apenas como um 

documento histórico [...]. A outra categoria que deixa de lado o conteúdo contido no livro, 

tratando-o como uma mercadoria, fabricada, comercializada e distribuída em dado 

contexto”. – (CHOPPIN, 2004, p. 553)  

Flávia Eloisa Caimi em seu artigo: “O livro didático de história regional: um 

convidado ausente” constroi uma argumentação, mostrando a concentração da produção 

didática, para uso público, nas mãos de poucas editoras, que produzem, visando se articular às 

diretrizes do PNLD. Esta autora também faz referência à baixa produtividade de livros de 

história regionais, conforme aparece a seguir:  

 

Diante de uma produção acadêmica tão abundante e profícua, a pergunta 
apresentada na seção inicial deste estudo ganha maior relevância: por que o livro 
didático regional não se configura como lugar de disseminação/reconstrução da 
pesquisa produzida no meio acadêmico? [...] Também não é expressiva a presença 
de professores universitários na autoria de livros didáticos de história [...]. Esse 
poderia ser um primeiro elemento explicativo da distância que se verifica entre a 
produção acadêmico-historiográfica e o livro didático. [...] Muito embora haja uma 
tendência de os livros didáticos apresentarem inovações metodológicas, de 
incorporarem novos temas e enfatizarem o estudo de grupos sociais/raciais 
tradicionalmente alijados da história escolar (mulheres, afros-descendentes, 
indígenas), o livro didático regional avança muito lentamente nessa direção.  – 
(CAIMI, 2007, p. 176-177)  
 

O livro: “História do Povo Terena” destoa do trecho anterior, por ser uma produção 

concebida com o auxílio da Academia. Esse livro também se diferencia por trabalhar a Micro 

História, por meio do relato oral e rompe com a questão do quadripartismo da História 

(pontos que serão trabalhados no capítulo III), sendo que, este livro não está inserido no 

mercado editorial, tendo por finalidade, atender o povo Terena na composição e no ensino de 

sua própria história. 

O livro: “História do Povo Terena” se insere num contexto de auto-afirmação dos 

povos indígenas no que diz respeito a uma educação diferenciada e bilíngue, assim como se 

articula com o que foi propagado na década de 1970, com a Nova História, conferindo voz a 
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grupos esquecidos ou marginalizados, estabelecendo uma relação entre Macro e Micro 

História conforme nos é lembrado a seguir: 

 

Vários autores, da chamada História Nova, demonstraram interesse por recortes 
locais dentro do processo que constituiu novos objetos, novas abordagens novos 
problemas historiográficos. Trata-se de um movimento de revisão das abordagens 
macro-estruturais que descobriu, através de estudos locais/localizados e de pequenos 
recortes espaciais, momentos e processos que antes, nas análises macro, 
permaneciam invisíveis. Esse interesse pelo local veio acompanhado também de um 
interesse pelo cotidiano, pelas ações e interações rotineiras. 
No campo da Educação, basicamente a partir das décadas de 1980 e 1990, o 
interesse pelas questões regionais e locais também emergiu. Pode-se interpretar esse 
fenômeno como resultado do processo de democratização política do país, no qual 
os educadores, envolvidos em diversas reformulações curriculares, buscaram na 
apreensão da realidade local um ponto de foco para abordagens da cidade e da 
cidadania. – (NIKITIUK, 2007, p. 201) 

 

Este livro de história Terena não se insere apenas no momento de autodeterminação 

dos povos indígenas, mas também, como uma alternativa temática, pois, apesar da existência 

da lei nº 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino de história indígena, nota-se a ausência 

desses grupos nos materiais didáticos contemporâneos, segundo enfatiza Circe Bittencourt: 

 

Os discursos nos textos didáticos também têm sido analisados, sobretudo para 
identificar a manutenção de estereótipos sobre grupos étnicos. No caso das 
populações indígenas, os educadores e antropólogos têm-se preocupado com a 
permanência de visões deformadoras e incompletas sobre esses povos. Algumas de 
suas análises identificam a ausência de estudos sobre a história indígena, situação 
que dificulta igualmente mudanças na produção didática. As populações indígenas 
surgem nos livros didáticos nos capítulos iniciais, quando da chegada dos europeus e 
para justificar a importação de mão de obra escrava africana, embora em alguns 
mais recentes apareçam alguns dados sobre as condições atuais desses povos. Os 
índios, mesmo em obras mais críticas, são apresentados em seus aspectos gerais, 
com análises mais estruturais empenhadas em rebater as teorias raciais que 
buscavam culpá-los pela herança deixada ao povo brasileiro, a saber, ‘a índole 
avessa ao trabalho produtivo’. – (BITTENCOURT, 2008, p. 305) 

 

Encerramos este capítulo justificando o estudo dessa fonte didática pelo fato desta ser 

um marco num “território”, no qual ainda não há uma ampla produção sobre essa temática.  

Trata-se de um livro que busca não simplesmente “dar voz”, mas escutar a voz dos Terena, 

tornados sujeitos, pensando a História por sua perspectiva, e que se insere num momento 

histórico, no qual a educação deixa de ser pensada para o índio, tornando-se uma educação 

dos índios. 
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Capítulo II – Educação escolar indígena: a lei e a luta 
 
A Carta Magna e a defesa dos povos indígenas 
 

Este capítulo discute a problemática da educação escolar indígena, pelo viés do 

aparato jurídico, assim como podemos refletir que, a partir das demandas do índio, a 

Universidade, como portadora de um saber, passa a desenvolver, a partir das necessidades 

dessa minoria étnica e, em parceria com ela, novos conhecimentos que, além de produzidos 

são propagados, resultando, por exemplo, no livro: “História do Povo Terena”. Uma nova 

perspectiva que vem de uma demanda social, para se inserir no ambiente universitário, 

conforme indicado na citação a seguir: “Afinal, os rumos da historiografia não são 

explicáveis apenas dentro dela própria. Esta sofre uma pressão social decorrente dos temas e 

questionamentos que preocupam as pessoas das várias sociedades e grupos em tempos 

específicos”. – (CERRI & FERREIRA, 2007, p. 80). Neste contexto de autodeterminação dos 

povos indígenas, o índio passa a trazer para si a responsabilidade de escrever sua própria 

história, na medida em que age na sociedade, atuando de forma política. Não digo isso apenas 

pelo viés de pertencimento a um partido político, mas também, pelo posicionamento em favor 

de uma bandeira, que é o seu próprio direito de existir como índio, ou seja, como um cidadão, 

no gozo de seus direitos e deveres, tendo garantido a seus iguais o direito a uma educação 

diferenciada, conforme consta na Constituição Federal9 de 1988, no art. 210, parágrafo 2º: “O 

ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 

de aprendizagem”. – (Constituição da República Federativa do Brasil, 2011, p. 124).  

Podemos dizer que os Terena estão bem engajados no artigo 210, visto que, estes 

índios compõem o corpo docente nas escolas diferenciadas existentes no Mato Grosso do Sul, 

segundo nos é apresentado em: “Praticamente todas as crianças das aldeias, a partir dos 7 

anos de idade, frequentam a escola. E todos os professores são Terena (salvo uma professora 

‘branca’ que é casada com um homem Terena)”. – (LADEIRA, 2001, p. 42). Nos dias atuais, 

essa estrutura educacional não teve alteração, conforme informado por Maria Elisa Ladeira 

em depoimento, sem esquecermos de que eles possuem uma Associação (criada em parceria 

com o CTI), constituída por esses professores, como podemos evidenciar em: 

 

                                                 
9 Outro Artigo que garante a autodeterminação indígena é o de n° 205, por determinar: “A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. – (Constituição da República Federativa do Brasil, 2011, p. 122) 
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Foi o primeiro lugar que eu chego e que todos os professores, tanto os contratados 
pela FUNAI como os contratados pela prefeitura são Terena. [...] Começa aí, a gente 
começa a criar todo um movimento político com os professores que vai dar origem à 
APROTEM, que é a Associação dos Professores Terena de Miranda. Ela chegou a 
ter, contando com Pilha de Reboá, contando com o pessoal de Lalima, contando com 
todas as aldeias que fazem parte de Cachoeirinha, ali que era Morrinhos na época, 
Babaçu, Argola, ela chegou a ter 80 associados, 80 professores Terena, todos os 
professores de Miranda e aí nesse tempo, criar essa associação foi um movimento 
político muito forte, por que daí eles começaram a se organizar em cima de temas 
concretos.  (LADEIRA, relato oral, 2013). 

 

Além de Organizações Não Governamentais (ONGs) que surgem na década de 1970, a 

fim de defender o interesse dos povos indígenas (sendo o Centro de Trabalho Indigenista um 

exemplo), devemos ressaltar o papel da Academia, por meio dos profissionais das ciências 

humanas, como História e Antropologia no sentido de apoiar a causa indígena, lembrando 

que, o “História do Povo Terena” resultou de um curso de formação, ocorrido na primeira 

metade da década de 1990, ministrado dentro da Cidade Universitária (USP). Pereira sintetiza 

bem a articulação entre ONGs e Universidades, em prol desse ideal: 

 

As universidades, como a USP, UFRJ, UNICAMP, entre outras citadas por Ferreira, 
passaram a prestar assessoria às organizações indígenas e demais organizações 
indigenistas até a promulgação da Constituição de 1988, que estabeleceu a garantia 
de vários direitos fundamentais dos povos indígenas. A autora ressalta ainda que, 
‘nesse contexto, surgiram os chamados projetos alternativos e os encontros de 
educação para índios’. (idem, p. 87) – (In. PEREIRA, 2010, p. 27-28) 

 

Não podemos nos esquecer de que, com a Constituição Federal de 1988, o índio, pela 

primeira vez, passa a ser considerado cidadão e que, por intermédio do artigo 205, o Estado 

chama para si a responsabilidade de cuidar do processo formativo de todos os brasileiros, 

assim como o artigo 206 garante a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e de divulgar o 

pensamento, segundo nos é apontado em:  

 

[...] na formulação dada ao capítulo do texto constitucional que se refere à educação, 
no qual se pode ler que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da 
família, com finalidade do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, Art. 205), 
tendo alguns de seus princípios diretamente vinculados à referida Declaração 
[Universal dos Direitos Humanos], a saber: igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; pluralismo das ideias e de concepções pedagógicas [...] 
(BRASIL, 1988, Art. 206). – (In. JUNIOR, 2007, p. 25) 
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A LDB e a Educação Escolar Indígena 

 

Mais uma vez, voltamos a citar o livro: “História do Povo Terena”, por este estar em 

consonância com as determinações do artigo 206, assim como, esta fonte didática, também se 

adequa ao que propõe a LDB-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996, 

por existir em seu conteúdo a valorização cultural, seja no currículo escolar, seja na 

manifestação artística:   

 

 Art. 26 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e europeia. 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 
e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 
da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 
a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
(Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.  

 

Brito nos apresenta a importância da emancipação dos povos indígenas. Em suas 

palavras:  

 
A educação escolar indígena diferenciada pretende ser um instrumento de 
emancipação dos povos indígenas (BANDEIRA, 1997), é necessário compreender 
de que forma a escola deixa de ser opressão para se transformar em demanda dos 
povos indígenas. A ‘educação para os índios’ (concepção colonizadora) vem 
paulatinamente se transformando na ‘educação dos índios’, protagonizada por eles 
próprios, tendo a autonomia e a valorização das suas tradições no diálogo 
intercultural como base da nova proposta”. (BRITO, 2012, p. 98) 
 

A partir do trecho anterior, notamos que, a observação apresentada por Edson 

Machado de Brito é contrária ao sentido exposto por Marcos Terena10, que, além de ser 

                                                 
10 Segundo Marcos Terena: “Um detalhe importante para aqueles que conseguem viver em estado de alto grau de 
aculturação, é o fato de muitos desses se verem obrigados a esconderem sua identidade de indígena por temerem 
uma represália do órgão tutor [FUNAI] com a proposta de ‘emancipação’, ou temendo uma intervenção do 
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considerado um mecanismo de negação da cultura indígena, era uma condição ao seu 

desenvolvimento profissional. Para Brito, a emancipação é um movimento de recuperação de 

suas memórias e criação de mecanismos que permita ao índio viver como tal. Um dos meios 

usados pelos Terena se encontra na composição do corpo docente, pois, os professores das 

reservas são Terena, conforme me foi relatado em entrevistas e que, se torna uma garantia de 

que, a educação ministrada será transmitida pela perspectiva indígena, pontos assegurados 

pela LDB, de acordo com: 

Art. 78. 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 pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue 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. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os 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 objetivos: 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade 
indígena; 

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação 
escolar nas comunidades indígenas; 

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos 
culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 
diferenciado. 

Todavia, é importante ressaltar que, nos dias atuais, mesmo existindo uma legislação a 

favor da publicação de materiais didáticos diferenciados, ainda há perdas por conta da 

ingerência do Estado. Um exemplo disso está no projeto de ampla distribuição do livro: 

“História do Povo Terena”, pois, se por um lado o MEC imprimiu 6000 volumes (ano 2000), 

                                                                                                                                                         
mesmo órgão para bloquear o desenvolvimento profissional que adquiriu por seus próprios meios e esforços”. 
(TERENA, 1981, p. 39) 
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destinados às diversas reservas, por outro, essa destinação não foi cumprida na íntegra, 

lembrando que, enquanto a reserva de Cachoeira recebeu conforme determinado, outras 

reservas não tiveram, de imediato, contato com essa obra, segundo mencionado por Ladeira. 

Esta ainda me relatou a perda de exemplares por conta do mau acondicionamento, resultando 

na destruição por causa da água das chuvas e do consequente apodrecimento desses livros. 

Outra dificuldade que me foi relatada diz respeito a uma eventual segunda edição desta obra 

didática, pois, de acordo com Bittencourt, a comissão do MEC deseja reimprimi-lo de modo 

inadequado: 

 

 O MEC até se propôs a fazer uma nova edição, mas eles queriam separar, fazer 
caderno de atividades, nós não deixamos [Eu e Maria Elisa]. Eles são autores 
também, eles têm que escrever junto, desenhar, fazer desenho deles. Tem espaço pra 
eles escreverem, não é caderno de atividades separado, ele faz parte do livro. Aí o 
MEC não faz e a gente também não deixa fazer do jeito que eles querem. Eles 
querem retirar a parte de atividades e deixar o livro de texto e um caderno de 
atividades. Não é assim. O livro não foi feito pra ser assim. A ideia não é ser um 
livro acabado e pronto. – (BITTENCOURT, 2013) 

 

Essa postura, por parte do Ministério da Educação, descaracterizaria este livro didático 

que, por meio das propostas de atividades, tornam os alunos construtores de sua própria 

história. Ademais, essa ideia contraria as próprias diretrizes do MEC, uma vez que, como 

aponta Brito:  

 
[...] o Decreto [Presidencial] 26/1991 transferiu a responsabilidade da educação 
escolar indígena da FUNAI para o Ministério da Educação (MEC). Dessa maneira, o 
MEC assumiu a coordenação das ações educacionais junto aos povos indígenas no 
país, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação e 
instituições de ensino superior, tanto em termos de financiamento, cooperação 
técnica, quanto em relação à definição de diretrizes curriculares, estabelecendo a 
necessidade do diálogo franco e participativo com as comunidades indígenas nas 
definições curriculares. Faz parte das políticas de educação escolar indígena 
diferenciada a criação de programas de formação específica para professores 
indígenas e de publicação de materiais didáticos diferenciados, além da 
elaboração de programas específicos para o atendimento das necessidades das 
escolas indígenas. [...] Os avanços legais direcionados à educação escolar indígena 
diferenciada prosseguiram com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira (LDB), lei 9.394/96. O § 3° do artigo 32 ‘assegura às 
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem’ [...]. – (BRITO, 2012, p. 103 ) 
 
 

A educação como mecanismo de emancipação 

 

  Atualmente, os Terena vêem na educação uma forma de superar essa situação de 

exclusão, de acordo com a análise de Ladeira: “[...] a escola é encarada, por setores 

consideráveis das comunidades Terena, como um instrumento de ascensão individual, a 
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possibilidade de seus filhos escaparem da vida ‘sem futuro’ na aldeia e nas usinas de 

álcool” . – (LADEIRA, 2001, p. 43). Mariano Marcos Terena também reforça o quanto é 

necessário à capacitação intelectual, para que os índios, de fato, sejam agentes de sua própria 

história: 

 
Mas aprendeu [o índio] que, para continuar vivendo era necessário conviver com os 
costumes da sociedade branca. Aprendeu que era necessário instruir-se, ler e 
escrever, conhecer métodos de agricultura, pecuária e se possível ter um índio 
‘doutor’, afinal, a capacidade de aprendizado, o potencial existente dentro de si era o 
mesmo que qualquer outro ser humano. 
Durante toda minha vida aprendi que para ser respeitado era necessário respeitar, e 
que o índio precisava desenvolver-se, instruir-se para que pudesse galgar em mesmo 
pé de igualdade os diversos setores da sociedade envolvente. (TERENA, 1981, p. 
40) 
 

Nos dias atuais, os Terena são valorizados como bons agricultores, bons comerciantes, 

pessoas ordeiras, de acordo com informações obtidas em entrevistas com as autoras dessa 

obra. Maria Elisa Ladeira chegou e expor que o modelo de vida deles já foi levado para outros 

povos, por iniciativa governamental, conforme informado em: 

 

Ao mesmo tempo em que o SPI11 e posteriormente a Funai consolidavam uma série 
de mecanismos que impediam a auto-sustentação da comunidade Terena dentro das 
reservas, voltando-as para o trabalho externo, ‘elegeram’ os Terena como um dos 
grupos mais adaptados à sua proposta de integração do índio à ‘comunhão nacional’, 
devido a seu longo e amistoso contato com a população regional. O rótulo de ‘semi-
aculturados’ fez com que o SPI deslocasse famílias Terena para outras áreas 
indígenas, (Guarani, Kadiwéu, Kaingang) para que estes ‘aprendessem’ com os 
Terena. Essa posição ‘privilegiada’ ocupada pelos Terena foi também a responsável 
pela introdução da escola pelo SPI em algumas comunidades, inclusive a de 
Cachoeirinha, ainda na primeira metade do século XX. O objetivo declarado dessas 
escolas era ‘apressar’ o processo de aculturação dos Terena. Data deste período a 
elaboração de todo um discurso segundo o qual ‘não há futuro no interior da 
reserva’, fundamental para a compreensão do papel da escola no imaginário Terena. 
– (LADEIRA, 2001, p. 42) 

   

Ladeira também informou em entrevista que um dos primeiros povos que o governo 

nacional quis emancipar foi os Terena. Todavia, devemos frisar que, se por um lado a 

emancipação era um documento legal que conferia o status de cidadão ao índio, por outro, era 

um dispositivo de auto negação da própria origem, segundo nos informa Marcos Terena: “[...] 

emancipação esta que nada lhe acrescenta de útil ou benéfico, mas lhe tira o direito de existir 

como índio e como tal de lutar pela justiça para com os seus”. (TERENA, 1981, p. 39). Além 

                                                 
11 Serviço de Proteção ao Índio – “Da data de sua criação [1910] até sua substituição, em 1967, pela Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), o SPI funcionou vinculado a diferentes ministérios. De 1910 a 1930 esteve 
vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, sendo que, até 1918, além do governo dos índios 
teve a tarefa de fixação no campo da mão de obra rural não estrangeira”. – (Caderno Secad, 2007, p. 23).   
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de esse documento ter se tornado uma exigência para uma posterior ascensão profissional, 

como nos informa Mariano Marcos Terena, uma das lideranças do movimento indígena 

nacional:  

 

A Fundação Nacional do Índio12, infelizmente, chegou a ponto de argumentar que, 
caso o índio queira trabalhar nos seus quadros de funcionários deveriam ser 
submetidos a ‘emancipação’, para que se sintam mais brasileiros, verdadeiro 
cidadão, ou seja, enquanto índio ele não pode trabalhar como os seus dentro do 
órgão que o assiste, deixando transparecer tal atitude mais um clima de 
discriminação racial, contrariando o Art. 14 do próprio Estatuto do Índio quando diz: 
‘não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, 
aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência 
social’[...]. – (TERENA, 1981, p. 42) 
 

  Em sua dissertação de mestrado, Elio Pereira13 nos apresenta uma breve cronologia, 

ilustrando a transição de uma educação tutelada, seja pelo governo, seja por instituições 

religiosas até os nossos dias, em que o movimento indígena começa a ter uma participação 

efetiva na sociedade brasileira contemporânea, com o objetivo de requerer direitos sociais:  

 

A fase da: Catequese e educação a serviço do aniquilamento cultural no Brasil 
Colônia [grifos do autor] é a fase mais longa da história da educação para os povos 
indígenas no Brasil. O objetivo das práticas educacionais era negar a diversidade dos 
índios, ou seja, aniquilar culturas e incorporar mão de obra indígena à sociedade 
nacional. Impunha-se, em nome da educação, o ensino da língua portuguesa ‘como 
meio de promover a assimilação dos índios à civilização cristã’. (FERREIRA14, 
2001, p. 72). [...] instaurando relações de submissão e de dominação, se 
perpetuando, de forma crescente, desigualdades sociais. [...]’. (idem, p. 73). [...] A 
segunda é denominada: A integração dos índios à comunhão nacional. Do SPI à 
Funai, SIL15 e outras missões religiosas16. Embora o Estado, por meio da criação 

                                                 
12 Nas palavras de Marcos Terena: “Como entender uma recomendação do órgão tutor brasileiro do índio de 
que, para eu ser piloto de avião necessitasse, embora habilitado, deixar de ser índio, mediante um requerimento 
formal de emancipação?”. (TERENA, 1981, p. 45) 
 
13 Este se baseoou nos estudos de Mariana Kawal Leal Ferreira, que subdivide a educação escolar indígena em 
quatro momentos: “[...] a história da educação escolar entre povos indígenas no Brasil pode ser dividida em 
quatro fases: a época do Brasil Colônia, a criação do SPI (1910), o surgimento de organizações indigenistas não-
governamentais e a formação do movimento indígena. A quarta fase vem da iniciativa dos próprios povos 
indígenas, a partir da década de 1980, que decidem definir e autogerir os processos de educação formal”. – 
(PEREIRA, 2010, p. 26 ) 
 
14 FERREIRA, Mariana Kawal Leal. A educação escolar indígena: um diagnóstico crítico da situação do Brasil. 
In: SILVA, Aracy Lopes da & FERREIRA, Mariana Kawal Leal. (Orgs.). Antropologia, História e Educação. A 
questão indígena e a escola. 2ª Edição. Global. São Paulo: 2001. 
 
15 “Diante das dificuldades técnicas encontradas para implantar o ensino bilíngue, em virtude dos escassos 
conhecimentos linguísticos referentes às várias línguas autóctones, a partir de 1970, a Funai estabelece 
convênios com o Summer Institute of Linguistics (SIL), visando ao desenvolvimento de pesquisas para o registro 
de línguas indígenas, à identificação de sistemas de sons, elaboração de alfabetos e análises das estruturas 
gramaticais. Além disso, passa a ser responsabilidade dessa instituição a preparação de material de alfabetização 
nas línguas maternas e de material de leitura, o treinamento do pessoal docente, tanto da Funai, como de missões 
religiosas e a preparação de autores indígenas. O SIL, cujo objetivo principal era converter povos indígenas à 
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do SPI, em 1910, tivesse tentado dar outro rumo à educação dos povos indígenas, a 
elaboração de políticas indigenistas foi organizada por missões religiosas. [...]. Foi 
talvez, nesse momento, que se começou a gerar a ambiguidade entre o que está 
escrito e o que está sendo executado, uma vez que a educação tinha como objetivo 
integrar o índio. Ainda que houvesse a garantia do ensino da língua materna com o 
intuito de preservar a cultura indígena, assegurada no Estatuto do Índio, os indígenas 
não se sentiam motivados a frequentarem essa escola, pois reproduzia-se, nessa fase, 
a ‘educação para os índios’ sob os princípios da educação missionária que, na 
primeira fase, não tinha correspondido às expectativas das populações indígenas. 
Pode-se afirmar, então, que a educação era pensada e executada por um grupo 
dominante para a reprodução de dominados.   
A fase denominada: A formação de projetos alternativos de educação escolar. Da 
participação de organizações não-governamentais aos encontros de educação 
para índios17, segundo autora, inicia-se no final dos anos 70, com o surgimento de 
organizações não-governamentais em defesa da causa indígena. Entre as várias 
organizações não-governamentais, a autora destaca a Comissão Pró Índio de São 
Paulo (CPI/SP), o Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), a 
Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAI) e o Centro de Trabalho Indigenista 
(CTI). – (PEREIRA, 2010, p. 26-27) 
A quarta fase é denominada: Experiências de Autoria. Da Organização do 
Movimento Indígena aos Encontros de Professores e Índios18. Seu destaque foi o 
surgimento de organizações indígenas [...], a partir de meados da década de 1970 – 
que foram coordenadas, administradas pelos próprios indígenas com assessoria de 
organizações indigenistas. – (PEREIRA, 2010, p. 30) 

  

A educação escolar indígena diferenciada 

 

 A educação escolar indígena diferenciada, nesse sentido, é a contrariedade do que foi 

determinado na educação que data do período colonial19.  

Luciano20 explica essa modalidade de educação do seguinte modo: 

 

As escolas diferenciadas pautam suas ações e estratégias de transmissão, produção e 
reprodução de conhecimentos na proposta de possibilitar às comunidades a 

                                                                                                                                                         
religião protestante, passa a atuar de uma forma que se confunde com a do Estado e, em alguns casos, assume 
para si a obrigação estatal de tutela desses povos”. –  (Caderno Secad,  2007, p. 14).  O SIL mudou de nome, 
sendo renomeado como: “Sociedade Internacional de Linguística”. Nas palavras de Circe Bittencourt (em 
entrevista), trata-se de: “uma agência norteamericana protestante. Especializaram-se em transformar a língua 
oral em língua escrita e escrevem a bíblia na língua indígena”. 
 
16 Grifos do autor 
 
17 Idem. 
 
18 Ibidem   
 
19 “A escola para índios no Brasil começa a se estruturar a partir de 1549, quando chega ao território nacional a 
primeira missão jesuítica enviada de Portugal por D. João III. Composta por missionários da Companhia de 
Jesus e chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega, a missão incluía entre seus objetivos o de converter os nativos à 
fé cristã”. – (Caderno Secad,  2007, p. 23).   
 
20 “Gersen dos Santos Luciano, mais conhecido como Gersen Baniwa, é indígena do povo Baniwa (AM), 
coordena a educação escolar indígena no MEC”. – (In: BRITO, 2012, p. 100) 
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recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, 
a valorização de suas línguas, tradições e ciências, a defesa de seus territórios e 
outros direitos básicos, além de lhes dar acesso adequado às informações e aos 
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade global, necessários à garantia e à 
melhoria da vida pós-contato (2006, p. 159)21 – (In: BRITO, 2012, p. 100) 
 

Apesar de existir uma ampla legislação que salvaguarda a cultura indígena e o direito a 

uma educação diferenciada, Brito nos alerta sobre o desrespeito a essas leis pelo próprio 

Estado: 

 

Atualmente, o Estado brasileiro e as agências promotoras da educação escolar 
indígena defendem um modelo de escola indígena diferenciada que fortaleça e 
valorize as tradições desses povos, tendo o bilinguismo, a interculturalidade a 
especificidade como bases fundamentais da escola, no entanto, há uma tensão entre 
o discurso declarado e as práticas efetivas, pois quase sempre o que a lei estabelece 
não é respeitado pelo poder público.  – (BRITO, 2012, p. 100) 
 

  Assim como há autores que expõem o início da organização dos povos indígenas do 

Brasil na década de 1980, a exemplo de Mariana Kawal Leal Ferreira, existem vozes 

dissonantes, como Edson Brito22, que apresenta esse movimento de autodeterminação, como 

datado dos anos de 1970: 

 

Os debates em torno da escola que atenda aos interesses dos povos indígenas e que 
valorize os seus conhecimentos está em pauta desde o final da década de 1970, 
sendo tema de debate tanto pelo poder público como pelo movimento indígena, em 
colaboração com as organizações indigenistas. A partir da década de 1970, a 
população indígena brasileira iniciou o processo de reorganização, avançando 
significativamente na conquista de espaços sociais e políticos. Ângelo (2002) 
considera que as mobilizações e organizações dos povos indígenas, com o apoio dos 
setores democráticos do país, iniciaram um movimento sistemático para contrariar as 
ações do Estado brasileiro em termos do projeto integracionista. – (BRITO, 2012, p. 
101) 

 

Em depoimento, Maria Elisa Ladeira expôs a importância do Estado na questão 

indígena, contudo, esta antropóloga também enfatiza a importância das parcerias, com 

instituições da sociedade civil, para que a defesa dos direitos indígenas seja mais efetiva. Um 

ponto que permite-nos retornar ao art. 205 da Constituição Federal de 1988, pois, se a 

                                                 
21 LUCIANO, Gersen dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os indígenas no Brasil hoje. 
MEC/SECAD/Museu Nacional. Brasília: 2006. 
22 Nota-se que Brito se baseoou em: MENESES, Gustavo H. Conhecimento e poder: dilemas e contradições na 
educação escolar indígena. Revista de Estudos e Pesquisas, vol. 2, n° 2. FUNAI/CGEP/CGDTI. Brasília: 
12/2005, com o fim de ilustrar a dificuldade governamental em fazer valer as leis que ele mesmo criou:  
 “[...] a educação indígena vive dilemas e conflitos entre a ‘teoria’ e a ‘prática’. Por um lado, tem-se uma 
legislação ambiciosa e sedutora, que promete proteger e incentivar as diversas culturas indígenas, resgatando 
suas línguas, promovendo seus valores e admitindo suas diferenças e, por outro, há uma implementação precária 
das propostas diferenciadas, muito distantes do idealizado pelas leis e com grande dificuldade de se afastar do 
modelo nacional de educação’. (MENESES, 2005, p. 128)”. – (In. BRITO, 2012, p. 107) 
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sociedade e, em especial, os povos indígenas não forem chamados para debater, em pé de 

igualdade, as medidas estabelecidas em nossa legislação pró índio não terão efeito, dada a 

precariedade das administrações: federal, estadual e municipal. A partir das décadas de 1970 e 

1980, a falta de voz nos poderes constituídos fez com que os diversos povos indígenas 

começassem a se organizar e, com os Terena não foi diferente, tendo como marco a década de 

1990, quando há a estruturação do seu próprio currículo de História, mobilização pela 

demarcação de reservas (embate que existe até os dias atuais) e formação de professores por 

meio do curso de Licenciatura Intercultural, no qual a importância do livro: “História do Povo 

Terena” é posta em evidência, conforme Maria Elisa Ladeira mencionou: “[...] o livro [...] ele 

começa, de novo, a surgir por causa dos cursos de Licenciatura Intercultural, então, 

começam a surgir esses cursos de formação de professores [...] que os Terena começam a 

frequentar [...]”. – (LADEIRA, 2013). Em outras palavras, é imperativo que, em nossa 

sociedade, haja uma discussão mais acalorada para que os indígenas realmente sejam 

colocados de forma efetiva na história de nosso país. 
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Capítulo III – Os Terena na História 

 

Alguns aspectos formais 

 

 O livro “História do Povo Terena” foi fruto do desdobramento de um curso de 

formação destinado a professores indígenas, dentre eles, os Terena, que tinham por objetivo 

inicial o de estruturar o próprio currículo educacional de História. Foi um curso ministrado na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (na primeira metade da década de 

1990), realizado em parceria com o Centro de Trabalho Indigenista. Segundo Bittencourt, em 

entrevista (2013), os Terena queriam organizar o currículo de História, pelo fato de se 

perceberem fora da História do Brasil, por não serem mencionados em sua participação num 

episódio o qual eles têm o maior orgulho, que é a Guerra do Paraguai. 

 Com o intuito de reunir a documentação escrita para a confecção dessa obra, alguns 

alunos de Circe Bittencourt realizaram estágio dentro das reservas Terena, conforme esta 

historiadora relata: 

 
Para fazer esse livro, naquela ocasião, eu dava aulas de Prática de Ensino. Foi feito 
um acordo também com o CTI, os alunos de Prática de Ensino, meus alunos, que 
quisessem fazer estágio em escolas indígenas lá deles, [...] ficavam em geral um mês 
fazendo estagio nas escolas indígenas, em especifico dos Terena. Eles foram 
recolhendo junto comigo toda a documentação escrita sobre os Terena [...]. 
(BITTENCOURT, 2013) 
 

Contudo, ainda havia a escassez documental (escrita). Com o objetivo de resgatar a 

cultura Terena, optou-se pelo uso dos relatos orais, conforme Ladeira (2013): 

 

Eu acho que eles não tinham essa concepção para eles, ou ao contrário, que a gente 
procurou demonstrar para eles é que, os relatos orais eram um documento, tinha um 
valor de documento e isso a Circe enfatizava muito, porque no começo eles tinham 
uma certa resistência, por que eles diziam: ‘Bom, a gente não tem nada’. Eles não 
tinham nada escrito. Então toda coisa ela dizia: ‘Não, os relatos orais são uma fonte 
sim de documentação para que a gente possa constituir’. Então, vamos fazer 
pesquisa com os mais velhos, vão lembrar de histórias que vocês escutaram, vamos 
fazer reflexão e vamos disponibilizar dentro do material, as fontes escritas, 
históricas, escritas nossas, do Taunay, [...], ao Rondon [...]. 
 

 Sem esquecermos de que, tanto Taunay quanto Rondon são citados pelo viés histórico 

mais tradicional, enquanto este foi responsável pela demarcação das reservas Terena, aspecto 

que pôs fim ao Tempo de Servidão, aquele retratou os Terena no século XIX, como na pintura 

Retirada da Laguna (História do Povo Terena, 2000, p. 54 – vide anexo, Fig. 05), no contexto 

da Guerra do Paraguai.  
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O livro, escrito e organizado por Circe Bittencourt e Maria Elisa Ladeira, é composto 

por 156 páginas e está escrito em português, conforme recomendado pelos Terena. Esse 

pedido pode ser entendido como um mecanismo de luta, ou seja, o uso do português, que é a 

língua do dominador, se torna um instrumento de embate com o não indígena, a fim de 

requerer melhorias sociais, segundo foi relatado em entrevista por Ladeira (2013). 

A capa e contracapa do livro (aparecem em tons de cor amarelo e laranja), de valor 

histórico (por ser a primeira representação oficial dos Terena), lembrando que, antes mesmo 

de serem retratados por Taunay, os Terena foram representados, por meio da Expedição 

Langsdorff, que visava fazer um mapeamento do território nacional, na década de 1820. Essa 

representação foi recuperada, tornando-se a capa e contracapa do livro, segundo informado 

por Bittencourt: “Tem um relato que antecede que é a capa do livro, que é a viagem da 

Missão Langsdorff em que tem desenho, o primeiro desenho de branco sobre eles, que é 

exatamente a capa do livro. O desenho é a capa e a contracapa [...]”. – (BITTENCOURT, 

2013)  

As fotografias utilizadas ao longo da obra aparecem, ora em preto e branco, ora em 

cores, lembrando que, pelo fato dos Terena se preocuparem com a aparência, foram 

selecionadas imagens nas quais estes aparecem bem vestidos. Ladeira reforça esse ponto: 

“[...] nenhuma foto eles poderiam estar aparecendo nus ou estarem aparecendo 

maltrapilhos, rasgados [...]. Você pega e corta o pé da pessoa, eles não gostam [...]” . – 

(LADEIRA, 2013) 

 Por meio das imagens, podemos observar como os Terena gostam de estar 

representados, seja como indivíduos ordeiros, seja como pessoas de boa aparência: “Ou seja, 

eles participam ‘do nosso mundo’, e fazem questão de andar bem vestidos e limpos e de 

mandarem seus filhos estudar na cidade [...]”. – (LADEIRA, 2001, p. 37) 

Conforme informação obtida em entrevista com as autoras dessa obra didática, a maior 

parte das ilustrações foi disponibilizada pelo Museu Nacional do Índio, do Rio de Janeiro. A 

outra parcela das imagens foi produzida por pessoas da comunidade Terena. Dentre as 

ilustrações que compõem o discurso desse livro, podemos destacar as fotografias (vide anexo 

– Fig. 09) localizadas no Capítulo V, tendo por subtítulo: “A FUNAI e a situação atual”, por 

retratarem crianças em sala de aula (páginas 100-101), aspecto que reflete a crença Terena na 

educação, como já mencionado anteriormente e que, também é reforçado por Ladeira: 

 

Neste contexto é que os Terena creditam à escola, e à língua portuguesa por 
consequência, um papel fundamental na construção de seu futuro. Nos últimos 15 
anos, o empenho dos pais para que seus filhos frequentem a escola na aldeia e os 
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esforços para que consigam fazer o ‘ginásio’ na cidade têm sido imensos. – 
(LADEIRA, 2001, p. 41) 
 

O livro didático aqui analisado, também traz ilustrações do presente, como, por 

exemplo, uma representação fotográfica das lideranças Terena na AITECA (página 101), por 

ser uma instituição de representatividade indígena, que, nos dias atuais, vem se reforçando, de 

acordo com os dizeres de Maria Elisa Ladeira, proferidos em entrevista: 

 

Aiteca é uma Associação Indígena dos Terena de Cachoeirinha, ela tinha uma 
proposta, ali, de pensar o futuro e as coisas que essa Associação, que a gente ajudou 
a criar [Centro de Trabalho Indigenista]. Ela, depois, foi meio que sendo esvaziada e 
agora ela está num momento de novo de crescimento. – (LADEIRA, 2013) 
 

 O livro foi impresso em papel couchê visualmente muito bonito, realçando a qualidade 

das imagens. Todavia, esse suporte não é adequado para o ato da escrita, por exemplo, de 

materiais como o lápis. Ao refletirmos sobre os aspectos metodológicos, como os exercícios 

apresentados no livro, notamos que estes permitem a participação ativa do aluno no processo 

de aprendizagem e na reflexão histórica. Os exercícios estimulam o trabalho comparativo 

entre as fontes, assim como, fixam a prática cognitiva, seja pela prática do desenho, seja por 

meio de uma atividade artesanal. Conforme aparece, por exemplo, em atividades como: 

“Escreva uma relação das fontes para se conhecer a história do povo Terena”. – (História do 

Povo Terena, 2000, p. 27); “Desenhe [...] como seria uma antiga aldeia Terena e compare 

com a que você mora. Procure construir, em miniatura, uma casa tradicional”. – (História do 

Povo Terena, 2000, p. 115). A partir dos exercícios, podemos notar a influência de 

Bittencourt, pois, na época do curso de formação, esta era professora de Prática de Ensino de 

História na Faculdade de Educação (USP).    

O conteúdo textual está dividido em seis capítulos, subdivididos entre três e seis 

subtítulos (por exemplo, o capítulo III, intitulado: “Os Terena e a Guerra do Paraguai”, está 

subdividido em: “A Guerra do Paraguai; Histórias da Guerra: relatos de Taunay; Histórias da 

Guerra: Relatos dos Terena”), sendo que, tanto a folha de rosto, quanto às páginas onde estão 

inseridos os títulos dos capítulos estão ornados com pinturas Terena, que vão do vermelho ao 

tom rosado (vide anexos – Fig. 6-7). Esses desenhos, que remetem ao artesanato Terena, 

também estão presentes nas páginas dos textos, assim como nas propostas de atividades. 

O texto está inserido em coluna única, permitindo uma leitura dinâmica, existindo 

sempre a combinação, entre textos didáticos e relatos orais. Já as imagens ocupam uma página 

ou página dupla, sendo que, o conjunto iconográfico (composto por fotografias e pinturas) é 

de fácil visualização. 
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Os Terena e seus marcos temporais  

 

Por toda a obra há a menção ao termo Guaná. Conforme esta obra didática aponta, 

trata-se de um conjunto de várias etnias indígenas que viviam na região do Caribe até a 

chegada do espanhol, provocando uma diáspora, isto é, uma fuga desses povos que tinham em 

comum a língua aruak23. Como a língua Terena possui matriz aruak, podemos supor que esse 

povo migrou para o sul nesse momento, fixando-se, primeiramente na região do Chaco 

(Bolívia). Referente ao termo Guaná, creio que seja interessante expor parte do depoimento de 

Circe Bittencourt: 

 

Então é difícil você denominar assim, então quando usa, usa palavra Guaná, [...] eles 
habitavam aquela região [Caribenha], então a gente vai deduzindo que são eles, mas 
tem vários outros grupos étnicos com língua parecida, língua aruak junto. E os 
Terena fazem parte desse grupo, então a gente foi buscando o que foi possível achar 
de escrita sobre eles. 
 

Ladeira nos apresenta o episódio relatado no “História do Povo Terena” como: 

“Tempos Antigos”, no qual os Terena realizaram a grande migração da região do Chaco para 

o atual Mato Grosso do Sul:  

 

A historiografia nos informa que os Terena são o único subgrupo remanescente da 
nação Guaná. São os representantes mais meridionais da família aruaque. 
Atravessaram o Rio Paraguai, vindos da região do Chaco paraguaio/boliviano, 
região chamada de Êxiva na história oral Terena. Vieram em levas sucessivas que se 
intensificaram em meados do século XVIII, instalando-se no centro-oeste do atual 
estado brasileiro de Mato Grosso do Sul. (LADEIRA, 2001, p. 19) 

 

Assim como esse, outros marcos temporais são apresentados no livro didático na 

forma de relatos orais que, dentre outros objetivos, são utilizados com o fim de resgatar 

momentos como o da migração Terena, do Êxiva, vindo para o que hoje chamamos Brasil, 

sendo relembrada pelos mais velhos das aldeias: 

 
Meu sogro, pai de minha mulher [...] ele contou a história do Êxiva, de onde eles 
vieram fugindo. Meu sogro também veio de lá. Eles não sabiam falar o português, só 
falavam o Terena e não sabiam ler nem escrever [...] não sabiam nada, mas sabiam o 
tempo em que as árvores floresciam todos os anos. No mês de agosto começavam a 
derrubar o mato para plantar. 
Plantavam só um pedacinho de terra, mas dava uma produção grande, com fartura 
[...] Não faltava nada para o índio comer. 
Tinha bastante peixe e caça. E muita mandioca para comer. 

                                                 
23 “Para Max Schmidt (1917), o termo ‘Aruaque’ é uma noção artificial, criada por americanistas e sob a qual 
foram reunidos um certo número de tribos do continente sul americano cujas línguas têm afinidade mútua”. 
(LADEIRA, 2001, p. 23-24) 
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(João Martins - 'Menootó' - aldeia Cachoeirinha) – (História do Povo Terena, 2000, 
p. 36) 

  

Na memória Terena, o grande marco histórico é a Guerra do Paraguai, que aparece no 

livro “História do Povo Terena” em relatos textuais e iconográficos. Podemos complementar 

esse fato, com a informação fornecida em entrevista por Bittencourt sobre a importância que 

os Terena tiveram na defesa das fronteiras nacionais, lembrando que, segundo essa 

historiadora, se os Terena não tivessem se aliado aos descendentes de portugueses, 

provavelmente o Mato Grosso do Sul não pertenceria ao Brasil: 

 

História complexa da formação das fronteiras. Se eles tivessem feito acordos com os 
espanhois no século XVIII, Mato Grosso do Sul não seria do Brasil, ou seria outro 
país ou seria do Paraguai. Os Kadiwéus e os Terena fizeram acordo com o governo 
de Portugal para delimitar as fronteiras na política do Tratado de Madri. Eles 
fizeram acordo com os portugueses, e os Guaranis com os espanhois. 
(BITTENCOURT, 2013) 

  

É possível reforçar a citação anterior a partir da afirmação de Francisco Doratioto24, 

segundo a qual: “ [O governo paraguaio planejou] Começar uma guerra contra o Brasil, em 

um ataque surpresa a Mato Grosso, para garantir a retaguarda paraguaia, o que ocorreu em 

dezembro de 1864 [...]”. Em outras palavras, a Guerra do Paraguai não foi somente uma 

disputa entre nações, mas também, podemos considerar esse conflito como uma guerra 

indígena por territórios, visto que, os Terena e os Guaranis eram inimigos históricos e 

precisavam de terras férteis para exercer suas práticas agrícolas, conforme Bittencourt em 

entrevista (2013). 

Sobre fontes referentes à participação Terena na Guerra do Paraguai, há textos e 

imagens retratando esse evento, segundo o depoimento de Bittencourt:  

 

Aí tem uma profusão na Guerra do Paraguai, comprovando que eles lutaram na 
Guerra do Paraguai, o Taunay25 é o que mais escreve. A Retirada da Laguna26, todas 
as obras do Taunay, ele fala dos Terena, descreve, tanto que, os desenhos que eu 

                                                 
24 GARCIA, Bruno. Francisco Doratioto. Pense no Paraguai. Revista de História da Biblioteca Nacional. 
Outubro 2013, p. 38-43. 
  
25 “Alfredo de Taunay (pronuncia-se ‘Toné’) foi um escritor e engenheiro que participou da Guerra do Paraguai. 
Entre os escritos que ele deixou, encontra-se a descrição de Miranda durante a guerra e o livro contando da 
Retirada da Laguna. Pelo livro: ‘Retirada da Laguna’ sabemos que os Terena participaram como soldados na 
campanha da guerra, junto com os demais soldados, sofrendo as calamidades da guerra”. (História do Povo 
Terena, 2000, p. 57) 
 
26 Pintura Retirada da Laguna, vide História do Povo Terena, 2000, p. 54. 
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tenho são os que o Taunay desenhou deles. Então tem muito relato do século XIX 
sobre os Terena. – (BITTENCOURT, 2013)  
 

Outro aspecto a ser destacado, é o fato de, atualmente os Terena estarem inseridos nos 

problemas ligados à luta pela terra, pois, após a Guerra do Paraguai, estes índios perderam 

grande parte do seu território, o que reflete na questão agrária nos dias atuais. Tal aspecto se 

coaduna com a menção aos livros didáticos franceses feitas por Choppin: “Mas essa época 

também mostrou que são abordados temas relacionados à atualidade ou a um contexto 

nacional particular” (2004, p. 556)  uma vez que o livro resgata constantemente o marco 

histórico deste conflito bélico, no sentido dos Terena terem atuado, tanto na defesa do 

território nacional, como no fornecimento de gêneros agrícolas aos combatentes do lado 

brasileiro, como quando menciona: “os Terena, que sempre foram grandes agricultores, além 

de enfrentar o exército paraguaio, também participaram da guerra fornecendo alimentos 

para os combatentes”. – (História do Povo Terena, 2000, p. 56). Em outras palavras, 

acreditamos que este livro possibilite uma forma de resgatar uma memória esquecida, ao 

mesmo tempo em que visa inseri-los na história do Brasil. Este livro também trabalha o tempo 

histórico, tornando-se perceptível a relação passado-presente, transmitindo o conhecimento de 

forma inteligível, conforme defendido por Bento: “[...] verdadeiro objetivo da História: 

produzir sentido e orientação para que os homens possam compreender a realidade que os 

circunda”. (BENTO, 2010, p. 125) 

 

Fim do Tempo da Servidão e a questão agrária 

 

O livro contém uma referência fotográfica ao Mal. Rondon na página 92, tendo em 

vista o fato de que os Terena têm grande apreço por esse personagem, pois, foi graças a ele 

que houve a demarcação de seus territórios, conforme aparece em: 

 

Foi graças ao Rondon que foi possível eles fazerem a demarcação do território, 
mesmo que pequeno, pois eles perderam tudo após a Guerra do Paraguai. Ele que 
criou o Serviço de Proteção ao Índio e ele falava que precisava ter território 
indígena. Então, é óbvio que eles gostam do Rondon e aí foi colocado imagens dele 
por que eles queriam que fossem colocadas imagens do Rondon. É uma figura 
importante na História deles. – (BITTENCOURT, 2013) 
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Nas palavras do próprio Rondon, citada no livro, esse tempo de pós-guerra, o Tempo 

da Servidão27, é assim descrito: 

 
Os Terena são comumente explorados pelos fazendeiros. É difícil encontrar um 
camarada Terena que não deva ao seu patrão os cabelos da cabeça... Nenhum 
‘camarada de conta’ poderá deixar o seu patrão sem que o novo senhor se 
responsabilize. E, se tem ousadia de fugir, corre quase sempre o perigo de sofrer 
vexames, pancadas e não raras vezes a morte, em tudo figurando a polícia como co-
participante em tais atentados. – (História do povo Terena, 2000, p. 81) 

 

Tal afirmação evidencia a exploração dessa população indígena, sendo que, nos dias 

atuais, permanece havendo uma forte tensão entre essa etnia de um lado e, do outro, policiais 

e latifundiários, ocasionando, em 2013, a morte do índio Oziél Terena, que, segundo 

informado por Ladeira, foi assassinado pela polícia em Buriti, numa ação de reintegração de 

posse. O livro faz menção aos bugreiros (vide anexo – Fig. 08), assassinos de índios que eram 

contratados por fazendeiros, representados em fotografia (História do povo Terena, 2000, p. 

94), na qual estes posam junto de mulheres e crianças. Por meio da observação dessa imagem, 

é possível supor que, estes índios aparecem como troféus em meio ao extermínio dos homens. 

Esta imagem é antecedida por um breve texto que explica como se dava a ação destes 

indivíduos: 

 

Nessa época alguns dos choques entre índios e invasores de seus territórios 
começaram a ser denunciados pelos jornais, principalmente devido à atuação dos 
‘bugreiros’, matadores profissionais de ‘bugres’, como eram chamados os índios por 
essas pessoas. Os matadores de índios eram contratados por agências para ‘limpar o 
terreno’ para facilitar a posse das terras por fazendeiros e para a especulação da 
terra. Esses conflitos começaram a aparecer nos jornais das capitais do país e 
também no noticiário internacional. – (História do povo Terena, 2000, p. 93) 
 

                                                 
27 “Findo o conflito com o Paraguai, o antigo território das aldeias já era disputado por novos ‘proprietários’, em 
geral oficiais desmobilizados do exército brasileiro e comerciantes que lucraram com a guerra e que 
permaneceram na região. 
Estes novos colonizadores, grande parte originários de regiões do Brasil onde a relação com os índios era 
fundada na prepotência e no desprezo ao ‘bugre’, desconheciam totalmente qual havia sido o papel dos Guaná na 
conquista e manutenção da região em mãos brasileiras. E os índios se surpreenderam com o caráter 
eminentemente predador destes novos purutuya [homens branco] e recorriam como podiam às autoridades de 
Cuiabá – que antes os tratavam com o respeito devido a aliados - para defenderem suas terras. Este período da 
história é conhecido como o tempo da servidão”. (LADEIRA, 2001, p. 34) 
  
“Dispersos em razão do conflito, os vários sub-grupos Guaná [Terena] começariam a recompor suas antigas 
aldeias, agora pedindo ‘licença’ aos novos ocupantes. É a época em que se intensifica a abertura dos 
estabelecimentos pecuários e o ‘fechamento’ dos pastos, com apoio das autoridades do Império, pretendendo 
consolidar a ocupação brasileira na área. 
E todos estes empreendimentos só foram possíveis graças à ‘liberação’ das terras e ao uso intensivo da mão de 
obra indígena, agora disponíveis”. (LADEIRA, 2001, p. 35) 
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  Além da fotografia existente na página 92 e da citação apontada anteriormente (página 

81), o nome Rondon perpassa diversos momentos dessa obra didática, como no momento em 

que este é apresentado como o responsável pela demarcação de reservas indígenas, aspecto 

que marca o fim do Tempo da Servidão: “E o terceiro momento [Tempos atuais] 

correspondeu à delimitação das Reservas Terena, iniciado com a chegada da Comissão 

Construtora das Linhas Telegráficas chefiadas por Rondon, e continua até o presente”. – 

(História do povo Terena, 2000, p. 26) 

 Atualmente, parte dos Terena são obrigados a deixar as reservas dedicando-se ao 

trabalho temporário, denominado de Changa, conforme aparece em: “legiões de cortadores 

de cana de açúcar que periodicamente se deslocam às destilarias para a changa”. 

(LADEIRA, 2001). Um aspecto que força a migração Terena para as fazendas do entorno ou 

para os núcleos urbanos, dada a escassez de terra: 

 
Destacamos o termo ‘aldeados’ pelo fato de ser cada vez maior o número de Terena 
que se dirigem à periferia das cidades da região em busca de melhores condições de 
sobrevivência. As raízes desse êxodo em direção aos centros urbanos estão na 
exiguidade das terras das comunidades Terena, pequenas ‘ilhas’ cercadas por 
grandes fazendas, incapazes de comportar a grande população desse grupo étnico. 
(LADEIRA, 2001, p. 23) 
 

 No livro “História do Povo Terena” (p. 98-99), existem referências à changa 

expressando a dificuldade em sobreviver nas reservas e o problema da baixa escolarização 

existente entre os jovens:  

 
Estes jovens, que integram 90% dos ‘changueiros’, se encontram em um momento 
difícil. Eles sabem que a changa é o único destino que lhes é reservado, caso 
queiram construir suas vidas nas aldeias.  
Sabem também que, com pouca escolarização, estarão competindo em condições de 
extrema inferioridade num mercado de trabalho nas cidades. – (História do Povo 
Terena, 2000, p. 99) 

 
 A referida situação reflete uma realidade que, dentre outros fatores, será diminuída 

com a melhoria da educação, assim entendem os Terena, ou seja, por meio desse recurso, 

teriam subsídios para competir no ambiente não indígena, evitando a dificuldade exposta por 

Ladeira:  

 

Além disso, ocupam grande parte dos postos ‘subalternos’ de serviços na região de 
Miranda, Aquidauana e Campo Grande (como vigias, cobradores, auxiliares na  
estrada de ferro, empregadas domésticas, porteiros, pedreiros, carpinteiros, pintores, 
motoristas etc.) e, ainda, fornecem mão de obra temporária para as usinas de cana de 
açúcar. (LADEIRA, 2001, p. 37) 
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Os Terena e a construção da nação 

 
 Poderíamos incluir os Terena como participantes do desenvolvimento nacional, pois 

segundo Ladeira: 

 
Após a guerra do Paraguai, dois fatos significativos marcariam a história Terena: a 
construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, responsável direta pelo 
significativo incremento populacional da região e a instalação da linha telegráfica 
que ligava o interior paulista à cidade de Cuiabá. A região se abria à instalação da 
atividade pecuária, e os dois empreendimentos reforçaram a ocupação dos territórios 
Terena pelos brasileiros. (LADEIRA, 2001, p. 21) 
 

No livro (p. 79-80) “História do Povo Terena” há a menção destes como trabalhadores 

na implantação, tanto da linha telegráfica quanto da linha férrea, sendo que, na página 80 há 

uma representação fotográfica retratando os Terena erguendo os postes telegráficos. 

Há também a menção no subtítulo: “Estrada de Ferro Noroeste do Brasil” (p. 82-84), 

que explica esse episódio, algumas imagens ilustrativas que retratam, tanto a linha férrea 

como o caminho no qual a locomotiva passava. 

A partir desses episódios narrados no “História do Povo Terena”, podemos refletir 

sobre o que esse livro didático tem ao mostrar como fatos locais, não mencionados pela 

historiografia oficial, têm relevância para entendermos, em escala abrangente, as mudanças 

ocorridas no Brasil entre a segunda metade do século XIX e início do XX e a participação 

ativa do povo Terena nesses processos históricos. Nota-se também, por meio do discurso 

impresso, que, os Terena desejam aparecer, ou melhor, serem representados como os 

construtores da nação brasileira, por terem participado da Guerra do Paraguai (como 

fornecedores de alimentos e como combatentes), na implantação das linhas férrea e 

telegráfica.   

 

O discurso mítico resgatado pela História Oral  

 

A obra concede aos vários relatos mitológicos, contidos nesta produção didática, a 

importância historiográfica, tornando-os objeto de discussão, o que na maioria dos livros de 

História nem seria mencionado, por ser visto como algo não científico. Tais narrativas são 

mencionadas como representação, ou seja, não seria o caso de discutir se esses mitos são 

verdadeiros ou falsos, mas sim, mostrar que esses relatos podem ser trazidos ao campo do 

Historiador. Dentre as narrativas míticas, podemos destacar: “Quando Deus (Aneotedroni) 

terminou de fazer cada tribo, ensinou o que eles poderiam fazer: deu enxada para os Terena, 

foice para os brancos e para os Kadiwéu deu a terra, porque para Kadiwéu deu a terra, 
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porque não pode roçar, não sabe roçar”. – (Basília Kadiwéu, l989) – (In: História do Povo 

Terena, 2000, p. 37). Aqui, a questão mitológica serve para justificar o porquê dos Terena 

existirem, reforçando, também, a imagem dessa etnia como um povo agricultor. 

 Também a partir dos exercícios (que resgatam a História Oral), o livro didático 

analisado nesta monografia introduz o leitor na memória Terena, abordando a questão mítica, 

a fim de justificar a existência dessa tribo, conforme constatamos a seguir: “Converse com 

outras pessoas (pais, avós, etc.) sobre a origem dos Terena. Depois compare as versões, e 

escreva as diferenças”; “Procure saber junto aos mais velhos outros mitos Terena. Escreva 

nas linhas abaixo. Depois leia para seus colegas”. – (História do Povo Terena, 2000, p. 31) 

O relato oral permite, dessa forma, ouvir e valorizar a voz de grupos esquecidos ou 

silenciados, característica que torna perceptível as reivindicações de grupos sociais, segundo 

nos relata Sônia Freitas28: “[...] A História Oral possibilita novas versões da História ao dar 

voz a múltiplos e diferentes narradores”. – (FREITAS, 2006, p. 79). Essa autora também 

entende que, a História Oral trabalha questões presentes nos dias atuais: “Ao se eleger um 

tema, é importante que esse seja relevante para as questões históricas mais amplas. Sendo 

um método por excelência voltado para a informação viva, a História Oral abarca o período 

contemporâneo da História”. – (FREITAS, 2006, p. 85). Além de Freitas, Alessandro Portelli 

também expõe o poder da História Oral em conceder voz a grupos desprovidos da tradição 

escrita: “O primeiro aspecto que é usualmente destacado é sobre a origem: as fontes orais 

dão-nos informações sobre o povo iletrado ou grupos sociais cuja história escrita é ou falha 

ou distorcida”. (PORTELLI, 1997, p. 27) 

 Os Terena estão inseridos na perspectiva apresentada por Portelli, visto que, apesar de 

eles possuírem a tradição escrita, muito de sua própria história foi resgatada a partir dos 

relatos orais (dada à escassez documental), colhidos no momento em que os anciãos foram 

entrevistados, conteúdo que, mais tarde, deu embasamento para a constituição do “História do 

Povo Terena”. 

  Por intermédio das propostas de atividades mencionadas, podemos entender que, por 

meio delas esteja implícita a construção de uma identidade Terena. Desse modo, podemos 

                                                 
28 “O oralista italiano Alessandro Portelli (1981, p. 96) afirma que ‘a primeira coisa que diferencia a História 
Oral, é que ela nos diz menos a respeito dos acontecimentos em si do que do seu significado. Isto não quer dizer 
que a História Oral possua interesse factual, entrevistas muitas vezes revelam fatos desconhecidos de fatos 
conhecidos, e elas sempre jogam luz sobre aspectos inexplorados da vida cotidiana das classes não 
hegemônicas’. 
No nosso entender, a grande potencialidade da História Oral é que essa permite a integração com outras fontes, a 
confrontação entre fontes escritas e orais e sua utilização multidisciplinar”. – (FREITAS, 2006, p. 80-81) 
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fazer menção a Choppin, por este autor apresentar o papel desse material para forjar uma 

identidade local, tanto no presente como no passado (CHOPPIN, 2004, p. 565).   

 As questões presentes no “História do Povo Terena” estão inseridas no método 

dialógico, que consiste na interação entre professor e alunos, pois, apesar do docente ter 

domínio sobre o tema de estudo, este levanta questões (o livro também cumpre esse papel), a 

fim de desenvolver o conhecimento junto aos educandos, por meio do debate, existindo assim 

um aprendizado mútuo (Bittencourt, 2008, p. 235). Assim como é imperativo perceber o uso 

do método dedutivo/indutivo, ou seja, aquele que é responsável pela articulação do fato 

particular ao fenômeno geral ou vice versa (Bittencourt, 2008, p. 230), característica que 

remete à relação entre Micro e Macro História. Conforme se evidencia na pergunta: “Escreva 

uma consequência da Guerra do Paraguai”. – (História do Povo Terena, 2000, p. 68), que 

nos remete a pensar que, após a Guerra do Paraguai, essa tribo perdeu territórios (aspecto que 

reflete na luta pela terra atualmente) e foi escravizada por latifundiários, dada a falta de 

políticas públicas para esses povos. 

  
 Entrando na história do Brasil 

 

Esse livro didático rompe com alguns elementos do currículo oficial de História e da 

historiografia tradicional, pois, os marcos temporais não são os estabelecidos pelo exemplo 

europeu (dominante). Este livro procura romper com o quadripartismo dessa vertente da 

História, adotando outra temporalidade, esquematizada em: “Tempos Antigos, Tempos de 

Servidão e Tempos Atuais”, conforme aparece na cronologia das páginas 24-25 do nosso 

objeto de monografia, onde há a menção ao currículo nacional oficial, em paralelo ao 

currículo indígena (separados por duas colunas de legendas).  

Por meio de seu conteúdo, seja imagético, seja textual, este livro rompe com a noção 

de sujeito histórico tradicional. Em outras palavras, nesta fonte, não são os grandes 

personagens, reis ou Presidentes da República (grandes referências) que surgem em destaque. 

Os sujeitos históricos são os próprios indígenas, ao mesmo tempo em que são mencionados os 

acontecimentos não consagrados pela historiografia nacional, mas que, na perspectiva dos 

Terena são importantes, como a negociação feita junto ao Mal. Rondon, visando a 

demarcação de áreas indígenas. Assim como, na leitura dessa fonte, é notório o resgate que 

há, no sentido dessa tribo, em se destacar nas atividades agrícolas, conforme podemos 

constatar a seguir: 
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Meu sogro, pai de minha mulher... ele contou a história do Êxiva, de onde eles 
vieram fugindo. Meu sogro também veio de lá. Eles não sabiam falar o português, 
só falavam o Terena e não sabiam ler nem escrever... não sabiam nada, mas sabiam 
o tempo em que as árvores floresciam todos os anos. No mês de agosto começavam 
a derrubar o mato para plantar. 
Plantavam só um pedacinho de terra mas dava uma produção grande, com fartura... 
Não faltava nada para o índio comer. 
Tinha bastante peixe e caça. E muita mandioca para comer. 
(João Martins – ‘Menootó’ – aldeia Cachoeirinha) – (In: História do Povo Terena, 
2000, p. 36) 

   

Brito, ao se basear em Luciano, nos mostra o quanto é imperativa a autonomia 

indígena, para que os projetos voltados à educação diferenciada sejam efetivos: “Luciano 

(2006) lembra que para ser efetiva, a educação escolar indígena diferenciada tem que ter 

autonomia administrativa e financeira, além de metodologias específicas de aprendizagem e 

a garantia da formação específica para seus professores”. (BRITO, 2012, p. 102) 

Nesse sentido, ao pensarmos nos protocolos de leitura presentes nas imagens, 

atividades e textos do livro “História do Povo Terena” recaímos na questão de que nenhum 

conhecimento é neutro, sendo que, tanto o discurso apresentado, quanto a forma como ele é 

exposto supõe certa intencionalidade. Uma intencionalidade que perpassa também o ofício do 

historiador: 

 

Não é demais lembrar que o conhecimento do passado nunca é totalmente isento de 
interferência, pois as reflexões que produzimos sobre o passado são mediadas por 
referências sociais e carências de orientação que possuímos no presente. O 
historiador, quando se propõe a estudar o passado, ele não o faz isento de seu 
sistema de referência que é produzido socialmente. Além do mais, quando ele passa 
a selecionar e interpretar os fatos, ele o faz sobre a orientação de um método e de 
uma teoria. Essa constatação torna-se necessária para que possamos refletir sobre as 
condições históricas de produção do conhecimento histórico, que é produzido 
mediante requisitos teóricos e metodológicos, mas que a própria escolha desse 
método ou desses referenciais já indica certa posição ideológica que precisa ser 
situada e explicitada pelo próprio historiador em sua pesquisa. (BENTO, 2010, p. 
114) 
 

O livro também mostra a História Terena como um processo, no qual os problemas 

recentes, ligados ao latifúndio, têm raízes no passado. Nisso podemos lembrar do resgate das 

raízes culturais dos Terena, que chegam a ser mitológicas em algumas passagens do livro 

(para a constituição de uma identidade), assim como o desenraizamento do Terena pelo seu 

território, fruto do contato indígena com o homem branco. 

Desse modo, a obra didática analisada neste estudo monográfico, entendida como 

forma e como conteúdo, permite uma compreensão de como os Terena tentam se inserir na 

história oficial de nosso país.   
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Considerações finais 

 

 O livro: “História do Povo Terena” é fruto de um contexto de lutas pela 

autodeterminação dos povos indígenas que, dentre as reivindicações, chamam para si o direito 

de organizarem seu próprio processo educacional. Trata-se de um contexto no qual vários 

povos, dentre eles, os Terena, passaram a agir, dada a ineficiência das políticas públicas que 

não colocam em prática direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

  A partir desse objeto de monografia, buscamos analisar, pela perspectiva Terena, seu 

desejo de se firmar como povo, constituindo uma identidade que perpassa tanto pelo conteúdo 

textual quanto icônico. Uma identidade que justifica a existência desse povo, constituindo 

uma unidade entre os membros dessa etnia. Neste trabalho, também buscamos observar a 

forma desse livro didático, pois a forma também incide no entendimento do conteúdo: “[...] a 

transformação das formas através das quais um texto é proposto autoriza recepções inéditas, 

logo cria novos públicos e novos usos”. – (CHARTIER, 1991, p. 11) 

Esse é um livro que expressa a crença que os Terena depositam na educação como 

instrumento de transformação e afirmação de sua cultura, e também, a perspectiva de se 

inserirem na historiografia oficial, seja pela efetiva participação na Guerra do Paraguai, seja 

na construção das linhas telegráfica e férrea. Se em outros momentos a educação era vista 

como um mecanismo de doutrinação, hoje passa a ser um meio de libertação perante a 

realidade de exclusão (segundo a perspectiva Terena). Desse modo, são eleitos personagens e 

acontecimentos que não foram celebrados pela historiografia oficial. 

 Não se trata apenas de um livro feito para um povo, mas também, feito por um povo, 

que, por meio dos relatos orais, se tornam co-autores de uma obra didática concebida com o 

auxilio da Academia. 

Claro que esse livro não resolverá todos os problemas ligados à questão indígena. 

Contudo, fornece subsídios para um despertar, apresentando aos alunos o tempo histórico, 

permeado por mudanças e continuidades. Um tempo resgatado também nas propostas de 

atividades que, ao estimularem a reflexão dos estudantes, os tornam também em autores, 

quando estes passam a reescrever as representações que têm do ambiente cotidiano.   

Trata-se de um livro organizado, segundo as necessidades dos Terena. Demandas que 

se articulam com a chamada História do Tempo Presente, pois, nos dias atuais, essa 

comunidade enfrenta o problema da desagregação familiar, lembrando que o índio precisa 

deixar a reserva para trabalhar nas áreas urbanas ou nas fazendas, localizadas no entorno, com 

o fim de obter a subsistência. Dessa maneira, podemos entender esse livro não só como 
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consequência de um processo constitucional, mas também, como um mecanismo que visa 

resgatar um modo de vida que pode um dia vir a desaparecer, ou seja, a tradição desses 

indígenas como agricultores, característica observada tanto na iconografia quanto no 

recolhimento dos relatos dos índios mais antigos. 

Durante a produção desse trabalho, consideramos que seria interessante pesquisar a 

recepção do livro “História do Povo Terena” junto a docentes e discentes, o que se constituiu 

como dificuldade razoável, uma vez que seria necessário o deslocamento para o estado do 

Mato Grosso do Sul. Contudo, essa possibilidade pode vir a ser desenvolvida em outras 

pesquisas futuras. Da mesma forma, outros livros e materiais didáticos indígenas, também 

poderiam ser objeto de estudos posteriores, como por exemplo, outras obras produzidas e 

digitalizadas pelo CTI. 

Finalmente, entendemos que essa monografia pode ser uma contribuição para a 

discussão sobre a produção, circulação e uso do livro didático, por meio de um produto 

específico que foge do padrão habitual de análise, além de ampliar as possibilidades de 

conhecimento da cultura e história indígenas. 
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ANEXOS 
 
 



 
Fig. 01 – Capa do livro: “História do Povo Terena” 

 

 
Fig. 02 – Um dos entrevistados (História do Povo Terena, 2000, p.10) 



 

 
Fig. 03 – Cronologia Terena em paralelo com o currículo oficial de História do Brasil. 

        (A História do Povo Terena, 2000, p. 24)  
 
 

   
Fig. 04 – Aqui dois índios Terena que combateram na guerra, com uniformes de oficiais em desuso. (A História 
do Povo Terena, 2000, p. 77) 



 

 
Fig. 05 – Retirada da Laguna (História do Povo Terena, 2000, p. 54) 
 

 
Fig. 06 – Apresentação do capítulo III, ornamentado com detalhes que remetem ao artesanato Terena –  (História 
do Povo Terena, 2000, p. 53) 

 
 
 
 
 



 

 
Fig. 07 – Imagem inserida na apresentação do capítulo VI – Cotidiano nas aldeias: ontem e hoje, ornamentado 
com detalhes que remetem ao artesanato Terena – (História do Povo Terena, 2000, p. 104-105) 
 

 

 
Fig. 08 – Os Bugreiros (História do Povo Terena, 2000, p. 94) 
 



 

 
Fig. 09 – À esquerda retrata uma reunião entre indígenas Terena dentro da AITECA, enquanto que, do lado 
direito, há meninas Terena fotografadas dentro da sala de aula. (História do Povo Terena, 2000, p. 101) 
 

 


