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A ERVA-MATE INDÍGENA, UMA

CULTURA ANCESTRAL COMO FUTURO
PARA O TERRITÓRIO

A presente cartilha busca apresentar a comunidade de prática
envolvida no Projeto Voicing Change no Sul do Brasil. Aqui você

encontrará informações referentes às ações do Projeto em âmbito
local, baseado nos sistemas tradicionais e agroecológicos de erva-

mate manejado pela comunidade indígena Guarani M’Bya em Inácio
Martins-PR. Além disso, informações acerca das ações do Projeto a

nível internacional, no estabelecimento de redes de comunidades de
prática estão também contidas nesta cartilha.



Dentre os objetivos do projeto,
encontram-se três linhas
principais, que se prestam como
fios condutores das ações
movidas paralelamente nos três
continentes: identificação de
práticas inovadoras dentro de
sistemas alimentares
comunitários; construção de
conhecimento teórico e prático
acerca de sistemas alimentares
dentro da comunidade de
prática e a co-criação de
episódios de podcast para o
compartilhamento de
informações sobre os sistemas
alimentares resilientes
construídos nas comunidades.

O PROJETO VOICING CHANGE

O projeto Voicing Change é um projeto internacional, sediado pela
Universidade Wilfried Laurier do Canadá, que trabalha com a promoção da
sustentabilidade e segurança alimentar em comunidades tradicionais e
comunidades indígenas em três continentes: na América do Norte, o projeto é
desenvolvido dentro dos Territórios do Noroeste Canadense, junto às
comunidades indígenas da etnia Ka’a’gee Tu; em África, a região de atuação das
ações ocorre ante indígenas situados às margens do Lago Victória, no Quênia,
mais precisamente em Migori County; aqui na América do Sul, no Brasil, as
ações do projeto ocorrem no sul do Brasil, na região da Floresta com
Araucárias, junto à comunidades tradicionais da agricultura familiar, como
comunidades faxinalenses, e também junto à comunidade indígena Guarani
M’bya, habitantes da Terra Indígena Rio d’Areia. 

O consórcio florestal promovido nos sistemas preserva espécies
ameaçadas de extinsão.



Os indígenas da etnia Guarani M’bya fazem parte de um subgrupo linguístico
e cultural do grupo Guarani, que, por sua vez, faz parte do maior grupo
linguístico e cultural brasileiro: o grupo Tupi-Guarani. Os Guarani M’bya são
uma das etnias originárias da área de ocorrência natural da erva-mate,
dispostos pelos contemporâneos territórios do Brasil, Paraguai, Uruguai,
Argentina e Bolívia. Apesar de serem uma população originária, durante o
período de colonização da região da floresta com Araucária, os indígenas
Guarani M’bya enfrentaram severas violências sociais e cerceamento de seu
estilo de vida nômade. Como estratégia de sobrevivência, foram alocando-se
em regiões periféricas do sistema de fazendas da colonização, estabelecendo
aldeias maiores. A Terra Indígena Rio d’Areia, por exemplo, foi somente
reconhecida pelo Estado brasileiro no início dos anos 2000.

OS INDÍGENAS DA ETNIA
GUARANI M’BYA 

A ERVA-MATE NA
CULTURAL GUARANI

 A cultura Guarani M’bya tem na
erva-mate uma planta sagrada,
utilizada em batismos e rituais
espirituais, além de importante
medicina. Ao longo do último século,
na região, a erva-mate passou a ser
relevante fonte de renda também
para os Guarani, que encontram na
preservação de suas florestas uma
forma de subsistência com o
manejo agroecológico da planta.

O sistema de manejo florestal praticado pelos indígenas utiliza múltiplas
espécies, em especial a erva-mate.



 Localizada a 965 metros acima do nível do mar, em meio à Serra da Esperança, a
Terra Indígena Rio d’Areia abriga a aldeia que leva o mesmo nome. A Terra Indígena
abrange um território de 1.405 hectares, sendo que aproximadamente 97% de todo
sua área está preservada com a Floresta com Araucárias, representando uma das
maiores reservas desta floresta em todo o interior do estado do Paraná. É relevante
também mencionar que não é praticada nenhuma forma de agricultura convencional
dentro da TI, diferentemente do que ocorre em outras terras em que as
comunidades não encontram alternativas senão a implantação destes sistemas ou
de arrendamentos para a autonomia financeira.

O PROJETO VOICING CHANGE
NO SUL DO PARANÁ

 Apesar de inúmeros fatores externos
implicarem na adoção de uma dieta
ocidental e industrializada por parte
dos indígenas dentro de seu território,
é importante a manutenção da cultura
agrícola originária, por parte da
população abrigada na aldeia, como
fonte de resistência e continuidade de
sua cultura imaterial. Ao redor da
maioria das casas os Guarani cultivam
plantas alimentares domesticadas
pelos seus ancestrais, como o milho
(Zea mays) – que é cultivado em
múltiplas variedades –; a mandioca
(Manihot sculenta), o amendoim
(Arachis hypogaea) e a erva-mate (Ilex
paraguariensis). Além destas plantas,
existe também um grande conjunto de
plantas medicinais e úteis, como a
taquara (Bambusa taquara) e a
banana-de-macaco (Thaumatophyllum
bipinnatifidum), que, através do
processamento manual, tornam-se
importantes elementos da cultura
material Guarani. Os Guarani praticam a coleta de alimentos na floresta dentro de seus

territórios.

A aldeia Rio d’Areia é responsável pela manutenção de uma grande
reserva de vegetação nativa na região. 



 Na Terra Indígena Rio d’Areia a erva-mate representa uma cultura de
extrativismo. 

.

 Dentro do âmbito do projeto Voicing Change, especificamente em co-ação com
comunidade Guarani do Rio d’Areia, o principal viés das ações está na
possibilidade de encontrar soluções resilientes em face da crescente insegurança
alimentar, através da valorização dos sistemas originários de manejo territorial e
produção de alimento que consorcia a manutenção cultural, a preservação
ecossistêmica e apontam soluções para a mitigação dos efeitos negativos das
mudanças climáticas.

A partir do fortalecimento de ações
locais, os conhecimentos e
estratégias de resiliência verificadas
potencialmente interagem com as
outras localidades, a nível
internacional, viabilizando uma
abordagem intercultural na
construção e aperfeiçoamento de
soluções territoriais na promoção
de autonomia e segurança
alimentar para as comunidades
partícipes do projeto. A principal
proposta neste quesito se propõe
ao desenvolvimento de podcasts
em que lideranças comunitárias,
jovens e anciãos poderão
compartilhar suas preocupações
com o futuro e suas estratégias
para enfrentamento. Este diálogo,
em perspectiva múltipla,
potencialmente construirá
alternativas amplas para a doção de
tecnologias de resiliência na gestão
dos territórios e das comunidades. 
.

POR QUE ESSA REDE
INTERNACIONAL É IMPORTANTE?
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