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Resumo: Este artigo objetivaapresentar considerações acercada formação de uma tekoa
(aldeia)Mbyá,  instalada  no  município  de  Santo  Ângelo,  situado  na  região  noroeste
(Missões) no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  Essa pesquisa utiliza-sedo método
etnográfico  constituído  a  partir  da  inserção  no  campo,  observação  participante,
elaboração de diários de campo, fala de interlocutores indígenas e não indígenas. Para
estabelecer interfaces entre os campos da Antropologia e da História, são apresentados
marcos teóricos conceituais de autores como: João Pacheco de Oliveira (1998, 2002),
BartomeuMelià  (1988),  Ivori  José  Garlet  (1997),  Elisabeth  Pissolato  (2004),  com  a
finalidade de analisaraspectos que evidenciam a mobilidade espacial, atrajetória sócio-
histórica e a territorialização das famílias que vivem na aldeia. Em virtude da pesquisa
estar em andamento, os estudos realizados sugerem a importância das relaçõessociais
estabelecidas entre os indígenas, os órgãos do Estado e demais sujeitos da sociedade
nacional envolvente, na busca por  uma solução àaquisição de uma fração de terraspara
a instalação definitiva da TekoaPyaú. 

1Mestranda no Programa de Pós-Graduação de Antropologia (PPGAnt), área de concentração Antropologia
Social e Cultural, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Rio Grande do Sul (FAPERGS).Orientação: Prof. Dr. Jorge Eremites de Oliveira. Co-Orientação: Prof. Dr.
Mártin César Tempass. 

mailto:eremites@hotmail.com
mailto:estelamarisdezordi@gmail.com
mailto:thiago_cavalcante@hotmail.com
mailto:anagorosito@gmail.com
mailto:mrehnfel@rieder.net.py


Palavras-Chave:Mbyá.  Tekoa. Territorialização. Terra

Introdução

Os Mbyá pertencem à família linguística Tupi-Guarani, falantes da língua Guarani

estão  presentes  nos  estados  litorâneos  brasileiros  desde  o  Espírito  Santo  até  o  Rio

Grande do Sul. Existem informações de que algumas famílias estabeleceram aldeias nos

estados  brasileiros  do  Pará  e  Tocantins,  também  vivem  nos  territórios  argentino,

paraguaio e, eventualmente, em espaço uruguaio (Tempass, 2010).

De acordo com dados levantados e contabilizados no último Censo pelo  IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2010, os Mbyáresidentes no

Brasil  somariam 8026  pessoas.  Considerando-se  os  registros  que  foram coletados  e

processados cinco anos atrás e a grande mobilidade espacial que permeia o modo de ser

desta  etnia,  deve-se  atentar  para  a  imprecisão  dessas  informações  que  não  estão

atualizadas neste momento.

Atualmente,  estão  residindo,  na  região  noroeste  do  Estado  do  Rio  Grande  do

Sul,em torno de 250 pessoas da etnia Mbyá. No município de São Miguel das Missões

naTekoaKoenju(Aldeia  Alvorecer)  vive  a  grande  maioria,  já  em  Santo  Ângelo,  na

TekoaPyaú(Aldeia Nova)estão vivendo cerca de 36 pessoas.

Figura 1: Mapa de localização Região das Missões, municípios de Santo Ângelo e São Miguel das Missões
– RS Elaboração: MATTOS, Gil & DEZORDI, Estelamaris.



A populaçãoMbyá recenseada pelos pesquisadores do IBGE em 2010, passou a

fazer parte do cenário na região das Missões em meados do final da década de 1980 e

início de 1990, quando algumas poucas famílias começaram a chegar neste território e

organizar seus acampamentos.

Essa situação foirelatada por Souza (1998)  quando esteve em São Miguel  das

Missões acompanhando a movimentação de José Acosta e sua família que na época

circulavam entre a Argentina e o Brasil.  E,  posteriormente,  de outras famílias que se

estabeleceram  no  entorno  do  Parque  da  Fonte  Missioneira,  local  que  abriga

remanescentes de uma das fontes de abastecimento de água da antiga Redução de São

Miguel  Arcanjo  (1687).  Retroceder  no  tempo,permite  reativar  memórias  que  estão

relacionadas aos acontecimentos históricos ocorridos na Região das Missões e demais

locais no Estado do Rio Grande do Sul e que dizem respeito às migrações e à circulação

dos Mbyá em busca de terras para viver.

 O “retorno” dosMbyá que retomam espaços considerados por eles como territórios

pertencentes  aos seus antepassados,  pode ser  pensado em um contexto  no qual  os

contatos  interétnicosforam se  acentuando  e  gerando  novas  situações  de  apropriação

desses elementos do passado, o que auxiliou no processo de territorialização.

Os  processos de territorialização realizados pelos  grupos humanos,  podem ser

analisados  em  um  contexto  sócio-histórico  de  movimento.  Sobre  o  processo  de

territorialização, Cavalcante (2013) afirma: 

A importância da territorialização humana não exclui, no entanto, a importância do
movimento  que  está  presente  na  vida  das  pessoas  desde  os  tempos  mais
remotos, logo se conclui que a territorialização não é estática, pois também se dá
no movimento (Cavalcante, 2013: 36).

A territorialização  não  é  estática,  em  outros  termos  pode  ser  percebida  em

contextos  mais  amplos,  logo,  nas  situações  que  envolvem  esses  processos  estão

implicadas a historicidade e as realidades vivenciadas em cada comunidade. Pacheco de

Oliveira(1998) explicita a noção de territorialização:

Nesse  sentido,  a  noção  de  territorialização  é  definida  como  um  processo  de
reorganização social que implica: 1) a criação de uma nova unidade sociocultural
mediante  o  estabelecimento  de  uma  identidade  étnica  diferenciadora;  2)  a
constituição de mecanismos políticos especializados; 3) a redefinição do controle
social sobre os recursos ambientais; 4) a reelaboração da cultura e da relação
com o passado (Pacheco de Oliveira, 1998: 55).

 Este  retorno  trata,  especificamente,  da  realidade  vivenciada  por

estasfamíliasMbyáque  realizam a mobilidade espacial,  objetivandomorar  e  circular  em

locais  que  estão  vinculados  com  a  história  das  Reduções  ou  Missões  Jesuíticas,

reorganizando-se socialmente. 



Garlet (1997)chama atenção a respeito das memórias que evocam fatos, locais e

ou personagens míticos/históricos:

A necessidade de migrar e reterritorializar impele a uma reelaboração da memória,
para que a mesma passe também a justificar os novos espaços que estão sendo
incorporados.  Os  Mbyá  reformularam sua  noção  de  território  apoiando-se  nos
mitos que, readaptados, incorporam fatos, locais e personagens históricos. Esta
reconstrução do discurso mítico procura igualmente compreender, explicar e dar
conta da situação do contato interétnico, ou seja, justificar a “irrupção do branco”
(Garlet,1997:19).

Essas reelaborações de memórias estão expressas nas falas dos Mbyá quando

trazem à tona explicações sobre o porquê buscaram a região das Missões para viver, eles

sereapropriaram da TavaMiri São Miguel (antigo templo religioso pertencente à Redução

de São Miguel Arcanjo) na década de 1990. Mais recentemente,no ano de 2013, quando

a família Romeu retornouà Santo Ângelo, de certa maneira justificaram que esse local

também é sagrado por ser pertencente aos seus antepassados e ter abrigado a Redução

de San Angel Custódio (1706-1707).

A  reconstrução  de  discursos  dos  Mbyá,  explicitada  por  Garlet  (1997),  está

diretamente ligada às questõesque envolvem os conflitos e lutas em busca de aquisição

de terras  ou de manutenção de suas terras.  Porém,  deve-se levar  em conta  que as

diversas etnias indígenas brasileiras apresentam realidades variadas no que diz respeito

a essa problemática. Neste sentido, Pacheco de Oliveira (2002), salienta a urgência em

rever a situação das sociedades indígenas no Brasil contemporâneo, já que elas não se

enquadram em um único sistema. O autor cita como exemplo justamente os Mbyá, os

quais,  por  possuírem  “uma  complexa  relação  com  a  terra”,  adotam  processos  de

“deslocamentos cíclicos”. 

Alguns  relatos,  apontando  deslocamentos  ou  fluxos  migratórios  envolvendo  os

Guarani,estão  registrados  na  etnografia  clássica  por  Nimuendaju  (1987),Susnik

(1982),Cadogan  (1997),Schaden  (1974).  As  informações  relativas  a  esses

deslocamentos,em boa parte, explanam sobre as questões espirituais ligadas à busca da

“terra sem mal”, assim são citados e analisados para dar conta de expor uma série de

fatores que ocasionavam os movimentos e promoviam a dinamicidade de ocupação dos

espaços  territoriais  em  contextos  que  apresentavam  grandes  resquícios  de  padrões

colonizadores.

 Ao compararmos as  situações de deslocamentos em tempos passados e nos

tempos atuais, percebe-se uma continuidade referida às questões mítico/religiosas e de

certa maneira também envoltas num padrão “colonizador”, porém, é necessário abrir o

campode  análise  para  outros  fatores,  presentes  na  atualidade,  sejam eles  de  ordem

política, social, ambiental e ou os ocasionados pelos contatos interétnicos.



De fato, expandir o campo de observação requer um olhar mais atento às razões

destes deslocamentos, Pissolato (2004), ao fazer uso da expressão mobilidade, sugere

que  estes  movimentos  sejam  pensados  a  partir  de  uma  óticamúltipla  na

contemporaneidade,

Quero dizer que a mobilidade mbya contemporânea deve ser considerada a partir
de diferentes pontos de vista (inclusive o "religioso"), e nem sempre se configura
em migração (ou migração para o leste), podendo ser imediatamente comparada
aos  grandes  movimentos  populacionais  focalizados  pelos  estudos  clássicos
(Pissolato, 2004: 66-67).

Ao tomarmos por base os referenciais das rotas apresentadas por Garlet (1997)

como espaços de circulação percorridos durante os processos de mobilidade espacialdos

Mbyádesde o período colonial até os dias atuais, é possível percebermos que ao longo do

tempo passaram pela região das Missões e dispersaram-se para seguir rumo a outros

estados ou acabaram encontrando espaços para se acomodarem na região noroeste do

Rio Grande do Sul. Assim confirmou-se, a hipótese levantada por Pissolato (2004) de que

nem sempre os Mbyá rumaram a leste em busca do oceano, afim de se estabelecerem

com suas tekoa. 

Por  outro  lado,  Garlet  (1997)  demonstra  que  algumas  famílias  acabaram

readaptando e reelaborando suas memórias ligadas à História das Missões para justificar

a luta pela terra e a presença dos Mbyá na região, fundando novas tekoa.

As  reflexões  trazidas  neste  estudo  têmo  intuito  de  contextualizar  algumas

informações preliminares para a compreensão da temática que será tratada a seguir. A

proposta é de analisar e registrar o nascimento de uma aldeia Mbyá na cidade de Santo

Ângelo, apresentando fragmentos desta etnografia e assim, colaborar com a produção de

conhecimentos que são pertinentes tanto para a Antropologia quanto para a História. 

Fragmentos de uma etnografia: Assim surge a TekoaPyaú

Entre as falas que se mesclam nas vozes de Floriano Romeu (líder espiritual da

comunidade) e de Anildo Romeu (cacique – líder político), às vezes, Marianito (sobrinho-

neto  de  Floriano,  que  acompanha  as  crianças  e  os  jovens  na  escola  e  auxilia-o  no

recebimento  de  visitas,  quando  Anildo  não  está  na  aldeia)  também é  chamado  para

contribuir com seus conhecimentos. Dessa forma, as narrativas vão se constituindo pelas

vozes masculinas, as responsáveis, nesse momento, por dar corpo a uma nova história, o

surgimento da TekoaPyaú.

 A chegada da família Romeu a Santo Ângelo ocorreu em 29 de julho de 2013.

Aproximadamente 14 membros desta família saíram da cidade gaúcha de Nova Santa

Rita,local onde estavam acampados por, mais ou menos, quatro meses após o retorno de



San Ignacio na Argentina.Anildo inicia a fala contando sobre o retorno de sua família ao

Brasil; em poucas palavras expõe, brevemente, os locais percorridos e alguns fatos que

aconteceram enquanto estavam na Argentina.

Segundo o cacique, eles estiveram na Provincia de Misiones(nas aldeias de Jaboti,

25 de Maio, Capiovi, Ouro Verde); após o falecimento da avó materna (esta sepultada na

aldeia Capiovi), moraram em San Ignacio, em Mártires e em Oberá. Esses deslocamentos

ocorreram depois da saída desta família de São Miguel das Missões, um tanto em razão

da  doença  de  Dória  (mãe  de  Anildo  e  esposa  Floriano),  abrigavam-se  na  casa  de

parentes de sangue e irmãos (Guarani). 

Devido ao agravamento da doença e à fragilidade da saúde de sua mãe, Dória,

Anildo relata que isso fez com que a família procurasse um xamã (pessoa responsável

por rituais de cura) na localidade de Bonpland – Departamento Candelaria. Apesar do

tratamento para a cura ter sido realizado, Dória faleceu e foi enterrada nessa localidade.

Em conversas com Paulo Joel BenderLeal (advogado e amigo da família Romeu desde os

tempos em que viveram em São Miguel das Missões),  a provável  causa da morte de

Dória foi câncer. 

Anildo conta que a morte de sua mãe desestabilizou a família,  gerando grande

tristeza e a necessidade de mudarem o local de moradia. Logo depois do fato, partiram

para Santa Ana, ainda no território argentino. O último local em que viveram antes de

retornar ao Brasil foi San Ignacio. 

Nesse  período  de  deslocamentos,  quando  os  familiares  estavam  residindo  na

Argentina, o filho mais velho de Floriano, Marcelo, que morava em Passo da Estância, em

um acampamento na beira da estrada, no município gaúcho de Barra do Ribeiro, visitou o

pai e os irmãos duas vezes.

O  caciqueAnildo  ainda  relatou  que  a  situação  da  família,  na  Argentina,  estava

complicada;  lá,  trabalhavam  no  corte  de  erva-mate  e  vendiam  artesanato,  porém as

condições de assistência do governo do país (saúde, alimentação, terra) eram precárias,

istoreforçou a ideia de Floriano, que jápensava em retornar para o Brasil. Durante o tempo

em que viveu na Argentina, ele manteve contato por telefone com o advogado Paulo Leal,

que morava em Santo Ângelo o qualauxiliou nas negociações com o prefeito desta cidade

Valdir Andres e com o secretário do Meio Ambiente, José Ricardo Martins Ferreira, em

busca de um espaço para estabelecer a sua família.

Motivados por Marcelo, Erica e Miguelina voltam primeiro ao Brasil e se instalam

num acampamento indígena localizado no município de Barra do Ribeiro. O terceiro filho

de Floriano a voltar foi Anildo, o qual diz não ter se adaptado na Argentina: “[...] já não me



acostumo  mais  lá”.  Ele  relatou  que  sentia  saudade  do  tempo  em  que  viveu  na

TekoaKoenju. Anildo retornou de San Ignacio com a esposa e a filha Kelly Nadia e foi ao

encontro  do  irmão  Marcelo.  As  irmãs  de  Floriano,  Edina  e  Norma,  continuaram  na

TekoaKoenju quando ele partiu com a esposa e os filhos menores para a Argentina.Em

2012,  Floriano  vem  ao  Brasil  com  os  filhos  menores.  Eles  passaram  uma  semana

visitando Norma em São Miguel das Missões e, depois, rumaram para o mesmo local

onde já estavam os filhos mais velhos e a irmã Edina para o acampamento em Barra do

Ribeiro. 

Sobre  os  motivos dos deslocamentos e a maneira diferenciada como os Mbyá

relacionam-se  com  a  terra,Melià  (1988)  traz  importantes  contribuições  para  a

compreensão,  nesse  caso  específico  aplicado  àmobilidade  espacial  da  família

Romeu,quando discorre sobre o assunto:

Siguesiendo objeto de discusión etnológica el motivo o motivos de lamigración
guarani en general y la que dioorigen a lanácionchiriguano, en particular. [...] Los
Guaraní  se  han  caracterizado  tradicionalmente  por  sus  fuertes  tendencias
migratorias. El tipo de cultivo practicado, que requería suelos bastante específicos,
así como las estructuras sociales y culturales que correspondían a estas bases
económicas serían la razón suficiente de su movilidad expansiva (Melià,1988:19). 

Ainda tratando sobre as motivações para os movimentos migratórios dos Guarani,

Melià (1988)  segue explicitando:

La  respuesta  no  es  unívoca  y  probablemente  obedece  a  varios  niveles  de
comprensión y ha estado y está  sujeta  a las mismas vicisitudes históricas del
Pueblo guaraní. En la búsqueda de la tierra-sin-mal y en la consiguiente migración
convergen  varios  factores:  una  crisis  de  carácter  económico  provocada  por
reducción y agotamiento de los campos de cultivo, un aumento considerable en la
demografía, tensiones sociales y políticas en el seno de una comunidad. [...] La
tierra-sin-mal  es  ante  todo la  tierra  buena,  fácil  para ser  cultivada,  productiva,
suficiente  y  amena,  tranquila  y  apacible,  donde  los  Guaraní  puedan  vivir  en
plenitud su modo de ser auténtico. Esto es lo que siempre han buscado, donde se
han  establecido,  y  lo  que  procuran  guardar  celosamente  una  vez  conseguido
(Melià, 1988: 22-23).

Conforme  explicado  por  Melià  (1988),  pode-se  perceber  que  a  motivação  das

migrações está relacionada a questões socioambientais, tensões sociais e políticas nas

comunidades, ao aumento da demografia e, ainda, a um contexto cosmológico ligado à

espiritualidade dos Guarani, aqui referindo ao contexto Mbyá vivenciado na TekoaPyaú.

Garlet (1997) também compartilha, em seu estudo sobre a mobilidade espacial dos

Mbyá, uma série de fatores ligados aos já citados por Melià (1988). O autor afirma que,

geralmente, mais de um fator desencadeia as caminhadas dessas famílias; então, o que

precisa ser analisado é se realmente existe  uma única motivação ou um conjunto de

motivos que impulsionou os integrantes da família Romeu a percorrer diferentes locais

entre o Brasil e a Argentina e, posteriormente, retornar à região das Missões. 



Analisar esse(s) motivo(s) é justamente um dos objetivos da presente investigação.

Nesse sentido, segundo informações até então apuradas, é possível apresentar que, no

tempo em que a família Romeu esteve na Argentina, Floriano sempre seguiu mantendo

contato com algumas pessoas na região das Missões, inclusive com representantes do

poder público municipal e federal. 

Após diversas tratativas com a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, representada

pelas  Secretarias  de  Assistência  Social  e  Meio  Ambiente,  finalmente  chegava  a

confirmação de que a família seria recebida em uma fração de terras pertencente ao

município, no distrito de Atafona, Barra do São João, à distância de 5km da zona urbana.

Assim, a família Romeu partiu em direção a Santo Ângelo, em um ônibus fretado, de

acordo  com o  relato  de  Anildo,  com o  auxílio  financeiro  de  Norma  Romeu  (irmã  de

Floriano).  Para  a  viagem,  levaram  consigo  apenas  poucos  pertences,  roupas,

instrumentos musicais (violão, violino, mbaraká ou mbaepu [chocalho globular]), utensílios

de uso doméstico (panelas), colchões e cobertas, além de documentos pessoais e de

valor afetivo, como algumas fotografias. 

Entre as muitas conversas e anotações no diário de campo em meados do mês de

agosto de 2014,numa tarde ensolarada, um momento em especial se destaca, quando

Floriano refere que: “aqui iniciamos uma semente,  temos que buscar nossos caminhos

pela paz, sem brigas, não é com armas que vamos conquistar nosso espaço”.  A fala

desse líder  espiritualtraduz exatamente  a  vontade  dos Mbyá  dese  estabelecerem em

Santo Ângelo e iniciarem assim a fase da semeadura na luta pelo reconhecimento e a

visibilidade na comunidade local e regional.

“Aqui nos acolheram”: semear para colher 

Ao chegar em Santo Ângelo, os Mbyá foram acolhidos em um pequeno terreno de

aproximadamente 2,5 hectarespertencente à prefeitura municipal. Essa área faz divisa

com propriedades particulares nas laterais, à frente com a estrada geral Santo Ângelo-

Atafona e, ao fundo, com o Arroio São João.



Figura 2:Imagem Google – localização TekoaPyaúElaboração: MATTOS, Gil & DEZORDI, Estelamaris.

O terreno no qual a família Romeu se encontra assentada possui algumas árvores

frutíferas bergamoteira (Citrusnobilis), ameixeira-do-inverno, limoeiro, eucaliptos, taquara,

além de água encanada e energia elétrica disponível. Há também uma casade alvenaria

que abrigava, anteriormente, a associação de proteção aos animais de Santo Ângelo -

ASPA, de responsabilidade da falecida Olga e um galpão de alvenaria em que ficavam os

animais. Segundo o relato de Floriano, todos ficaram abrigados nos primeiros 15 dias,

após  a  chegada  a  Santo  Ângelo,  até  receberem  os  materiais  necessários  para  a

construção das barracas de lona preta que, até hoje, os abrigam. Percebe-se que não há

local apropriado para o cultivo de suas roças.

Em uma tarde de novembro de 2013, numa visita com colegas guias de turismo,

fomos até o local em que Floriano e seus familiares já estavam morando, para entregar

doações  de  alimentos  e  roupas  arrecadadas,  neste  dia  foram feitos  alguns  registros

fotográficos.



Figura 3: Pátio externo TekoaPyaú . Foto: Acervo pessoal da autora, 2013.

Figura 4: O fogo familiar . Foto: Acervo pessoal da autora, 2013.



Figura 5: Pé da Bergamoteira – pátio externo TekoaPyaú. Foto: Acervo pessoal da autora, 2013.

Essas imagens ilustram os primeiros meses de luta para a construção das casas

improvisadas,  construídas  com  lona  preta  cedida  pela  Secretaria  Municipal  do  Meio

Ambiente.  As  madeiras  e  taquaras  foram  coletadas  nas  matas  vizinhas,  mediante

autorização dos respectivos proprietários que vivem nas imediações da aldeia. 

A imagem chama atenção quanto a alguns detalhes que podem ser percebidos

agora, mas que, em um olhar inicial, passaram desapercebidos. Alguns elementos, então,

se fazem notar: o fogo sempre aceso na volta ou dentro das casas, abergamoteira, citada

mais de uma vez nesta escrita, cujo entorno estava sendo moldado como futuro espaço

de convivência das famílias e, depois,serviria de abrigo durante as rodas de conversas e

chimarrão. 

As doações recebidas se acumulavam em uma espécie de depósito, embaixo do

pé da bergamoteira.  Algumas extensões de rede de luz já  prontas para uso,  bancos,

cadeiras e mesas usadas, espalhavam-se pelo cenário. A impressão que se tinha quando

se observava o local próximo àbergamoteira era de que havia um espaço vazio, espaço

este em que a Opy (casa de reza) seria construída. Neste momento, a sensação era de

que algo ainda estava sendo constituído.

A presença  do  fogo,  descrito  pela  expressão  cheypykykuera,  para  os  Kaiowá,

também representa para os Mbyáum grupo de parentes reunidos em torno de um fogo



familiar;  a  partir  disso,  explicita-se  o  sentimento  de  convivência  familiar,  íntima  e

continuada.  Pereira (1999) explica que, para os antropólogos, essa expressão pode ser

identificada como conceito próximo ao de família nuclear, o que, para o etnólogo, pode ser

chamado também como “fogo familiar”, traduzido como uma

unidade  sociológica  no  interior  do  grupo  familiar  extenso  ou  parentela  [...],
composto  por  vários  fogos,  interligados  por  relações  de  consanguinidade,
afinidade ou aliança política. [...] O fogo prepara os alimentos, protege contra o frio
e em torno dele  as pessoas se reúnem para tomar mate ao amanhecer e ao
anoitecer (Pereira, 1999: 81).

A partir da vivência em campo foi possível perceber que na TekoaPyaú a presença

do fogo possui simbologia semelhante, pois,  em volta dele,  estabelece-se o momento

privilegiado de encontro entre os membros da comunidade para que, entre eles, ocorra

troca  de  experiências  e  de  relatos  de  vida.  Esse  costume  representa  um  espaço

privilegiado para o fortalecimento e a manutenção da cultura Mbyá.

A constituição do grupo de canto e dança, coordenado por Floriano Romeu, está

vinculadaà espiritualidade e à manutenção cultural  dos Mbyá. A partir  da formação do

grupo, foi possível viabilizar a inserção desta comunidade nos espaços externos da tekoa.

A  criação  do  coral  Tape  Porã (Caminho  Bonito)  foi  primordial  para  concretizar  a

visibilidade do grupo na sociedade local  e  regional.  As danças e os cantos sagrados

fazem parte das tradições espirituais que ocorrem na Opye as músicas apresentadas ao

público,  em  geral,  são  compostas  para  esse  fim  (Arndt,  2010).  Alguns  cantos  são

musicalizados e entoados para os visitantes não indígenas que chegam natekoa.

Emboraos  movimentos  ainda  sejam  incipientes,  é  possível  perceber  que,  aos

poucos, as pessoas da comunidade local, os não indígenas se mostram disponíveis ao

reconhecimento e à valorização da cultura Mbyá.Ainda que muitas pessoas do município

desconheçam  a  localização  da  aldeia,  aos  poucos  a  comunidade  Mbyá  vai  tendo

visibilidade.

Os  poderes  públicos  municipal,  estadual,  federal  e  demais  instituições  têm

conhecimento da situação referente ao espaço territorialcedido para abrigar os Mbyá e da

necessidade de que sejam ampliados.  Providências em relação a essa situação vêm

sendo tomadas desde2013.

 As Secretarias Municipais de Assistência Social, Trabalho e Cidadania e do Meio

Ambiente têm empenhado diversos esforços, com o auxílio do Ministério Público Federal

e  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  para  a  compra  de  uma  fração  de  terras  maior,

posteriormente ao requerimento pelos Mbyá perante estes órgãos federais no início do

ano de 2014 e na sequência da constituição da Associação Indígena TekoaPyaú em 2015.

A expectativa da comunidade indígena em relação à compra de uma nova área de



terra vai ao encontro daampliação do seu espaço territorial e consequente manutenção de

seu  modo  de  ser.   Essa  conquista  permitirá  melhorias  nas  condições  de  moradia  e

sustentabilidade, incluindo o plantio de alimentos para subsistência, como a mandioca, a

batata doce, o milho, a coleta de madeiras e sementes para produção de artesanato e a

melhor distribuição das casas nos espaços. Também será possível a construção da Opy

em local  considerado apropriado pelos Mbyá,  ou seja,  em espaço reservado,  distante

daqueles de convivência comuns. 

Considerações Finais 

Este artigo objetivou expor parte dos dados da pesquisa de campo na TekoaPyaú,

a  fim  de  relatar  parte  da  análise  relativa  ao  nascimento  da  “nova  aldeia”.  Com isso

evidenciou-se  uma  gama  de  elementos  que  permitiram  inferir  sobre  as  motivações

desencadeadoras dos deslocamentos dos Mbyá e as ações resultantes desses processos

de territorialização.

O  surgimento  de  novas  tekoa está  vinculado  a  fatores  de  ordem  espiritual

(cosmológicas)  e  sócio-política,  atrelados  a  questões  ecológicas  e  de  distribuição  de

terras (Garlet, 1997).  A tekoa que nasceu em Santo Ângelo representa o “retorno” de

famílias Mbyá  para  esta cidade,  da  mesma forma como ocorreu em São Miguel  das

Missões nos anos de 1990, as quais passaram a reivindicar os direitos relativos à terra ao

se apropriarem dos espaços considerados antigos territórios (narrativas relacionadas ao

período das Missões Jesuíticas) e ao se sentirem parte deles. 

As  distintas  formas  utilizadas  para  caracterizar  a  situação  atual  dos  Mbyá  no

município  deixam  transparecer  que,  independentemente  de  estarem  provisoriamente

instalados em um pequeno pedaço de terra, conseguem manter os costumes – o seu

modo de ser mesmo que para isso precisem lançar mão de estratégias para reorganizar e

de certa forma ressignificaros hábitos diários.

Ao dialogar com a sociedade envolvente, principalmente com a comunidade local e

seus  entornos,  os  Mbyá  constroem uma  rede  permanente  de  contatos  externos  que

permite acionar mecanismos de ajuda para resolução dos problemas a serem sanados.

São exemplos  dessas  relaçõeso  ato  da  retiradade madeira  de  corticeiraem terras  de

propriedade de Lauro Belinazo (mora a uma distância de mais ou menos15 Km da aldeia)

para a confecção do artesanato, mel e ervas medicinais nas terras dos vizinhos próximos,

assim como as negociações que estão sendo efetivadas para a aquisição de uma fração

maior de terras. 

Essas redes também se espalham entre os parentes, sejam eles consanguíneos,



por afinidades e ou agregados, pois as visitas, mais ou menos estendidas, demonstram a

efetivação do seu modo de ser. As famílias que transitam entre os territórios do Brasil, da

Argentina,  do Paraguai  e,  por  vezes,  do Uruguai  seguem movimentos  de “mobilidade

espacial”  ou de “circulação”,  sugerindo, como apontamGarlet  (1997),  Pissolato (2004),

uma  continuidade  histórica  para  retornar  aos  antigos  espaços  em  busca  de  novas

territorializações. 

 A circularidade  dos  Mbyá  permite  reagregaras  famílias  extensas  que,  muitas

vezes, dispersam-se por falta de espaço. Esse movimento demonstra a resistência das

comunidades indígenase areciprocidade que está  posta  no modo de ser  guarani:  “se

recebo, retribuo”. No caso observado neste momento,a maior parte da família de Floriano

Romeu está reunida e, segundo manifestações de Anildo, assim que conseguirem mais

terras,  seu  irmão  Marcelo  vai  se  deslocar  para  viver  junto  dos  demais  parentes.  Da

mesma maneira, coloca-se a possibilidade em aceitar outras famílias Mbyáagregadas por

vínculos de afinidade. 

O empenho dos Mbyá está balizado pela união e pela perseverança em busca de

mais  terras  para  instalar  definitivamente  a  TekoaPyaú.  Nota-se,por  meio  das  ações

cotidianas, o papel que cada um tem em manter a coesão e a estabilidade para fortalecer

a  tekoa,  o  papel  das  mulheres  é  de  fundamental  importância  para  a  formação  e

sustentação  da  família.  Por  mais  que  os  contatos  interétnicos  tenham  modificado  e

desestruturado  as  relações  dos  diferentes  grupos,  os  indígenas  estão  conseguindo

reinventar seus costumes frenteaos momentos de diversidade e dificuldades. Fazem isso

sem deixar  que sua cultura se modifique totalmente ou desapareça e,na tentativa  de

minimizar os impactos externos seguem determinados em buscar seus espaços por meio

do diálogo.
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