
Entre os dias 26 e 29 de Julho de 2022 foi realizada uma

extensa programação no 9º Encontro Nacional dos

Estudantes Indígenas (IX ENEI), em locais variados da

Unicamp. Alguns exemplos dessa programação foram:

apresentações de trabalhos em banner, palestras de

convidados e de pesquisadores indígenas, depoimentos dos

especialistas e mestres tradicionais, simpósios, mesas

redondas, plenárias, relatos de experiências vivenciadas,

apresentações culturais, como desfile de vestimentas

tradicionais, apresentações teatrais e de música, etc.

O 9º ENEI foi organizado por parcerias com membros dos

coletivos indígenas, parceiros indígenas e não-indígenas,

distribuídos em 6 comissões organizadoras: secretaria,

finanças, científica, logística, cultura e comunicação. O

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, entendendo a

importância do evento, disponibilizou a sua estrutura física,

material e administrativa em apoio aos estudantes indígenas

que deste encontro participaram. cont. p.2
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Alojamento nas arquibancadas e quadra GMU - foto por Anaisa - Equipe GMU.



9º ENEI  - Ginásio Multidisciplinar da Unicamp e Teatro de Arena - fotos por Anaisa - Equipe GMU.
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O 9º ENEI foi um encontro muito

aguardado por ser o primeiro evento

presencial após a medida de distanciamento

social como controle da pandemia de

COVID 19. O tema desse ano foi

"Ancestralidade e contemporaneidade:

tecendo histórias a partir das

epistemologias, cosmologias, ontologias e

vivências dos povos indígenas".  A proposta

foi apresentar e debater pautas sobre

educação, permanência na universidade,

saúde, território, entre outras questões,

compreendendo os indígenas como sujeitos

protagonistas de suas próprias demandas

dentro das universidades.

Participaram mais de duas mil pessoas

entre delegações indígenas, estudantes de

várias etnias e universidades, grupos de

indígenas e não indígenas, estudantes ou

não, envolvidos pelas mesmas questões.   

Para exemplificar o conteúdo trabalhado

nesse ENEI destacamos a

participação do Grupo de Teatro e Dança

Liberdade PKR - PA’I KUARA RENDY (Raio

do Sol, em português). O Grupo Liberdade

PKR, como é conhecido, é formado por

jovens indígenas do povo Guarani Kaiowá,

pertencentes a Aldeia Amambai, no Estado

do Mato Grosso do Sul. Suas atividades

artísticas buscam a valorização da cultura

Kaiowá, em sua aldeia e na sua escola,

propondo através da arte a reflexão sobre as questões

vivenciadas pelos povos indígenas e pelos jovens de sua

aldeia. Esse grupo, que foi um dos vários que utilizaram o

alojamento do Ginásio, é formado pelos 8 jovens atores

indígenas: Cristiane Lossate (22 anos), Poliane Velasques

(16 anos), Letícia Duarte (17 anos), Anuxa Athaieli Souza (17

anos), Adeilson Gonçalves (17 anos), Cauã Vasque (14 anos),

e Gebesson Solano (18 anos). O grupo Pa’i Kuara Rendy

tem como idealizador, diretor e responsável o professor

Duadino Martines, que também atua.

Foram apresentadas 3 peças teatrais: "Caminhos da

Sabedoria"; "Filhos dessa Terra"; e "Gritaram me Bugra".

"Filhos dessa Terra" foi apresentada no 1º dia do evento,

26/07/2022. Vejam as fotografias dessa apresentação,

cedidas pelo jovem indígena Kauê V. França, do povo

Terena, participante também do alojamento no GMU.

cont. p.3

Grupo Liberdade PKR - Teatro de Arena da Unicamp  
foto por Kauê Terena.



Todos os personagens saem de cena. E neste ato

final, entra 1 indígena de beca, capelo e diploma

na mão falando sobre as dificuldades do

estudante indígena no país. Ele afirma que são as

novas ferramentas de luta dos povos indígenas.

Todos  voltam  ao  palco  para  agradecer  ao

público.

Fontes:  Entrevista com Duadino Martines para o Jornal GAZETA GMU online, dia 15/08/2022.

https://www.youtube.com/watch?v=dISVZOwbDW4

https://www.amambainoticias.com.br/2021/12/08/especial-retrospectiva-professor-duadino-
destaca-conquista-de-grupo-de-teatro-indigena-no-ano-de-2021/

Atriz Cristiane Lossate no Alojamento do
Ginásio - foto por Anaisa - Equipe GMU.

Segue a descrição da peça "Filhos dessa Terra", nas

palavras do Duadino, em entrevista para o Jornal

GAZETA GMU online:

9º ENEI - "Filhos dessa Terra" - encenado pelo
Grupo Liberdade PKR  - fotos por Kauê Terena.

Duadino Martines - atuando em "Filhos dessa Terra" -
 foto por Kauê Terena.

                Na Cena 1, ao som da trilha "Song Amazon in

Brazil" (DJ Alok), 3 indígenas, em sincronia e ritual,

entram em cena carregando uma takuara, um mbaraka

e um cocar, que simbolizam nossa ancestralidade. Eles

colocam no centro do palco e se afastam. A personagem

fictícia “mãe terra” se aproxima e canta uma canção em

Guarani que diz "A minha querida mãezinha - em

referência à terra". Um dos indígenas recita um

monólogo de amor e respeito à "mãe terra", terminando

o ato com um protesto sobre o fato de que todos

pertencem à “mãe terra”. Dois indígenas se aproximam

e falam sobre o orgulho de sua ancestralidade. Outros 3

indígenas se aproximam falando sobre os rituais

ensinados ao redor do fogo pelos anciões.  A “mãe terra”

reaparece, com um celular na mão e 

fala sobre o uso das novas

tecnologias pela juventude indígena.

Na Cena 2, entram 2 indígenas estudantes com falas

sobre o medo de enfrentar uma universidade e sobre o

preconceito que muitas vezes eles passam.

Na Cena 3, entram 2 personagens fictícios: o

preconceito e a discriminação, falando como eles são

fortes e que fazem de tudo para que o indígena desista

de estudar. 

Na Cena 4, um dos estudantes é barrado pelos

personagens fictícios e oferecem uma placa escrito

“Marco Temporal”. Em sequência outro estudante

chega confrontando ambos personagens fictícios, que o

fazem calar e o empurram de volta a aldeia. Uma

tristeza toma conta dos dois indígenas estudantes que

lamentam e choram pelo ocorrido. Um som de fundo de

um telejornal é ouvido, noticiando sobre a invasão de

terras indígenas em MS. Seguem-se sons de tiros e os

estudantes caem mortos ao chão. A personagem “mãe

terra” entra em cena aos prantos lamentando a morte

deles. 

GAZETA GMU ONLINE |  EDIÇÃO N.0503



mãe solo? Qual é o projeto de bolsa permanência pensada

nestas mães solos, quando a criança fica doente é

atendida no Cecon, não, essa mãezinha tem que se virar

nos trinta. Então eu pergunto quais os projetos que existe

para essas mulheres indígenas que vem fazer uma

Universidade, o que a Universidade oferece para que ela

permaneça, tem algum trabalho pensado na saúde da

mulher indígena, tem atendimento médico com essas

mulheres, meninas que chegam de outras aldeias, outras

cidades. Porque não tem indígena só na aldeia, existem

os indígenas que moram em cidades. Então antes de

tudo, precisamos saber quem são essas mulheres

indígenas que estão chegando dentro das Universidades,

e o que podemos oferecer para essas mulheres

protagonizar sua história, sem precisar deixar seu filho,

sua saúde, seu bem viver de lado.

P O R  A N A I S A  -  E Q U I P E  G M UEntrevistas com estudantes indígenas.
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Marcela Pankararu 
 foto por Anaisa - Equipe GMU.

ENTREVISTADA: A estudante Marcela Maria

Torres Nonato, do povo Pankararu, ingressou no

curso de graduação em Ciências Sociais, no

IFCH/Unicamp, pelo Vestibular Indígena de 2020.

Atuou no evento como coordenadora da Comissão

de Cultura .

(GMU): Quais as ações já adotadas, e aquelas ainda

necessárias, para garantir as condições da

subsistência das mulheres estudantes indígenas

dentro da universidade?

(Marcela Pankararu): Ainda falta muitas coisas para

que as mulheres indígenas conseguiam permanecer

dentro das Universidades, mostrar seu protagonismo. O

mais importante é saber como essas mulheres chegam na

Universidade, o que elas trazem consigo além de toda sua

força, sua tradição e costumes, muitas de nós somos mãe

solo sem ajuda. Imagina o quanto essa mulher é forte só

de encarar uma Universidade sabendo que ela tem um

filho que depende somente dela? Muitas coisas vem no

pensamento, onde ela ficará com seu filho, como ela e a

criança irá sobreviver, tem escola? Tem apoio para

mulheres indígenas que são mãe solo? Quando falamos

em bolsa permanência não falamos só do valor da BAS,

mas saúde, educação, qualidade de vida em geral. Qual é

o apoio que as assistente sociais dão para essas mulheres 

cont. p.5

Se ouvimos tantas vezes ser dito que é necessário

dar protagonismo aos indígenas. E reconhecendo a

importância de ouvirmos as demandas que partem

dos   próprios   estudantes  indígenas,   como

sendo os sujeitos do

discurso, então

abrimos este espaço

no Jornal GAZETA

GMU online para

entrevistar alguns

estudantes indígenas

que participaram

ativamente no 

9º ENEI.

(GMU): Como membro do Diretório Central dos

Estudantes Indígenas da Unicamp, quais avanços

você observa no que já foi conquistado pelo

“movimento dos estudantes indígenas”? E como, na

prática, a universidade pode se preparar para

receber os estudantes indígenas com o objetivo da

sua permanência e continuidade em sua trajetória

acadêmica?

(Marcela Pankararu): O Coletivo indígenas da

Unicamp teve vários avanços, juntos com apoio de

professores e alunos não indígenas que entendem a nossa

luta, conseguimos nos organizar e manter nosso coletivo

indígenas, que é a nossa porta voz onde protagonizamos.

Juntos das redes de acolhimento que ajuda da compra de

passagens para todos os estudantes indígenas do Brasil,

conseguimos fazer o maior encontro Nacional dos

Estudantes indígenas (ENEI), mostrando nossa

capacidade, nosso protagonismo, nossa luta, nossa

cultura, nossos Povos.  Junto com as nossas lideranças,

hoje mostramos para a Universidade que assim como

temos muito o que aprender com ela, a mesma coisa a

Universidade tem que fazer, aprender com nossas

culturas, aprender que não existe somente uma etnia,

mas várias. Não adianta ajudar dá condições somente



Milena Baré
 foto por Anaisa - Equipe GMU.

para uma etnia de um único lugar e não visibilidade as

outras etnias existentes nelas, é preciso conhecer primeiro

os povos indígenas que existem dentro dela para que se

posso fazer um plano de ação onde contemple todos, aí

sim eu vejo que realmente a Universidade está se

esforçando para atender os povos indígenas. Somos

gratos pela Unicamp apoiar nossos saberes, temos que

caminhar juntos, porque então o nome Universidade

deveria sair, pois se não atende um Universo de saberes,

não tem porque ser uma Universidade. 

(GMU): Você ingressou na Universidade através do

1º ano do Vestibular Indígena na Unicamp? Como

está a evolução do movimento pela acessibilidade

dos estudantes indígenas na vida acadêmica?

(Milena Baré): Sim, ingressei pelo Vestibular de 2019,

que foi o primeiro específico para os estudantes indígenas.

De 2019 até hoje ganhamos protagonismo no

acolhimento dos nossos parentes indígenas do momento

em que chegam para a prova do Vestibular até o final do

seu curso. Em 2019 nós, da primeira turma de estudantes

indígenas, tivemos apoio dos não-indígenas que

participavam de uma Rede de Apoio com hospedagem,

alimentação, instruções para matrícula etc. Hoje, esta

Rede de Apoio é denominada Ñandutí e, além dos

membros não-indígenas, também fazem parte alguns

professores da Universidade e os alunos indígenas. Os

alunos indígenas do Campus de Barão Geraldo já

evoluíram no movimento ao conquistarem a

formalização de sua organização estudantil através do

Coletivo Acadêmicos Indígenas da Unicamp.
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Porém preciso teclar novamente na bolsa permanência,

pois precisamos de um lugar pra ficar, um lugar para se

alimentar, um lugar para estudar, um lugar para cuidar

da nossa saúde, temos que ter um lugar onde podemos

fazer nossos rezas, pois nós estudantes indígenas também

sofremos de doenças espirituais, onde iremos fazer nossas

rezas, nossas fogueiras, não é porque estamos fora de

nossa base, que não fazemos nossos rituais. Quando

falamos de bolsa permanência para nós indígenas,

falamos sobre tudo isso. Na moradia não pode fazer

fogueira, não tem como fazer nossos rituais, então são

coisas que precisa ser pensando também.

Finalizou Marcela Maria Torres Nonato, do povo

Pankararu.

ENTREVISTADA: A estudante Milena Peixoto de

Lima, do povo Baré, nasceu em São Gabriel da

Cachoeira/AM. Ela faz parte do Coletivo dos

Estudantes Indígena de Limeira/SP e cursa

Nutrição pela Faculdade de Ciências Aplicadas da

Unicamp do Campi de Limeira/SP. Fez parte da

Comissão de Secretaria do 9º ENEI.

(GMU): Qual o próximo passo para os alunos

indígenas garantirem que os ingressantes possam

efetivamente acessar e permanecer na

Universidade? 

(Milena Baré): A Permanência até a formatura de cada

um de nós estudantes envolve muitas questões que podem

até gerar a desistência do curso. Nosso maior desafio é

evitar a desistência, como houve durante a pandemia e a

proibição de aulas presenciais: muitos estudantes em

modelo de curso EAD, por morarem longe e não terem

acesso à internet, se viram em grande dificuldade para

manterem as aulas em dia. Assim, as demandas são

diversas e em cada Campi são diferentes. Por exemplo,

onde eu estudo, que é em Limeira, encontramos o

problema de moradia. Ou o aluno entra em República

(que já se encontram sem vagas) ou precisam alugar casas

e quitinetes, tendo dificuldades na burocracia de

encontrar fiador e de entrar com dinheiro para a

garantia da locação. Ou seja, os problemas financeiros de

quem acaba de chegar de outros estados longe da

universidade já são a primeira barreira para a

permanência. Além das dificuldades com relação a

adaptação as diferenças socioculturais.
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ENTREVISTADO: Geovane Diógenes da Silva,
conhecido como Gegê Pankararu, do povo
Pankararu de Pernambuco, cursa graduação em
Letras - Português e Inglês na Universidade Federal
de São Carlos. Ele foi representante do Centro de
Culturas Indígenas (CCI\UFSCar) entre 2018 e
2021. Atualmente é bolsista do PET Conexões
Saberes Indígenas e do Instituto de Línguas da
UFSCar. No 9º ENEI foi membro da Comissão de
Secretaria, responsável pelas inscrições e
credenciamento, emissão dos certificados do
evento, etc.

Eu tive sorte de ser recebida em uma casa por uma
“veterana” não-indígena, que me ajudou muito. Além dos
colegas de curso, que me ajudaram a me enturmar. Outro
desafio importante em Limeira para o fortalecimento e
garantia dos nossos direitos é formalizar o Coletivo
Estudantil Indígena de Limeira. 

Finalizou Milena Peixoto de Lima, do povo Baré.

(GMU): Fale da sua experiência como bolsista do
PET (Programa de Educação Tutorial) Conexão
saberes indígenas e do Instituto de Línguas da
UFSCar? Fale sobre o Livro “PET Conexões de
saberes indígenas, UFSCar: das origens aos
horizontes”? Como você enxerga o seu “horizonte”
após concluído o seu ciclo de aprendizagem
universitária?
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Gegê Pankararu
  foto por Anaisa - Equipe GMU.

(Gegê Pankararu): Ser bolsista do PET Conexões de
Saberes Indígenas da UFSCar me possibilita expandir os
meus conhecimentos enquanto indígena e estudante
universitário, desenvolvendo atividades distintas no
contexto dos eixos norteadores: ensino pesquisa e
extensão.

Integrar esse grupo faz com que eu possa me conhecer
melhor e conhecer melhor outras pessoas, me permite
encarar novos desafios, superar obstáculos e me tornar
uma pessoa mais preparada para outros contextos e
outras práticas.
Sobre o Instituto de Línguas (IL) da UFSCar, existem
outras particularidades, uma delas e talvez a mais
importante é que eu atuo como professor/monitor dos
cursos que eu criei em parceria com o IL que são os
"Cursos de Inglês Para Indígenas", que tem uma proposta
de ensino de inglês diferenciada. Nesses cursos eu pude
preparar materiais específicos para o contexto de ensino
de inglês para indígenas e certamente inseri um pouco da
minha identidade para que possa agregar com as
identidades dos aprendizes, sendo eles estudantes
indígenas da UFSCar.
O Livro “PET Conexões de saberes indígenas, UFSCar:
das origens aos horizontes” é fruto de um trabalho
coletivo, que teve participação de pessoas muito especiais
e que carregam consigo uma determinação imensa. Nesse
livro destacamos a trajetória do projeto PET Conexões de
Saberes Indígenas e deixamos o registro de nossas
concepções a partir das vivências e experiências tanto
individuais, quanto coletivas.

(GMU): Na edição do Vestibular Indígena Unificado
de 2022, no qual houve a integração Unicamp e
UFSCAR, registrou-se 2.805 inscritos para
diferentes cursos de graduação nas duas
universidades. Refletindo sobre os cursos
escolhidos pelos estudantes indígenas, qual a leitura
sobre as expectativas do povo indígena (dos seus
“parentes”) no que se refere ao retorno à sua
comunidade após a conclusão do curso (pensando
no vínculo e nas demandas da comunidade de
onde veio)? 

(Gegê Pankararu): Muitos parentes têm o interesse de
retornar para a aldeia/comunidade indígena para atuar
e contribuir com o seu povo, pois sabemos que no que se
refere principalmente a saúde e educação a situação no
Brasil é crítica e as comunidades indígenas precisam de
mais atenção e cuidado nesse sentido. É importante que
tenhamos profissionais indígenas atuando nas
comunidades, tendo em vista que nós indígenas já
conhecemos a realidade e teremos um diferencial em se
tratando de ter um vínculo com a comunidade, de ser
parte daquele povo e carregar os anseios de melhorias e
prosperidade para a nossa comunidade. Por outro lado, é
importante deixar claro que muitos indígenas têm outras 
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     Então, eu fico feliz, parentas, parentes.

Vocês que estão aqui na universidade.

Porque eu fiz parte da história de luta pra

brigar pelas cotas indígenas na

universidade. Porque eu ingressei na

Universidade Federal do Amazonas

quando nem tinha cotas. Eu fui e

concorri pela ampla concorrência e

consegui entrar. Com muita dificuldade

consegui terminar o curso, porque não é

fácil. (...) Meus companheiros de luta,

grandes caciques, hoje não estão mais

aqui pra presenciar esta conquista.

Infelizmente já partiram. Muitas

lideranças perderam suas vidas durante

estes 2 anos. Perdemos muitas

lideranças que lutaram incansavelmente.

Não viram seus filhos, seus netos,

ingressar, né, por meio dessas ações

afirmativas. Mas vocês estão tendo esta

oportunidade. E vocês precisam

fortalecer cada vez mais. Cada vez mais

de norte ao sul. De norte ao sul. Então,

assim, é por isso que nós estamos aqui

com uma delegação de mulheres, todas

professoras graduadas. Hoje atuam nas

escolas básicas, né. Eu só terminei a

minha graduação, com muito custo.

 Lorena Marinho Araújo - foto e
transcrição por Anaisa - Equipe GMU.

perspectivas, outros projetos e talvez não tenham a oportunidade de
atuar em suas comunidades e isso também é significativo. Ver indígenas
atuando em diversas áreas e em diversos lugares do Brasil e do mundo
me deixa muito orgulhoso e feliz, por saber que estamos ocupando outros
espaços que em um tempo não tão distante nem se pensava que fossem
ocupados por indígenas.

Finalizou Geovane Diógenes da Silva, do povo Pankararu.
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Simultaneamente ao 9º ENEI, e inspirado nele, ocorreu
o I Encontro Plurinacional de Estudantes Indígenas,
como uma iniciativa para fortalecer os povos
originários e estudantes indígenas presentes nas
Universidades. Os estudantes indígenas de graduação e
pós-graduação dos estabelecimentos de ensino superior
do Brasil, públicos e privados, foram convidados a
participar na modalidade presencial e a distância da
construção da União da Plurinacionalidade dos
Estudantes Indígenas do Brasil - UPEINDÍGENAS. O
pleito ocorreu no dia 29 de julho, no auditório do
Centro de Convenções da Unicamp, e foi encerrado
com a posse da diretoria executiva e conselho fiscal da
UPEINDÍGENAS.

A Delegação da Federação das Organizações Indígenas
do Rio Negro (FOIRN) participou desse ENEI com um
grupo formado só por mulheres, composta por: Lorena
Marinho Araújo, Rosane Cruz, Mirian Brito, Maria
Izoneia Marinho, Deusimar Sarmento, Greciane
Gonçalves, Maria Hildete M. Araújo e Silvio Matos.
Foram presença atuante para a fundação da
UPEINDÍGENAS, com a eleição da Chapa única, cujo
tema defende a plurinacionalidade na Universidade e
no Brasil.

Lorena Araújo, Coordenadora do Departamento de
Educação e Cultura da FOIRN, compôs a mesa de
honra no encontro e emocionou o público com o seu
discurso (veja um trecho do discurso na transcrição ao lado).
Lorena é natural de São Gabriel da Cachoeira, do povo
Tariano (um dos mais de 20 povos indígenas que vivem
na região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas).
Graduou-se em História pela Universidade Federal do
Amazonas (em 2007) e pelas eleições de 2020 tomou
posse como Suplente Vereadora em São Gabriel da
Cachoeira/AM.

P O R  A N A I S A  -  E Q U I P E  G M U

Articulação política em apoio aos 
estudantes indígenas.



9º ENEI - Teatro de Arena - foto por Anaisa - Equipe GMU.
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Fontes:  Participação presencial no Evento.

https://www.enei-evento.com.br/encontro-plurinacional

https://foirn.wordpress.com/2022/07/28/ancestralidade-e-contemporaneidade-e-o-tema-do-ix-enei-realizado-na-unicamp-sp/

https://foirn.wordpress.com/2022/08/01/presidente-da-fundacao-da-uniao-da-plurinacionalidade-dos-estudantes-indigenas-do-brasil-e-do-rio-
negro/

Lorena Araújo, em seu discurso, aborda as dificuldades para os indígenas da região de São Gabriel da
Cachoeira se locomoverem para frequentar as aulas, pois, nas palavras dela: "Nossas estradas são
cachoeiras, rios longos, perigosos". Por este e outros desafios ela afirma que os estudantes indígenas
universitários devem valorizar a conquista das ações afirmativas, que ainda não são praticadas em todas as
Universidades do Brasil.

Interlocutores de diferente perfil, ativistas indígenas, anciões, estudantes, pesquisadores, indigenistas,
apoiadores, indígenas e não indígenas, se reunirão nesse evento para refletir sobre a realidade enfrentada
no acesso e permanência dos indígenas acadêmicos. Podemos, assim, concluir que o 9º ENEI é tanto um
espaço de formação política para estudantes indígenas de nível superior, quanto é um fruto da
formalização do movimento dos estudantes indígenas. Unidos pelo objetivo de garantir o acesso dos
estudantes indígenas nas instituições de nível superior, o seu direito de permanência na Universidade, bem
como de nela existir na sua plurinacionalidade de povos indígenas pertencentes ao nosso país.

Em consonância com este movimento. Uma iniciativa institucional da Unicamp, através da Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura - PROEC e sua Diretoria de Cultura - DCult, no sentido de dar apoio à permanência
dos estudantes indígenas é a "Casa dos Saberes Ancestrais". Em 2017, o Conselho Universitário aprovou a
criação do vestibular indígena da Unicamp (Deliberação CONSU-A-032/2017). Naquele ano a profa.
Verônica Fabrini, que era a diretora da DCult, órgão da PROEC, iniciou os diálogos para a criação do
"Projeto Oca". O "Projeto Oca" vislumbrava a criação de um espaço no campus onde os saberes e práticas
indígenas pudessem se manifestar. O 1º vestibular indígena na Unicamp ocorreu em 2018, motivando
ainda mais os debates acerca do "Projeto Oca". No ano de 2019, o "Projeto Oca" passou a ser chamado de
"Casa dos Saberes Ancestrais", durante a gestão do prof. Wenceslao Oliveira Júnior à frente da DCult. O
objetivo era a construção de um espaço físico na Universidade para a realização de atividades culturais dos
povos indígenas. Também foi realizado um ciclo de palestras intitulado "Casa dos Saberes Ancestrais",
oficinas, debates, um curso de difusão cultural realizado através da Extecamp e um livro para registrar esta
caminhada rumo ao diálogo horizontal da Universidade com os estudantes indígenas ingressantes. O livro
"Casa dos Saberes Ancestrais - Diálogos com Sabedorias Indígenas" é uma publicação de distribuição
gratuita via download do e-book  [Wenceslao Oliveira Jr. e Alik Wunder (org.). Campinas, SP. 2020.]. 
Para fazer o download gratuito basta acessar o link:
https://www.dcult.proec.unicamp.br/assets/docs/dcult/CasaDosSaberesAncestrais.pdf

Livro "Casa dos Saberes Ancestrais - Diálogos com Sabedorias Indígenas"
foto por Anaisa - Equipe GMU.

https://www.facebook.com/tkdunicamp
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cont. p.10

Conheça a prática do
Kendô pela entrevista
com o Sensei Sandro
Santos. 

Aula de Kendô, dia 12 de julho 2022, no palco do Ginásio
 foto por Anaisa - Equipe GMU.

No espaço palco do GMU foram ministradas as

aulas de Kendô (esgrima japonesa) com o Sensei

Sandro Reginaldo dos Santos, por meio do

Projeto de Extensão da Faculdade de Educação

Física (FEF/UNICAMP). O Sensei Sandro Santos é

formado em Educação Física pela ESEF. Possui

40 anos de prática das artes marciais, no Brasil e

no Japão, sendo 5º Dan (Grau) em Kendô. Além

de ser 5º Dan pela Confederação Brasileira de

Kendô, o Sensei Sandro também é praticante de

Karatê desde 1982, é faixa Preta 5º Dan (Grau) no

estilo Goju-Ryu, pela Confederação Brasileira de

Karatê e pela Federação Paulista de Karatê.

A partir da definição sobre a palavra “Kendô”,

encontrada por busca via internet, iniciamos a

entrevista com o Sensei Sandro Santos, para

conhecer melhor sobre uma das atividades do

primeiro semestre no Ginásio.

Conforme o site da Aliança Cultural Brasil-Japão:

"Kendô é um esporte similar à esgrima e significa

'caminho da espada'. No Kendô, os dois combatentes

vestem roupas protetoras, parecidas com armaduras e

utilizam espadas de bambu, chamadas shinai".

Com a criação da Federação Internacional de

Kendô em 1970, a arte se popularizou fora do

Japão. É praticada em países como o Canadá, o

Brasil, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e

outros. Federações foram criadas como

consequência do aumento do número de

interessados.  Assim, o Kendô atual resulta de

muitas mudanças, que partiu da arte voltada

especificamente à luta.

O Kendô é a evolução do Kenjutsu (manejo da

espada do Samurai), em decorrência da proibição

dos combates com espada que eram realizados

pelos Samurais . Para serem ensinadas nas

escolas, as espadas de madeira (boken) foram

substituídas pelas de bambu (Shinai), com o

intuito de aprimorar as técnicas e ensinar a arte

da espada a outras gerações.
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Aula de Kendô, dia 12 de julho 2022, no palco do Ginásio
 foto por Anaisa - Equipe GMU.

fonte: https://site.aliancacultural.org.br/kendo/

(GMU): Sensei, em seu Instagram, no dia 13 de

abril de 2020, foi publicada a frase que sugere o

resumo do conceito e da prática do Kendô: "Ken

Wa Kokoro Nari : 'A espada leva ao coração'". O

que o senhor diria para quem nunca ouviu falar

desta arte marcial moderna? E sobre os modos de

conduta que são transmitidos junto a prática do

Kendô? 

fonte:
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/cont
eudo.php?conteudo=93



Como prática esportiva, oComo prática esportiva, o
Kendô se reorganizou após aKendô se reorganizou após a
Segunda Guerra Mundial, noSegunda Guerra Mundial, no

qual o Kendô fora proibido porqual o Kendô fora proibido por
um tempo, sob a ocupação dasum tempo, sob a ocupação das

Forças Aliadas. Já em 1952, noForças Aliadas. Já em 1952, no
entanto, quando a All Japanentanto, quando a All Japan

Kendô Federation foiKendô Federation foi
estabelecida, o Kendô foiestabelecida, o Kendô foi

formalmente restabelecido,formalmente restabelecido,
vindo a desempenhar um papelvindo a desempenhar um papel

importante na educação escolar,importante na educação escolar,
como também é popular entrecomo também é popular entre
pessoas de todas as idades epessoas de todas as idades e

estilos de vida.estilos de vida.   

Sensei Sandro Reginaldo dos Santos.
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(Sensei Sandro): O Kendô, “caminho da espada”, mais

do que uma prática esportiva, instituída no início do

século XX, a partir de um compilado de técnicas de luta

com a espada, é também uma “Arte Marcial” para o

autoconhecimento.

Através de seus conceitos filosóficos, observados durante

a prática, suas etiquetas e atitudes inerentes as relações

interpessoais, a partir da máxima que: “a prática

inicia-se com respeito e termina com respeito”,

desenvolve-se o respeito pelo próximo, pelos matérias

utilizados na aula e pelo ambiente.

Com forte entendimento de que os alunos levam para o

seu cotidiano, as condutas e conhecimentos adquiridos

durante sua prática, o Kendô tornou-se em um veículo

para a formação do caráter de seus praticantes, tanto

que, sua primeira regulamentação no Japão, se deu

através do ministério da Educação e Cultura.

(GMU): Como o Kendô foi introduzido no Brasil e

como se deu a história da arte marcial como

prática esportiva? 

(Sensei Sandro): O Kendô chegou no Brasil com os

primeiros imigrantes japoneses, em 1908, no navio

“Kasato Maru”, do qual está registrado em seu diário

de bordo, que ocorreu uma pequena competição de

Kendô durante a viajem, já em águas brasileiras, sendo

considerado um de seus participantes de nome

Tomohiro Haga, um dos primeiros a ensinar a

modalidade em nosso país.

A história do Kendô remonta ao século VI, com a forja

da espada curva a “Katana”, a arma tradicional dos

Samurais, utilizada nas batalhas entre exércitos ou em

duelos singulares, o que deu ensejo já nesse período, as

competições oficiais, regulamentadas pelos oficiais

designados por seus senhores feudais. 

Como prática esportiva, o Kendô se reorganizou após a

Segunda Guerra Mundial, no qual o Kendô fora

proibido por um tempo, sob a ocupação das Forças

Aliadas. Já em 1952, no entanto, quando a All Japan

Kendô Federation foi estabelecida, o Kendô foi

formalmente restabelecido, vindo a desempenhar um

papel importante na educação escolar, como também é

popular entre pessoas de todas as idades e estilos de

vida.

Vários milhões de praticantes desta modalidade, gostam

de participar de sessões regulares de Keiko

(treinamento), vindo a conquistar o interesse em todo o

mundo, assim a Federação Internacional de Kendô

(FIK) foi estabelecida em 1970 e o primeiro Campeonato

Mundial de Kendô, trienal (WKC), foi realizado no

Nippon Budokan do mesmo ano.

(GMU): Quais são os equipamentos e as

vestimentas próprias do Kendô? 

(Sensei Sandro): Tradicionalmente utilizamos as

vestimentas características dos Samurais, sendo uma

jaqueta em algodão trançado (Wagui) e uma calça

composta por linhas demarcadas como pregas

(Hakama).

cont. p.11



Encerramento da aula de Kendô no primeiro semestre -
acima, foto cedida pelo Sensei Sandro Santos. 

Abaixo, foto por Anaisa - Equipe GMU.

Como implementos utilizamos as espadas de Bambu

flexivel (Shinai), as espadas de madeira (Bokuto), o

lenço sob a cabeça (Te-no-gu-i) e a armadura protetora

(Bogu), composta de uma máscara ou capacete “MEN”,

um protetor de tórax “DÔ”, par de luvas “KOTE” e

protetor das genitais “TARE”.

A máscara é confeccionada em tecido, couro e metal,

protege dos golpes desferidos na face, crânio e garganta,

o protetor de tórax que é feito de bambu ou fibra de

carbono coberto por uma resina plástica ou em laca, um

par de luvas em tecido e couro, usados para proteger as

mãos e os antebraços e também um protetor das genitais

feito de tecido e couro, embora esta área não seja alvo

dos ataques, ele existe por segurança para aparar um

golpe mal sucedido.

(GMU): Quais são os movimentos básicos em uma

demonstração do "Kendo Kata"? 

(Sensei Sandro): Os fundamentos técnicos, está em

executar os golpes observando os quatro elementos

básicos, que compõem o golpe válido no Kendô, dos

quais temos três elementos físicos, “Ki” que é o

grito/energia, “Ken” a espada, “Tai” o corpo, e um

subjetivo, o “Zanshin” estado de concentração, antes,

durante e após a execução dos golpes.

As demonstrações podem ser realizadas com

equipamento completo “Bogu” (armadura), ao executar

os ataques nas áreas alvos, como “Men” mascara,

“Tsuki” garganta, “Kote” antebraço e “Do” no dorso,

utilizando-se da espada de bambu, bem como nas

aplicações das inúmeras técnicas de devoluções (contra-

ataques), das quais existem mais de sessenta variações e

possibilidades, de serem realizadas.

Temos também a demonstração do “Kendo-gata”

(forma da espada japonesa), que é realizado utilizando-

se as espadas de madeira, ou em aço para professores,

na qual apresentamos as técnicas originarias da

esgrima Samurai. Sendo que, assim como na prática,

essas demonstrações são realizadas com a participação

de um parceiro.
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Entrevista concedida por Sensei Sandro Santos
(de pé, ao centro da foto abaixo), através de correio
eletronico, no dia 12 de agosto de 2022.

Quero registrar o meu agradecimento de coração, por

essa oportunidade em trazer o Kendô, na página de

divulgação do GMU. “⼼からお礼申し上げます” Dia 12 de julho 2022 - foto cedida pelo Sensei Sandro.

Fonte: 
As informações sobre o Sensei Sandro foram extraídas da sua Rede Social Instagram – Sandro Santos Sensei @santos_kendokarate 
e Linkedin   https://br.linkedin.com/in/sandro-santos-36592524?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


