Editorial
O número 29 da revista TELLUS, vem organizado entre artigos,
documentos e escritos indígenas. A revista vem, ao longo do tempo,
apresentando trabalhos inéditos e de qualidade, o que faz desta publicação uma referência nessa temática.
Com o propósito de divulgar trabalhos relacionados à temática
indígena, e sempre na perspectiva de propor ao leitor as melhores investigações a respeito desse universo por meio de diferentes olhares, a
publicação traz, na seção ‘Escritos Indígenas’, o trabalho “O papel das
lideranças tradicionais na demarcação das terras indígenas Guarani e
Kaiowá”, de autoria do indígena Elemir Soares Martins. Nesta edição,
a revista apresenta ainda, entre outros, alguns artigos da área de Educação Indígena, como um trabalho que trata das experiências na escola
do povo Ikolen (Gavião). A temática territorial também se faz presente
em outros textos, como o que discute a questão do processo de territorialização dos Kaiowá.
Sempre tentamos fazer com que os temas sejam diversificados,
possibilitando, assim, uma ampla abordagem sobre os assuntos que
versam sobre a questão indígena no Brasil e na América Latina. Não
deixe de apreciar as demais contribuições deste número e tenha uma
boa leitura!
Dr. Pe. Georg Lachnitt
Editor
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