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A região meridional do Estado de Mato Grosso do Sul é habitada preponderantemente por
índios Guarani~Kaiowá e Guarani-~andéva, havendo.também um pequeno contingente de índios T erena
que.se encontram na área indígena de Dourados.
· ·
'No presente) existem 22 terras indígenas reconhecidas nessa região, além de outras três
, áreas reivindicadas. de conhecimento da FUNAI. que necessitam ser identificadas. A população atual
dessas áreas totaliza mais de 26.000 pessoas, a que se deve somarcerca de 2.000 índios dispersos pela
região, segunde estimativas da administração regional da FUNAI em Amambai. Do total das áreatJ
reconhecidas, 14 são habitadas exclusivamente pelos Gaarsni-Kaiowá, trê~ são habitadas exclusivamente

pelos Guarani-Nandéva, quatro são partilhadas entre os dois subgrupos Guarani. e uma possui, além deles.
também os Terena, Os Kaiowá representam, aproxímadamente, 700/o do total da população indígena dessa
·.\ f~f~; os 'Randóva, 25%; e os Terena, 5%.

'•

2.
Das 22 áreas indígenas reconhecidas nessa região, oito foram reservadas pelos Serviço de
Proteção aos índios (SPI) durante o primeiro terço deste século. Essas áreas - Amambai, C;aarapó•
Dourados, Limão Verde, Pirajui, Porto Lindo, Sassoró e Taquaperi • foram reservadas segundo a
chamada "política de aldeamentos", inspirada no Decreto If 426. de 24.07.1845. que visava demarcar.
preferentemente junto a povoados, reservas de terras destinadas a índios "espalhados" pela província e
Iiberer ánou pant. colomzação,
Escolhidas as terras em locais habitados pelos índios e julgados adequados e práticos pelos

servidores do órgão, foram então demarcadas. vindo a se constituir cada uma em pólo de aa].utinação de
aldeias espalhadas pela região. Exemplo dessa dísposiçao encontra-se em um relatório apresentado em
1927 por um funcionário do SPI ao Inspetor do órgão no Estado de Mato Grosso, em que é solicitade
"autorização para de-liberar sobre a trnnsfer~ncia de todos os índios Caiuás que habitam nas aldeias

próximas para que se instalarem nas terras medidas e demarcadas [do PI Caarapé]", Como se vê. as oitc
reservas do SPI foram demarcadas, não de forma propriamente aleatória, mas sem dúvida, atendendo à::
conveniências administrativas do órgão e aos interesses económicos regionais.
Por outro lado, além de recepcionarem a maioria das comunidades indígenas expulsas de
seus territórios no processo de ocupação :fundiária daquela região. essas áreas foram perdendo ao longo de
tempo parte, da superfície originalmente estabelecida nos decretos que as reservaram. Assim, sem prejuízc
da recuperação de parcelas isoladas dos territórios originais definidos nos ates que as criaram, e que
foram sendo usurpadas $10 longo dos anos, essas áreas necessitam que seus limites sejam revistos ,
adequados à situação artificial a que foram submetidas. concentrando numerosas famílias indígenas em un
espaço originalmente reservado a apenas algumas delas.
Após o período de criação de reservas indígenas pelo SPI, concluído em 1928, seguiu-sr
um longo intervalo ele quase meio século até que novas iniciativas fossem tomadas, já sobre a pressão d:

sociedade civil e das próprias comunidades indígenas que permanceciam sem seus direitos territoriai.
reconhecidos, Com exceção das áreas de Paaambi e Panambizinho, cuja existência era há muito d,
conhecimento do SPI~ o processo de reconhecimento de todas as demais áreas dos Guarani no Mato Gross,
f
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do SuJ, . apresi'nta uma notável uniformidade: -utilizadcs como mãe-de-obra

pelas fazendas e i.?mpresas

agropecuárias que haviam englobado as terras que tradicionalmente ocupavam. os índios "de fazenda"
foram sendo expulsos de suas aldeias quando. por razões diversas, sua presença naquelas áreas passou a
representar um risco concreto para aquelas propriedades. Desterradas, diversas familias indígenas
buscaram refúgio nas áreas reservadas pelo SPI, enquanto outras, quando não se dispersavam pelas
fazendas da região, instalaram-se precáriamente na periferia de pequenos distritos municipais. Chamada a
intervir - muitas vezes tardiamente - nesse processo, a FUNAI procurou identificar e delimitar y áreas
r.eiv.4i,di~•pelas oomunidadee desterradas.
•
Um caso precursor foi a doação, promovida no final da década de 60 pela Prefeitura
Municipal de Antônio João, de um terreno no loteamento urbano de Campestre, nome pelo qual veio a ser
conhecida a pequena aldeia No principio da década de 80, foram demarcadas as terras indígenas

Guaimbé e Rancho Jacaré, obtidas através de doação da Cia. Mate Laranjeira, que seguidamente havia
tentado a expulsão das duas comunidades que ocupavam o interior da fazenda Maciel Cuê, para onde
sempre retornavam, Durante os anos de 1984 e 198.5 foram identificadas, com sua definitiva delimitação,
as terras indígenas Jaguapiré, no município de Taeuru, Pirakuâ, no município de Bela Vista, e
T akuaraty/YvykuftrUSu, no município de Paranhos. Em 1986, foram identificadas as terras indígenas

Cenito, no município de Eldorado, e Jarará, no município de Juti. Em 1987, foram identificadas as terras
indígenas Guasuti. no município de Aral Moreira. Jawaari. no município de Amambaí, e Sete Cerres, no
município de Cel, Sapucaia. Finalmente, no final de 1993, foram identificadas as terras indígenas
P&lDambUinho, no municipic de Dourados, e Sucuriy, no município de Maracaju. Permanecem ainda com
sua situação indefinida as áreas de Panambi, localizada. no município de Douradina, cuja demarcação em

''

1971 não foi reconhecida, Cerro Maran1atu, situada no município de Bela Vista, Rancho Capi'i (ou
Potrero Guasu), no município de Paranhos, e uma área na região de Lima Campo, no município de Ponta
Porã.

3.

A política de aldeamento promovida no primeiro terço do século pelo SPI exerceu grande
influência na realidade fundiária dos Guarani no Mato Grosso do Sul. Na verdade, os aldeamentos
compulsérios intensificaram-se décadas depois da criação WlS reservas, quando o processo de ocupação
da terra por colonos e empresas agro-pastoris realmente se efetivava. Mas havia grande interesse pela
mão-de-obra indígena no período de consolidação das fazendas. o que fez com que esse processo
permaaecesse latente ou se- realizasse de forma camuflada. À medida que as pressões aumentavam contra
os índios, aumentava o conflito pela recusa ao confinamento nas reservas, cada vez mais densamente

povoadas. São inúmeros

08

exemplos do uso da força e da violência em remoções forçadas. quase sempre

com pouco sucesso, pois os índios novamente voltavam para sua região de origem. Por muito tempo, nada
ou pouco foi feito em favor dos índios. e os agentes indigenistas e missionários. de comum acordo com os
proprietários locais, agiam como se a questão fundiária que envolvia as comunidades Guarani do Estado
não mais existisse, O termo corrente na região de "índios desaldeados" reflete bem a concepção de que ois
índios fora das reservas do SPI não possuíam direitos territoriais a serem reconhecidos.

Com respeito à problemática dos suicídios que vêm ocorrendo entre os Guarani-Kaíowã e
do Estado de Mato Grosso do Sul, informamos que a FUNAI está preparaado mr
documento sobre o assunto. em qu~ abordara circunstanciadamente o fenômeno e proporá. medidas pen,
reverter o quadro exacerbado de que hoje se reveste. Seja como for,~ inegável que a situação de penúria e
depauperamento das comunidades indígenas daquela região. decorrente da exiguidade territorial a QUt
foram relegadas. acompanhada pela sobreposição grupos familiares distintos muna mesma área, e um do4.

Guarani-Nandéva
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fatores mais importantes no recrudescimento do número de suicídios entre os Guarani. Observamos com

trhdeza, enfim, que o número de suicídioa já registrado este ano iguala-se ao total de casos ocorridos em
1990, ano que, até o momento, registrava o maior número de casos do fenómeno. Perdurando a tendência
observada nos primeiros oito meses deste ano. registrar-se-á ao seu final um número imprecedente e
surpreendente de suicídios indígenas no Estado.
.

5.

.

De modo geral •. pode-se dizer que todas as áreas reservadas e demarcadas pelo SPI
funcíonarnm como pólo aglutinador das aldeias que se encontravam nas proximidades. De certa forma, isto
foi facilitado pelo padrão de ocupação territorial dos Guaraní, caracterizado pela existência de um tekoha
principal relacionado a vários outros, menores, localizados nas proximidades e a ele ligados por laços de
parentesco e atividades sociais e religiosas. Até o momento. contudo, não se realizou nenhumlevantamento
pormenorizado sobre este processo geral, tomando, justamente pela ausência de informações,
extremamente difícil sua particularização e detalhamento para cada caso específico. Essas informações, de
qualquer forma, seriam facilmente obtidas através de um levantamento em cada uma das áreas reservadas
pelo SPL através do qual se-ria possível identificar a origem precisa dos vários grupos familiares que hoje

nelas habitam. No momento, pode-se apenas, de modo preliminar, citar determinadas regiões, e
excepcionalmente alguns tekoha; que contribuiram significativamente com a população dessas áreas, que
são relacionadas a seguir:
A aldeia de Amambai~por localizar-se no centro do território dos Guarani no Mato Grosso
do Sul, recebeu famílias de diversas procedência, mas :fundamentalmente de comunidades que situavam-se
nas margens e cabeceiras do rio Amambai e afluentes, até a região onde se· localiza a aldeia de Jarará.
Sabe-se também que Amambai acolheu diversas famílias da região de "Laguna Verá", situada à direita da
rodovia que liga Amambai a Tacuru,
A aldeia de Caarapó, assim como a anterior, acolheu famílias oriundas principalmente da
região do rio Amambai e seus afluentes. especialmente aquelas que existiam na área do município de Juti.
Informações preliminares indicam que Caarapó recepcionou parcelas das famílias que habitavam as
aldeias de Jarará, Bar-tolo Kuê, Curupa'y. São Lucas e outras. Destas, apenas a primeira teve sua existência
reconhecida administrativa e legalmente.

A aldeia de Dourados constitui-se no caso paradigmático de absorção de famílias das mais
diversas procedências. Pelo próprio intinerário do processo de colonização da região, esta aldeia foi a
primeira a acolher familias expulses das terras de seu entorno. Sabe-se que, em meados do século, ali
abrigaram-se diversas familias Kaiowá expulsas em decorrência da criação da Colônia Agrícola Nacional

d~ Dourados. decretada em 1943.

Posteriormente, a aldeia passou a receber um sem número de
comunidades expulsas · da região conhecida como "Lima Campo", que constituem hoje, provavelmente,

grande parte de sua população total. Em um expediente de 27.08.69. dirigido ao presidente da FUN~ o
Sec, Exec, João Batista Cavalcanti de Melo afumava que a reserva de Dourados constituía o último
refúgio de vários contingentes indígenas "que vivem espalhados nas fazendas do município de Dourados,
que estão. sendo despedidos por força da mecanização geral da agricultura e da legislação trabalhista que
já está chegando ao meio rural", provocando esse afluxo "o aumento demográfico da população indígena
radicada na referida reserva", Na realidade. entre 1968 e 1974, a população de Dourados saltou de 1.554
para 2.171 habitantes. Devido ao fato do processo de expulsão das comunidades de Lima Campo ter se
dado em período relativamente recente, as famílias de lá originárias são as que provavelmente guardam
com maior intensidade a relação com as áreas de onde vieram. Um outro local que teria contribuído com
contingentes para a aldeia de Dourados seria a região do entorno das aldeias Jarará ~ Taquára, esta última
destruída no virar da metade do uéculo, Carlito de Oliveira. "capitão" que sucedeu Irene Isnard ne
liderança dos Kaiowá de Dourados é originário da aldeia Taquara, onde seus pais estão sepultados.
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Informações também indicam que parte dos ~andéva que habitam a aldeia de Dourados seriam originários

da zona compreendida entre os rios Dourados e Brilhante. onde Cw1 Nimuendaju encontrou. no início do
século. aldeias dos índios Apapokúva Por fim, o exemplo mais claro de absorção de populações díspares
são os próprios Terens que habitam a aldeia (v. quesito 9).
A aldeia Limão V erde constitui-se. na verdade, em um caso atípico: ela não é,
propriamente falando. uma aldeia tradicional dos Kaiowá, um tekoha. Diz-se comumente que a área de
Limão Verde seria UIIIa compensação territorial à perda sofrida por Amambai; porém. ela situa-se em
terreno altamente impróprio para a agricultura. Possivelmente isto tenha contribuído para, que ela
começasse a ser efetivamente habitada pelos Kaiowá somente no decorrer da década de 70. Sua população
é formada, basicamente. por famílias dissidentes de aldeias como Amambai e Taquaperi, entre outras.
Posteriormente, a superpopulação da aldeia de Amarnbai foi a principal responsável pela transferência de
familias pera aérea de Limão Verde.
A aldeia Pírajuí, por sua vez, é um caso exemplar de crescimento às custas da absorção de

?

comunidades da região em que se insere, sendo que as famílias originárias do lugar são minoria .frente
àquelas vindas das proximidades. Em Pirajuí existem três grandes famílias originárias do tekoha
denominado Rancho Cspi'i ou Potreiro Gllf:ISU, que são os Morales, os Pires e os Duran. Todas elas
reivindicam a demarcação daquela área para poderem para lá se transferirem Outra grande família de
Pirajuí, os Vera, são originários, na verdade, de um local denominado Ypo t Caso essas famílias retornem
a seus lugares de origem, Pirajuí ficaria com urna população bastante adequada para a sua área.
A aldeia Porto Lindo (Jacare'y) recepcionou diversas famílias indígenas do extremo
sudeste do Estado, região tradicionalmente habitada pelos Nandéva. Apesar das informações serem
bastante restritas. é possível que ela tenha acolhido também famílias provenientes do alto Paraná Em
diversas ocasiões, têm os índios mencionado que as margens do rio Paraná, na região próxima à Ilha
Grande, era local habitado por V81"ÍSB famílias a ~les relacionadas.
A aldeia Sasseré (Ramada) J o exemplo mais acabado da arbitrariedade da SPI quando

reservou áreas para os Guarani no princípio do século. Os índios estavam trabalhando nas atividades de
coleta da erva mate, no lugar onde havia o Porto Sassoró, no rio Hovy, Acampados em construções

provisórias, tipo "ramada", ali foram aldeadcs pelo órgão, razão porque a reserva acabou por designar-se
Ramada No entanto, os índios mais velhos desta área não são originários do lugar, e sim de Puelito Kuê,

onde de falo moravam. As famílias dos índios Tani e José Riquerme, entr~ outras, hoje em Ramada, são
originárias de Puelito Kuê.
A aldeia Taquaperi concentrou na área para ela reservada inúmeras femílias que
habitavam as imediações, além de abrigar também, por muito tempo, a população da aldeia Guasuti.Em um
relatório apresentado ao Inspetor do SPI no Estado de Mato Grosso em 1927. Genézio Pimentel Barbosa
afirma que. nas proximidades da aldeia de Serro Peron (antiga denominação de Taquaperi), nas terras
pertencentes a Furtumato A Oliveira e, Ebraim Ferreira, existiam outros dois núcleos de índios dispostos E
se transferirem para a área reservada assim que suas terras fossem legalizadas. É possível que algumas das
famílias hoje em Taquaperi sejam descendentes desses núcleos.

6.

No processo de ocupação fundiária da região sul de Mato Grosso do Sul, wn sem númerc

de comunidades Guarani foi desapossada de seus territórios tradicionais. Desconhece-se, na verdade, t

localização e características da maioria dessas terras, hoje englobadas por fazendas e empresas
agro-pastoris. D~ todo modo. um oportuno levantamento etnográfico nas aldeias atualmente existente.
pedería revelar Inúmeros locais habitados até recentemente pelos subgrupos Guarani, para os quais a:
famílias, hoje em reservas superpovoadas, eventualmente concordariam em se transferir, Dada a conhecids
característica dos Kaio vv::í e Nruidéva, de não se aldearem em tocais aleatórios, mas dentro de terras qut
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consideram a eles destinadas por direito, as terras daquelas antigas aldeias seriam, com certeza, as que
com maior probabilidade poderiam abrigar contingentes das áreas com densidade populacional
exorbitante. De imediato, pode-se apontar apenas alguns exemplos sobre os quais se possui algumas
informações' primâri as:

Aeuapei/Kara,:uma'y:
.
Nos últimos anos, vários Kaiowá (entre eles Pancho Romero, hoje falecido, e Ernesto
Fernandes, da aldeia Takuaraty/Yvykuarusu, e Rosalino Gímenes, da aldeia Jaguapiré) têm feito
referências a dois habitats tradicionais dos Kaiowá: Aguapef e Karaguata'y, bastante próximos entre si.
Aguapeí situava-se junto ao córrego do mesmo nome que nasce próximo ao asfalto que liga
Amambai à Ignatemi, desaguando no rio Ypuitã, O local está. atualmente dentro da fazenda pertencente a
Horácio Pereira (segundo informação de Rosalino Gimenes) e a estrada que dá acesso ao lugar sai do
asfalto Amambai/Iguatemi quase defronte à estrada da Fazenda Santa Paola, aproximadamente a 4 7 km de
Amambai { conforme mapa em anexo feito . pelo Kaiowá Rosslino ). Há cerca de nove anos, o atual
proprietário transferiu para a aldeia Jaguapiré o Kaiowá Arturo Fernandes, originário de Yvykuarusu, que
durante 20 3110s residiu e trabalhou com o antigo fazendeiro no Aguapeí,
·
O outro tekoha. Karaguata'y, situa-se pouco adiante, em direção a Tacuru, junto à lagoa
Karaguaray e ao. córrego que nela nasce e desemboca no rio Ypuitã. No referido mapa em anexo vê-se a

estrada que dá acesso ao local, saindo-se do asfalto e pegando-se a estrada velha de TacW1J. Também está
assinalado no mapa o local do antigo cemitério (bastante grande, segundo o .ínformante), junto à estrada
velha do Tacuru,

Através do MElvlO nº 140/SPil\.1.NADR/AMB/MS/94, · de 01.07.94, o administrador
regional de Amambai expõe a dramática. situação vivida pela comunidade indígena de Cerro Marangatu,
cuja população> após ser expulsa de sua área de origem. encontra-se abrigada nas aldeias Campestre, no
município de António João, e Pysyry, em território paraguaio. Encaminhando reivindicação da comunidade
indígena, o administrador solicita constituição de Grupo Técnico para proceder estudos sobre a área de
Cerro Marangatu, visando definir a precária situação daqueles índios.
Com efeito, a DAF possui em seus arquivos documentos que fazem referência incidental
sobre essa aldeia Em um relatório anexado ao Proc, FUNAIIBSB/2946174, às fls, 06, a antropóloga Lilis
Valle afinna:
"Até a década de trinta os índios viviam numa grande aldeia, Mborei. ... Na mesma época da
demarcação de terras para o Posto Indígena de Dourados. o SPI fez uma medição em volta do Cerre
Marangam, Era para ser uma reserva destes Pai [Kaiowá], e ninguém sabe porque isto não aconteceu".
Em relatório posterior, apresentado em 1976 à Universidade de São Paulo, a mesme
antropóloga volta a referir-se àquela aldeia:
"Na ãre:-t em que ~~ situa Campestre, 'Cerro' Marangatu é o marco principal. Há cerca de
cinquenta anos atrás existiam por lá diversos grnpos locais .... Alguns morros das proximidades de 'cerro'
Marangatu/Campestre ainda são conhecidos pelo nome do animal ou ser mitológico que outrora os
habitava: 'Deus mandou embora' [dizem os índios] porque os mbairy (brancos) tomaram conta da terra",
Como outros subgrupos Guarani. os Kaiowá possuem urna concepção bastante clara sobre e
território de suas aldeias tradicionais, geralmente delimitado por rios, córregos, serras, morros ou outros
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~id~nt~:S geográflcos . Esses marcos territoriais são, por veze,;, "associados a espíritos> deuses, forças
criadoras ou a animais míticos". como se afirma no mesmo relatório. Assim, é provável que a
reivindicação dos índios sobre o território de Cerro Marangatu esteja relacionada ao valor cosmológico
ou cultural daquele marco geogréfico-territorial. A denominação do lugar, aliás, comprova isto, pois Cerro
Marangatu quer dizer exatamente "mOlJ"O sagrado". Por fim. existem informações de que o arqueólogo e
professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Gilson Rodolfo Martins, teria realizado há
alguns anos pesquisas arqueológicas preliminares naquela região, encontrando vestígios sobre a. oçupação
indígena nas proximidades daquele local.
Na mesma região das aldeias de Campestre e Cerro Marangatu, havia também vários outros
locais ocupados pelos Kaiowá Assim, ainda segundo o relatório da antropóloga Valle, em meados da
década de 70, os índios ocupavam o lugar conhecido como Damakuê (onde havia entre 20 e 30 pessoas),

no município de Bela Vista. e areas situadas no interior de fazendas na região do córrego Cabe~eira
Complida (onde também havia wna população de 20 a 30 pessoas), no município de Antônio João, além
de outros locais na região, sobre os quais possuimos poucas iníormações, como Bacaiuvá, Cerro
Sombrero, Chorro, etc. Segundo o relatório,
·
"Casos como o de Cabeceira Comprida. de fazendeiros que expulsam antigos moradores
através de ameaças, ou então mandando queimar casas e plantações sem maiores formalidades e

penalidades são frequentes do lado brasileiro e do lado parnguaio do território considerado. Os moradores
de Campestre, cujas famílias estavam radicadas há mais de trinta anos num peque-no vale situado nos
limites de três fazendas, receberam em 1968 um aviso prévio de quarenta dias para se mudar, após o que
suas casas e roças seriam queimadas, como de fato o foram".
)

'

.

Puelito Kuê:
Como vimos anteriormente, grande parte dos habitantes ruais velhos da aldeia Sassoré
(Ramada) são originários da aldeia de Puelito Kuê, Na época, as habitantes dessa aldeia foram
transferidos de Puelito Kuê para Ramada. onde muitos já estavam trabalhando, com euas respectivaa
famílias. Situa-se próximo a eetrada velha. que liga Amambai a. Iguatemi, e tem como referência, nesta
estrada, o lugar conhecido como "7 Placas".

Rancho Capi'I (Potrere Guasu):
O tekoha situa-se entre a estrada internacional (fronteira com o Paraguai), o rio Taknapiry,
Passo Itá e wn lugar chamado "volcan Kuê", nome dado ao local de um vendaval (yvytu guasu) que
ocorreu há muito tempo e derrubou árvores e casas. Aí habitava, até há bem pouco tempo, tuna comunidade

de índios Guarani-Nandéva, que ee transferiram, em sua quase totalidade, para Piraju(
pressões sobre suas terras e convencimento de missionários.

e111 1'8Zão

das

O tekoha tinha aproximadamente 60 casas ou, mais precisamente, "donos de casas" (óga

;âra). A maioria de seus habitantes saiu do local em 1972, pressionados ou "convencidos" pelos
missionários da Missão Alemã, instalada próxima à aldeia de Pirajuí, Conforme depoimento dos índios, Oi':
missionários aparcce-ram no local há mais ou menos 22 ou 25 anos atrás. Narciso Pires era "capitão'tne
época que os missionários foram ao Capi'i. No lugar chamado Passo Itá era onde plantavam. Segunde
Santiago Morales, hoje -em Pirajuí, os limites dessa aldeia eram o córrego Capi'i, Rancho Pindô, Passo fü
~ o Potrero Guasu. Manoel Gonçalves, Micácio Gonçalves e Zeferino Duran eram "readores"{pa't) desas

aldeia
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Em um relatõrio aprssentado ira 1~);!7 ao Inspetor do SPI no Estado d~ Mato Grosso, um
fímcionário do érgão, Genezio Pimentel Barboza faz referência à presença indígena na região de lpehum:
11(Ali.
os índios] em número superior a quinhentos, vivem nas margens dos rios Pirajuy, Taquapery, Aguará
e outros. Esses índios estão em serviços de herva de Marcellino Lima", No lugar chamado "Mangahy",
havia uma população superior a duzentos índios, distribuídos pelos "ranchos" Potrerito, Pirajuy, Jihá e
administração. que trabalhavam para Ricardo Isnardí, preposto da Cia. Mate Laranjeira.
Antigos moradores da comunidade indígena de Rancho Capi'i ou Potrero Guasu, segundo
informações de várias pessoas, foram Gil Pires, velho "capitão'tda aldeia. hoje em Pirajuí; Venildo Vera,
que faleceu na aldeia de Amambai; Zeferino Duran e sua esposa Ka'y sy, cujos filhos são Luís, Diversindo,
Raimundo e Losanto; Vence Duran e sua esposa Petrona Lojia, que faleceram no Capi'i, cujos filhos são
Carlos, Francisco. e Marcos; Antônio Tuty e sua esposa Xucá, também falecidos no Capi'i; Mbyku (gambá)
Amancito, que mora na aldeia Mbói Jaguá, no Paraguai, e seu filho Lójio :Rundy'a (bagre); Jose'i
Guyrapepo (asa de passarinho) e sua esposa Olivia, igualmente falecidos no Capi'i; Kaje Tapeti, que
faleceu naquela aldeia, sua espolia Felícia, que faleceu na aldeia Piraiuí, e seu filho Amàlío, que ainda
reside nesta última aldeia; José Morales (Mingo). atualmente em Pirajuí, cujo avô, André Morales, foi
"capitão" em Capi'i, sendo seu "vice" Zeferino; a avó do citado Mingo, moo de Elto, Santiago, Bartolo,

Henrique (ja falecido), Teófila, que mora em Pirajuí e Sebastiana, mãe de Otávio Pires e mulher de Genaro

Benites; outros antigos habitantes. quase todos falecidos em Capi'i. foram Mbaraka, Antônio Poxi, Love'i,
Eugênio, Micácio e TMi, este último índio Kaiowá Amálio Gonçalves, cujo avô chamava-se Kajetano
Paio, foi o último morador da aldeia, de onde saiu em 1985 para a aldeia Pirajuí.
Os índios do lugar referiram-se aos brancos que estariam interessados nas terras deles, que
seriam: Sebastião Barbosa, quem já fazia roçado no lugar chamado Vclcan Kuê; Cirilo Fernandes, que
brigou com o Sebastião porque não queriam "dividir" a terra; Alcides Velasques e sua mulher Símona, cujo
filho Venceslau casou-se com a missionária Ema. Santiago Morales também convenceu as famílias parase
mudarem para Pirajuí, A alegação dos missionários era de que eles poderiam oferecer melhores recursos
naquela aldeia. Na época, os missionários eram Reinaldo. Geraldo e Araldo, este último residindo
atualmente junto a uma aldeia Guarani do Paraguai chamada Mb6i Jagua Karaí Vieira era "Diretor" dos
índios de Amambai, residindo no lugar onde hoje está a Missão na aldeia de Pirajuí. Os índios associam
Karaí Vieira com a "Cofisa", empresa de erva mate do Paraguai que tinha relação com seus parentes.
Alemão Tavares e Cepi Benites foram brancos que falaram aos índios para que eles saíssem de suas terras,
que deveriam ser loteadas para assentamento de colonos. Talvez alguns desses brancos tenham sido
funcionérioe do governo pois, como se sabe. colonos foram assentados na região do rio Takuapiry,
incluindo na área da antiga aldeia de Rancho Capi'i.

Região de "Lima Crunpo":
O uorne "Lima Campo" surgiu com o início da colonização daquela região. Foi a família
Lima que-primeiro Si;! estabeleceu naquelas paragens 1;~ com a qual os índios passaram a se relacionar. É

uma grande região que vai desde o rio Dourados, à sua margem direita. até próximo a Ponta Porã,
abrangendo também parte da."> terras deste município. Hoje, a estrada de asfalto que liga Dourados a Ponta
Porã corta ao meio, aproximadamente, essa região, de onde é possível localizar os rios e os diferentes
lugares que habitavam, caçavam, coletavam ou se encontravam para suas festas e reuniões. A área
compreendida ~ denominada como "Lima Campo" não aeo trata propriamente de wn tekoha; mas de ums
região que compreendia varios tekaha . cujos habitantes originais foram. em sua maioria, expulsos oi:
. removi dos para a área indígena de Dourados.

. .
~
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Segundo depoimento do antigo líder da área indígena de Dourados, "capitão" Irene Isnard,
h:í alguns anos, existiam muitas comunidades Kaiowá nessa região, compreendida

falecido
aproximadamente entre os rios Dourados, Douradilho, São João e o córrego Cape'i, já próximo a Ponta
Porã, Os índios marcaram sua presença no que ele chamou de "revolução". ajudando o exército brasileiro
na "guerra", "Naquela época tinha muitos paraguaios e muito poucos brasileiros. Mas o governo de lá fazia
muitas guerras e então chamou todo mundo". Mais, tarde, o exército forneceu um documento escrito em que
reservava aquelas terras para os índios. Ficaram responsáveis pelos índios da região os "coronéis"
Oliveira e Tónico. ambos Kaiowá, hoje falecidos. A "patente" de coronel foi uma espécie de
reconhecimento, ~ "apelido" que designou-os como autoridades dos Kaiowá daquela região. O "coronel"
Oliveira, depois de nrn tempo, foi renovar o documento no Exército para posteriormente requisitar e
legalizar suas terras. mas acabou perdendo-o, Depois ele foi a São Paulo e não se soube mais dele.
O velho Irene, que apesar da idade avançada quando do mencionado depoimento
conservava uma memória lúcida. relembrou que a região das antigas aldeias eram lugares bons para os

Kaiowá; a terra era boa, tinha muito mato, muita caça. peixe, mel, etc. O "capitão" citou vários lugares que
possivelmente se constituissem como tekoha:
1. KuatyJ"Uguai (lugar dos quatis): situado na cabeceira do rio São Francisco;

2. Kamhajety (nome relativo à existência de material para confecção de flechas): situado
nas proximidades do rio Douradilho;
3. Mangaftsyty (lugar onde tinha a planta manga'i, cuja madeira é muito utilizada para
remédio): este lugar situa-se, aproximadamente, onde hoje está localizado wn posto de gasolina no lado
direito da ~i.;tradade asfalto, no sentido Dourados-Ponta Porã;

.

4. San Juan (nome relativo a um antigo morador. Juan de Dios, que faleceu no local);
situado nas proximidades do rio Sa.o João. Neste lugar morreu Cipriano, irmão do "coronel" Oliveira, que
morava nas cabeceiras de um afluente desse rio. O local era chamado de "reserva do coronel", o é possível
que seja esta a terra. referida no documento do exército mencionado por Irene, Santiago Lima, que era o
fazendeiro do outro lado da "reserva". tinha ficado também como responsável para ajudar no
encaminhamento dos papeis daquela área A familia Lima ainda é dona da fazenda Pito Aceso;
S. Rancho Kunhã: local situado próximo ao córrego Cape'i. Neste lugar nasceu o avó do
"capitão" Irene, o Tamoi CJua:.,"'U ("avô grande"). O fato do csp. Irene ter se referido ao Tamoi Guasu é de
extrema importância na caracterização do tekoha, já que esta é uma figura tradicional no imaginário
Kaiowá, que centraliza as relações da comunidade em diversos níveis, da economia à religião. Além do
avô, também o pai e os irmaoe de Ireno - Camilo, Basílio, Tani e Antônio - seriam originários desse lugar.
O velho líder afirmou que havia muitos mortos enterrados no lugar, o que indica ter existido ali uma grande
concemraçào de índios, Irene resume sua história com profunda tristeza: "Os Kaiowá não seguraram suas

terras; perderam muita terra",
Outros índios de Dourados, como Epitàcio Silva de Souza e Carlito de Oliveira, têm
confirmado e complementado os dados fornecidos pelo falecido capitão Treno. Sabe-se que, há cerca de

nove anos atrás. ainda havia índios naquela região. Em urna visita realizada ao local denominado Cape'i,
um regional informou que, próximo dali, se-guindo por uma estrada à direita (em direção à Dourados), a
uma distância de 10 km, ainda havia "muitos índios numa fazenda", Outros índios, encontrados próximos à
beira d •• estrada, informaram da existênci» de outras famílias indígenas em lugares próximos, que ali
poderiam estar morando ou apenas trabalhando. De qualquer forma.. os Kaiowá preferem muitas vezes
continuar trabalhando em áreas próximas a seus antigos lugares. ao invés de simplesmente transferirem-se
para a area doa postoe indígenas já demarcados.
.
.
6. Lau.unita: Finalmente. ~ preciso mencionar um outro local na região de Lima Campo que,
quase certamente. trará-se também de um tekoha Guarani. A exi~tênci~ deste local foi l_ev~ ao
conhecimento da Fl'!N:\l através da C'I r)~l/PIND/9~, (encaminhada a. Diretoria de Assuntos Pund1áríos, em
~
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Brasília, pelo MEMO nº 082/SP.l.MA/ADR/AMB/MS/93, da 26.10.93), em que a chefia do PIN Dourados
relata as providências tornadas em razão do assassinato do índio Lourenço Amaral Barbosa. O homicídio
foi perpetrado na região de Lagunita, segundo se conta, pelo fazendeiro Zeca Cardinal, filho de Irineu
Cardinal, com um tiro de espingarda calibre 12. Segundo o relatório, um dos membros da comunidade
envolvida procurou o capitão da aldeia Bororo, na área indígena Dourados, afirmando estarem os índios
"em dificuldade .... embrenhados na mata tomando chuva e sol, todos ameaçados de morte". Acrescenta
ainda o chefe de posto que "o local q11e estavam os indígenas, provavelmente seria a AlN em-estudo,
conhecida como 'Lima Campo'. porque ali estavam radicados a 30 anos". Inteirados os servidores-do órgão
indigenista da situação, providenciou-se a remoção de 37 índios do local em que estavam para o interior
da AT Dourados, ficando a pequena comunidade alojada nas instalações da Igreja Metodista Pede, por fim.
aquela Chefia ~ "transferência desses indígenas para outra AlN, dada a falta de espaço tisico para
assentemento dos mesmos nesta Reserva Indígena". No citado memorando encaminhado pela ADR
Amambai, menciona-se que os índios foram expulsos da. fazenda do espólio de Izaltino Barbosa. O que

. ocorreu, provavelmente, é que os índios habitavam os fundos dessa fazenda com o assentimento do antigo
proprietário; adquirida, porém. após seu falecimento, pelos novos donos da gleba, estes procurarem
expulsar os índios do local, encontrando resistência da comunidade indígena. o que teria motivado o
assassinato já referido. O caso em questão, portanto, apresenta características que nos levam a considerar

a possibilidade de tratar-se de uma comunidade violentamente desapossada do habitat que ocupava há pelo
menos 30 imos.

Samambaia;
A presença doe Kaiowá no rio Semembaia, afluente da margem esquerda do baixo rio
Ivinheima, foi atestada pelo governo do Estado de Mato Grosso nas primeiras décadas deste século.
Através do Decreto Estadual nº 683. de 20.11.1924. reservou duas áreas de 3.600 ha, cada tuna. para

usníiuto dos índios. Uma <leias destinava-se no "aldeamento de índios Cayuás, na parte inferior do rio
Samambaia. limitando a leste com a bahia grande; ao sul. com e rio Baile e por outros lados com terras
devclutas" (cf. Gazeta Official. Estado de Mato Grosso, anno XX..'(VI~ nº 5.195. 25.11.1924).

Santtt l\liruiA:
...

O médio rio Brilhante é território tradicional de inúmeras comunidades Guarani, que a:
habitavam, A região da foz do rio Santa Mm-ia, seu afluente, foi ocupada na segunda metade do sécuk
passado por um aldeamento de índios "Cayuá" e "Guarani" mandado fundar pelo Ministério do Impéric
através de um lei de 21.05.1850. Pretendia-se formar a base populacional dessas povoações com o~
índio», que são nomeados no ort, 9° daquela lel: "Logo que fõr possível tratará de aldear os Indios Cayuás
procurando fixar parte d'elles em cada um dos dois portos, e o resto junto ao porto que elles têm no ric
Brilhante, entre o rio dos Kagados e o Vaccaria, a fim de que auxiliem as monções; e por cada casa
distribuirá terras proporcionadas ao seu trabalho".
Uma outra lei, que o governo imperial houve por bem aprovar em 25.04.1857. e que
_ instituía o "Regulamento das Colônias Indígenas do Armo de 1857 - Províncias do Paraná e Mato Grosso"
menciona oito aldeamentos, três dos quais localizadas às margens dos rios Ivinheirma e Brilhante: "A 8

sob a invocação de Santa Maria, e com a denominação de Antonina, margem direita dos rios Ivinheima, ~
Santa Maria na eonílu-ncin desres .... Para asxento de cada Colónia demarcar-se-á, uma. légua de terras en
á

qi1~rlro p~ni a r"'~idfln.-:-in f: plantações dos índios qut" a povoarem". D" fato, em 1863 é tmnsferido para ~

q
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colónia militar do Dourados o missionário capuchinho Fr. Angelo de Caramonico, que inicia o aldeamento
dos índios na coníluêncía dos rios Brilhante e Santa Maria. Com a invasão do distrito de Miranda pelos
paraguaios, no início do conflito com aquele país, os índios novamente se dispersaram pelas imediações.
De fato, parte das familias que estavam na aldeia Sucuriy quando seus habitantes foram
expulsos do local, em 1986, e que hoje encontram-se na área de Dourados, têm conhecimento sobre

antigas aldeias Kaiowá naquela região. Membros da família Lopes, que enfrentam problemas de
vizinhança em Dourados devido, 'em parte, ao fato de não serem originários daquela área, afirmaram que
havia uma grande aldeia às margens do rio. Santa Maria, cuja liderança era exercida por wn cacique

chamado António. Ferreira A maioria dos índios que aí habitavam teriam sido mortos por um fazendeiro
denominado Azambuja, sendo enterrados em uma gT3J1de vala comum, ao pé de uma árvore de Jarobá,
Taknára;
Na região do município de Juti havia nm número considerável de. tekoha dos índios
Kaiowá, embora fosse também uma região onde grupos NW1déva foram se estabelecendo ao longo de sua
história, migrando desde o alto Paraná. Dizem os índios que Takuára era uma aldeia "só de Kaiowá";
outras áreas, como Curupa'y, Bartolo Kuê e São Lucas, apontadas mais ao sul, em direção à cidade de

Eldorado, toram provavelmente aldeias com população predominantemente Nandéva.
Já no relatório (Proc. FUNAl/BSB/3048/83) encaminhado pelo MEMO nº 718/~ DR/83,
de 2,1.11.83, registrava-se a destruição da aldeia Takuára;
.
·
"Por volta da .1952/.53, a então toda-poderosa Companhia Mate Laranjeira, dona de toda
aquela vasta região do sul matogrossense, tal como procedeu em outras de suas fazendas quando os
serviços indígenas não maia se faziam necessários em função da queda do mercado da erva-mate,
convocou todos os mdios para uma reunião com o propósito de propor-lhes desocupar a área que
habitavam. Naquela época o maior aldeamento indígena era então localizado onde hoje é a Fazenda
Brasília elo Sul, mitiga Arapongas junto ao rio Taquara. Aquela reunião teve a participação do então
delegado de polícia Ramão Ramos.
Reunidos os índios, a direção da Companhia ofereceu-lhes um pagamento pela imediata
desocupação da área ~ pediu-lhes que cada qual avaliasse suas benfeitorias ....
Todos ao final receberam um vale correspondente às importâncias solicitadas, através dos

quais o delegado foi pagando medida em que os índios o procuravam posteriormente ....
Entretanto nada ficou oficializado, nenhum documento foi elaborado e na verdade, os mdios
não faziam retirar-se. Dias depois. o próprio Ciriaco [Holsback] conta que - comerciante que era - os
convidou para gastarem to,fa a importância recebida em seu estabelecimento, tanto em pinga como em
utilidades diversas
E assim o fizeram..... Sem recursos agora então para custearem a transferência, lá
à

continuaram os Indios .

Furiosos, o~: responsáveis pela Cia, Maíe Laranjeira, passados cerca de trinta dias,
apart"c:t:'nun na área acompanhados pela policia, procedentes da sede em Campanário e juntaram à força
todos os índios na delegacia, Em seguida, os transportaram para Caarapó" (fls. 25).
Feliciano Gonçalves, morador da aldeia Ramada há 41 anos, deu o seguinte depoimento em
l 9F.4: <1111: el e é nascido na aldeia Taknarn .• onde havia uma grande concentração de índios Kaiowá Ele
sobrinho de Cassiano, "capitão" de Caarapó, Seu finado pai, José Gonçalves, era o "capitão" da aldeia
Takuára, Ele foi preso porqu~ resistia as pressões do fazendeiro e levado para Ponta Porã, e depois pars
é

São .P!llllo~ ficando preso na aldeia de Araribá Faleceu ern 1960, no lugar onde nasceu, Takuára Todos os
mitep:1:-~tnc!m: dt> Feliciano ~~;mo enterrados !á. Há 16 anos atrás, suas irmãs ainda estavam morando
na.1111:' l;i aldeia, Dr"poil5 morreu

seu runhndo

t~

o Hlz\;'mfoiro os expulsou de lá Sua mãe chamava-se
'1 o

\
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~.:i~bastiana Oliveira ~ seus irmãos Hipólito Gonçalves (falecido também em 1960), Marciliaaa (falecida

em 19~7) e Ana (falecida em 19S4). Sua esposa amal, Lourença Fernandes. também nasceu lá. assim como
toda a família. dela. Os pais, Manoel Fernandes e Maria, também faleceram em Takuára, O porquê de
tantos óbitos, Feliciano disse que foi tuberculose: morreram muitos, sem recursos e sem ajudaneolnuna.
A expulsão dos habitantes da aldeia 'Takuára, segundo esse depoimento, coincide
basicamente com as informações já registradas. Ela iniciou-se com um caminhão que entrou na aldeia e
prendeu todo mundo. Lcvarnm-hos amarrados para Santa Luzia (antiga denominação de Vil]l Juti),
deixando-os presos aré o dia seguinte. Depois o chefe de posto do PI Caarapó, Pantaleon .Barbosa,

levou-os para aquela aldeia Neguinho Barbosa era o administrador da fazenda, e tudo isso ocorreu em
.19.50. Panraleon foj quem, provavelmente. queimou as casas dos índios, acompanhado pelo administrador e
pelo dono da fazenda, "Jasso" (Jacinto).
·
Na aldeia Takuara, naquela ~poca. residiam mais ou menos 300 índios. Quase todos fugiram
pelas fazendas depois da expulsão, Vários foram conduzídos em um caminhão para a aldeia de Caarapó.
Fícarnm cerca de seis meses lá e retornaram outra vez para Takuãra, porém escondidos. Estabeleceram-se
na divisa, na fazenda de Adão tossa, quem teria permitido aos índios que lá ficassem, pois precisava de
mão-de-obra para os serviçoe da fszenda,
Feliciano diz que também havia muitos índios na fazenda Aimoré, do Sr. Nunes,

Vale do Rio Iguatemi:
A região do rio Iguatemi era território habitado por inúmeras comunidades Guarani, sobre

cujas áreas. no entanto, possuimos poucas informações, Relacionamos somente a denominação dessas
antigas aldeias, sem outros dados no momento para uma análise mais definitiva.
1. Souza Ku.ê: informação de Amilton Benites, Situado na região do córrego Mbaraká,
aíluente do rio Iguaremi, rnunicínio de Paranhos;
2. Samakllã: informação de Basílio Ramirez. Situado na margens cio Ipytã, pela estrada à
direita de um posto de gasolina na rodovia Amambai-Tacuru, municipio de Amambai;
3. K:u·:ij;1-yvy: situado na região do rio Yrypyjú, afluente do rio Iguatemi, no município de

Cel. ::;:111m::li~. Parte de ~~f'1mantigos habitantes. após terem sua aldeia destruída, passaram a viver na aldeia
de Sete Cetros;

4. Ypo'i: algumas famílias dessa aldeia abrigaram em Pirajuí;
5. Jepará;
ó. N:tkyra'y: "rio das cigarras";
7. Rt.• gifto de Lag:ma Verá: município de Amambai,

Algumas <l:-1 ;il<l,~i;i5 citadas no item anterior podem e <levem ser identificadas sob o pálio de
art, 231 § 1n da Constituição Federal cii? 1988. Tratam-se de terras tradicionalmente ocupadas peleGuarani, qu~ delas foram expulsos no processo Je ocupação daquela região, mas que continuam a sei
reivindicadas pi:'!.-'!:, comunidades i!~I:1~ desalojadas. Outras, porem .• sao aldeia.'> historicamente habitada:
pP-tns índios, das quais eles se n'c:Qrdarn, mas pru-a as quais não conseguem enxergar perspectivas d,
retorno ou reivindicação, Podem algumas delas, de qualquer modo. serem reservadas pelo Poder Públicc
7.

Federal nos moldes dos arts, 26 e 27 da ui n'' 6.001, de 19.12.73, ainda em vigor. Se isso vier a ocorrer, t
h~,t~tm1te prov~vd qu~ muitas lh: :írem; reservadas pelo SPI. hoje completamente superíotadas, fbsseu
"dcstogndas", trílll:',forinrio-s," pnrte ele sua população para as novas áreas.

:··
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A restanraçâo de ·antigo,. tekoha dew servir, basicamente, para acolher as famílias extensas
originárias do lugar. A família extensa (t,, ~vi) ?. a unidade básica que estrutura a relação de parentesco no
interior <las comunidades Guarani, Em cada tekoha existem um, dois ou mais te 'ji, sendo que ~ relação
social, política e familiar entre eles determina também a ocupação do espaço. A recuperação dos tekoha,
portanto, deve considerar criteriosamente a composição social e familiar, sempre que os tfil'ji se
caracterizarem por uma autonomia que os distingue de outros próximos, cabendo a cada um o espaço
próprio no interior cln t1"knha ou'a r;onstiuiiç~o ele dois tekoha distintos, mesmo que próximos entre si e
habitando terras connguaa,
C3:So seja efetivada, a remoção de familias indígenas para seus tekoha de origem deve ser

um procenso realizado de forma tranqüila, para que o grupo possa reconstímir seu sistema adaptativo e
social da maneira mais harmônica possível. Após a transferência propriamente dita e das questões
estritamente internas aos índios (organização das famílias. distribuição espacial. etc.), será necessário o
acompanhamento de pessoal e assistência econômica por wn 'período de pelo menos seis meses, com
alimentação, ~a~mant~~. insumos, etc, para c1u~ Pl~~ possam passar a gerir sua própria subsistência.
O número exato do total de pessoas que seria beneficiada com essa transferência depende,
evidentememe, da quantidade, qualidade e dimensões de novas áreas reservadas. Sabe-se de todo modo
que,a média de habitantes nas aldeias que foram reconhecidas no período mais recente de pouco mais de
é

2.00 habitante» (ou. ruais exatamente. 219: média aritmética das populações de Campestre. Cerriro,
Gnairnbé,

Omtr::nti, Jnguapiré,

.faguari, Jarará, Pirakuá, Rancho Jacaré, Sete

Cerres, Sucnriy e

Takuarary/Y vykuarusu ).

8.
A rigor, todas as áreas reservadas pelo SPI possuem uma população excessiva para suas
atuais dimensões, Apesar do cálculo numérico, comnmente utilizado por pessoas não familiarizadas com a
questão indígena, da mtiJia aritmética entre o número de habitantes e a. superfície da terra não ser
adequado, por demasiado simplista, faremos uso dele. excepcionalmente, para demonstrar que aquelas
h"r't71~ nprars~11rnm. ~~J11 l'!,cc:~<;~o. problemas d~ alta densidade demográfica,
Em três das oito áreas reservadas pelo SPI existe um média de menos de wn hectare por
habitante: em Amambai. essa média é de meio (0,5) hectare para cada índio; em Dourados, ela menor
ainda, 0,3 ho; em Porto Lindo, 0,9. Nas outras cinco áreas, a média iguala-se ou apenas sobrepassa a
é

supertlcie de apenas um ht!chu-,:, por habitante: em Caarapô ~h1 é de 1,5 ha; em Limão Verde, 1,7 ha; em

Pirajuí, 1.3 ha; em Sassoró, 1.2 lia; e em Taquaperi, exatos 1.0 ha. A título de exemplo. deve-se observar

também a. situação de algumas outras áreas, também em situação critica: em Panambi, reduzidos os índios u
posse de apenas 390 ha, :t média é de 0,7 ha; em Panambizinho. onde os índios detém a posse sobre
somente 60 ha, a m~.,<li:"i é de 0,2 ha; e cm Campestre, com o afluxo de famílias expulsas de Cerro

Marangani, €'ssa média alcança a incrível cifra de 0,04 ha por habitante.
De todas as áreas reservadas pelo SPI, as que enfrentam a situação mais difícil em termos
t!e saturação populncioual i~:'ic, por ordem de prioridade, Dourados e Amambai, A primeira conta
:;ee,nndo dados na Administração "Regional <l.-'l FUNAT., referentes a dezembro de 1994, com 9 146
habitantes; Amambai possui ja. segundo esse levantamento, 4.621 pessoas em sua área. Essas duas áreas
são as que necessitam. com maior urgência, que seus limites sejam redimensionados para poderem

comportar os número cfa í11diof: que nelas lentam sobreviver, Além delas.

011mm :1reM

tombem mereceu:

nmn ~teni;:~o l:'sp,~cfal, cnrrto r;iar,1pó, por exemplo, assim como Porto Lindo (> Sassoró, esta última com "
ár.::a composta em grande pru1e, por terrenos pouco propícios à atividade agrícola.

Percebe.:::;~ que a. questão das áreas reservadas pelo SPI merece, de fato, um reestudo poi
parte da União, redimensionando-se. se for o caso, a superfície que apresentam no presente, ou qutr!"lwri;r:n pn~s11ir 11,7 nr:nrr:n '"ºlil m~ atos qHe n~ ('rinrnm. D~ fato, podemos em prineípio ~om;ickrnr q11r
,f
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todas as t~rras indígenas reservadas pelo SPI perderam parcelas grandes ou pequenas em relação ao qu~ o
órgão indigenisra chegou a reivindicar, mm primeirna décadas da sua. atuação, ao Governo do Estado da
-r-.fato Grosso. S.1be-SP.

q11f~ l'I

medida-padrãn

requerida pelo SPI para o aldeamento de índios naquele

Estado foi de l6l)l) ha Essa superfície derivava da Resolução n" 725, de 24.09.1915, através da qual o
Governo Estadual garantiu aos ocupantes da área de arrendamento da Cia. Mate Laranjeira a preferência
na aquisição de urna áren não 6llp~rior a. dois lotes ele 3.600 ha cada um, bastando para tanto a
comprovação do cultura cictiva é morada habitual anteriores ao mio de 1914. O padrão do lote era uma
légua quadrada. ou '3e>ja, 3.600 ha, 13',;)m impor, neceesariamenre. um formero poligonal perfeito. -Enquanto
um particular podia requerer até o dobro dessa medida-padrão, o SPI reivindicou no inicio, para. usufruto

cim1 comunidades indígenas, apenas nm lote para cada aldeamento a ser legalizado.
ne fato, nos decretos de criação das três primeiras áre;is reservadas pelo SPI prevaleceu a
superfície padrão da. ~poca; Arnambai, em 1915. Dourados, em 1917, e Caarapó, em 1924, deveriam
possuir todas os devidos 3.600 ha que constam nos atos que as instituíram No princípio de 1928, um

Inspetor inrerino do SPI em Mato Grosso ainda dirigia-se ao Presidente no Estado, requisitando os mesmos
1 600 ha das rowu; anteriores para as reservas de Sassoró, Taqnaperi, Pirejuí e Porto Lindo. Contudo) no
final daquele, ano, um decreto reservou a quatro delas uma. gleba com somente 2.000 ha, e, a Limão Verde,

uma superflcie menor ainda, de 900 ha, Portanto.ja na origem, a. maior parte das areas reservadas pelo SPI
perdeu parte de ena superfície, se considerarmos as reivindicações do SPI. à época. O ocorrido após esse
p~rf n<lo ~~ r~hitndo abaixe. cano a caso:
Amambal:
}

•

A área de Amambai foi a primeira reserva criada pelo SPI para os Guarani daquele Estado .
sendo criada pelo Decr. nº 404, de 10.09.191;, que dizia textualmente:
.
"fica reservada no município de, Ponta Porã, para Colônia de Indios do distrito d~ Nhu
Vera, uma area de 3.600 - treis mil e seiscentos hectares, no lugar denominado 'Potreiro dos Indios',
Iimítando-se pelo SuJ. com o correge 'Ponduy' e com a Cabeceira do Desbarrancado; ao Nascente. com a
mnta <lt:1nominao:i d~ 'Pondny'; ao Norte, e ao Poente, com o Boqueirão <las <luas matas, qu~ vem fechar a

cabeceira do Desbarrancado".
A primeira demarcação d~ fato daquela terra indígena ficou a. cargo do então auxiliar da

Inrpetorin dt1 Índios de M31o Grosso, Genesio Pimentel Barboza Em relatório datado

oe

14.12.27, ele

afirma ainda a existência da área original, na "área do Patrimônio de União, que me coube medir e

demarcar .... que J d~ J.600 hectares". Em uma certidão fornecida em 07.12.Sú pelo Cartório do 1c Oficie
da Comarca de Ponta. Porã, menciona-se ainda a mesma superfície para a reserva, mas afirmando-se que
sua "medição ainda não foi procedida". Poucos anos depois. através do título definitivo expedido pele'
Estado de Mato Grosso em 25.11.65, V71IllOS encontrar o "Património Indígena Benjamim Constam'
reaistrado com uma suoerflcie d~ 2 . .J81 ha, medidos e demarcados "em conformidade com es normas

estabelecidas pela ccnsclidação das Leis de Terras baixadas com o Decreto nº 336, de 06 de dezembro d,-:
1949" (CPJ da Cnm::irc:1 d~ Arnambai, rnatr. 1f l.OíH, lv. 03, fls, 191). Tudo indica, portanto, que t
redução cfa. -ire~ ocorreu no período entre 1950 e 19ó5, (;'ID decorrência, possivelmente, do reconhecimentc
dl? invasões no interior da superfície originalmente reservada Anos depois, com a aviventação de limites
procedida pelo TE.R.RASUL. em virtude de um convênio estabelecido em 1987, apurou-se a medição dess,

s11peUc:e, ch1'e:1ndo :1 11111 total de Z.429,S ha, Mesmo assim, deve-se mencionar que ainda persisren
<li:sp11t:cis judiciais sobr- .• nma thçiio rl" 14 ha, localizada na divisa <la região da aldeia conhecida come
"Serrãozinho", onde a liI111a seca realiza uma curva inexplicável para. o interior da área.
Portanto. Amarnbai perdeu, ao longo do tempo, 1.170 ha de sua superfície original.
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Ca:u!apô:
A reserva indígena de Caarnpõ foi criada pelo Decr, nº 684. de !0.11..?4, que dizia
textualmente:

"Fica reservada para aldeamento dos indios Cayuás, no lugar denominado 'Rincão-Bonfim'.
município de Ponta Porã, uma área de 3.600 hectares de terras devolutas, no destricto de Dourados,
limitando com terras requeridas por Jerouymo Bioca; revogadas as disposições em contrário".
O título definitivo de propriedade expedido pelo Estado de Mato Grosso em 01.04.40,
contudo. registrou uma superfície de 3. 750 ha, conforme despachos exarados em 6 de novembro de 1930 e
18 de junho de 1.9.36 respectivamente, da Diretoria de Terras e Secretaria Geral do Estado, que aprovaram
sua medição e demarcação, A mesma área de 3. 750 ha consta no registro da reserva no CRI da Comarca de
Dourados, às +ls, 12:1 do livro 3-AP~ de 08.0ó.ó5. É possível que o aumento da área est-.,ja relacionado às
deficiências técnicas nos cálculoa de então, pois a posterior aviventação de limites constatou somente
3.594,·1 ha, superfície com a qual a. área foi homologada. pelo Decr. nº 250/91, e com a qual está. registrada.

no CRI da Comarca de Cnarnpô, sob a matr. nº 6. .594, fichas olv 02v .• de 27.12.91.
Tornando por base essa última superfície, portanto, Caarapó teria perdido somente 5,6 ha,
sendo uma das área.a cuja integridade foi quase totalmente preservada,
Dcurados:

A reserva de D011r::,Lios foi crin.:1~ pelo Decr, nº 401, de 03.09.1917, que dizia in verbis;
"Fica reservada no município de Ponta Porã, para Colónia de Indios do Distrito de
Dourados uma orea de terras de 3.600 hectares confinando pelo Sul, com o córrego Saltinho que separa

outra área reservada para o patrimônio de Dourados e as mais confrontações com terras devolutas situadas
nas matas de S. Domingos".
Quase 50 anos depois, porém, a Delegacia Especial dei Terras ~ Colonização do Governo
do Estado J~ Mato Grosso expediria titulo definitivo de propriedade, em 26.11.65~ em que a superfície da
área aparece reduzida para 3 . .5J9 ha A mesma superfície consta no registre da área no CRI da Comarca de
Dourados, procedido em :!5.t12.ó6 (marr, nº 31.676> lv. 3-AS, tls, 61).
A simples aritmética diz que a área de Dourados perdeu 61 ha da superfície do decreto que

originalmente a criou. Porém, diversas outras interferências vieram agravar essa perda, Em 1969, através
do Decr, uº 64.919/69, :1 União cedeu à. CODfil,1AT (posteriormente CEMAT e ENERSUL) uma faixa de
terras de 7.000 metros de extensão por JO de largura para a construção de 11m trecho da rede de energia
el~trica Campo Grande-Dourados, A passagem da rede elétrica provocou a retirada de quantidadesignificativa de reservas de madeira, além de deslocar roças indígenas. As derrubadas efetuadas a partir
dai. porém, tiveram continuidade com a abertura, em 1972. da rodovia !',IS-Dó, que corta a área ao meio.
assim como pela venda consentida 011 clandestina dr toras de madeira de lei, qu~ devastaram quase todos
os recursos florestais da reserva indígena.
Lim.lo Verde:
A. :1n~~ <l,:' Limão Verde foi criada, junto com outras, pelo Dccr. nº 83 5, de 14.11.1928, etr
que- se dizia:
"Ficam 1o;-::..ervn.das no Município de Ponta Porá, para Colónias de Indios, cinco lotes de
t.en-a:~ pm;taiN. A Iavradias, assim localizados: Um lote de 900 noveceutos hectares, no Distrito de
'Património de Uni fio, situado entre a cabeceira do Arroio Corá, n linha divisória do Patrirnônio o um reta
eira dessa cabeceira ao marco mais próximo do referido Património".

Comenta-se que a area d1.1 Limão Verde teria sido instituída como compensação às perda!
territorias f!ofrid~-R p-lareserva de Amambai, Porém, oe documentos demonstram que 3tJ 19~0. aquela árer
:;ind::i ent r~_si!)trml:1 <..• m C':,nórü-, com oi- mesmo 3.6\')0 ha com qne havia sido criada. De qualquer torma, o.

.,
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900 hc do decreto de 1928 seriam reduzidos já na primeira demarcação da área. realizada pelo SPI. No
"memorial descriptivo da medição ~ demarcação" daquela área, o engenheiro responsável. Antonio M.
Gonçalves, comenta: "Dentro cios limites acima acompanhados foi encontrada a área de ó.ó0).888 m2 =
660 ha .3~f' 8W·. Para harmonizar e conciliar os interesses dos índios com os interesses de uma série de
pobres chacareiros localizados à margem esquerda do arroio Cora e sobre a margem direita do arroio
Panduhy, respectivamente â Leste e à Oeste das terras medidas - pobres chacareiros ali localizados na
melhor hõa tê, j~ rndo consmudd sua habitações, possuindo arvoredos e melhorando as terras ocupadas,
algumas já requeridas - resolvi de- acordo com a Inspectoria de Indios, demarcar somente a área• referida;

deixando, portanto, de completar a área de 900 hectares".
Assim, foram subtraídos, já então, quase 240 ha da área reservada. Em seguida, a área
recebeu título definitivo de propriedade, expedido pela Diretoria ele Terras e Obras Públicas do Estado de
Mato Grosso em 26.úJ.40, já com a superfície de 660,3 ha., com a qual foi registrada no CRI da. Comarca
de Amambai, lv. 03, fls, 54, em 07.06.65. Posterior aviventação de limites realizada pela FUNAI
determinou il snperflcie de 682, 7 ha, encontrada provavelmente devido a maior precisão nos ínrrumenros
ntilizados para fazer a medição,

)

•

Pirajui:
A :ín.•:.i dP Pirnjuí foi criada pelo Decr, nº 835/28~ já referido. que dizia: "Ficam
reservadas , .. 4 • q1l~tro lores, de 2.000 dois mil hecrarcs cada um no Distrito de Nhú-Verá, a saber: .... em
Pirayuhy, nas cabeceiras do arroio Pirajuhy, na linha divisória com a Republica do Paraguai".
A área foi demarcada pelo Sl'I em 1930, sendo expedido o título definitivo de propriedade
pela Diretoria de Terras e Ohraa Públicas do Estado <le Mato Grosso em 26.03.40, com a mesma área de
2.000 ha A mesma superticie consta no registro procedido no CRI da Comarca de Ponta Porã, lv. B-3, fls,
374, nº 1.411. em 30.03.53, ~ no CRI da Comarca d'? Amambai, em 07.06.65, lv. 03, fls, 54.
Posterior aviventação da. medição, amarrando-a a pontos geodésicos determinados por
sarélites, encontrou a t:IIPl"'ríicie de 2.1 lR.Z ha, com a qual foi homologada pelo Decr, nº 93.067. de
06.08.86. A nova superfície consta no registro feito no CRI da Comarca ele Sete Quedas, matr, If 683, lv.
02, l?ID 30.09.91. 1:1110 DPUíMS. em 10.03.92. Pirajuí, portanto, é um caso atípico. sendo a única das áreas
reservadas pelo SPI que teve sua. superfície aumentada ao longo do século.

Porto Líndo:
A area d~ Porto Lindo foi criada pelo já referido Decr, nº 83.5/28, que determinava: "Ficam

reservadas .... ·1 - quatro lotes, de 2.000 dois mil hectares cada um no Distrito de Nhú-Verá, a saber .... err
Porto Lindo. à margem direita do rio Ignarerny, nas proximidades do Porto Lindo".
Em l t0~.11. o engenheiro Antonio M. Gonçalves afirmava: "Na demarcação deste lote
procurou-se, da melhor forma possível. harmonizar. dentro dos termos do decreto supracitado. interesses
do Estado e dos Indios propriamente ditos. Por essa razão, afastei-me da costa paludosa e pantanosa de
Rio Tt:,rntemy. procurando à margem direita elo mesmo rio, matas altas, própria.'> para agricultura e
proi;11r:incto. nutror;sim, deixar dentro do referido lote, o único aldeiamento de índios Caiuas [sic J, ai
existente. O lote demarcado agarrou águas do arroio Jacarehy, afluente direto da margem direita do Rio
Igatemy", De fato, na planta anexada por ele ao relatório técnico dos trabalhos, constam ainda. os 2.000 hs
do di>~?lo. :\. nlt>HHI:J r:11pl."rH eh~ também aparece no título definitivo de domínio expedido pela. Diretoria de
T,.• rras e Obras Pt'thlicn,; <fo Estado de Mnto Grosso em 27.03.40, \': no registro procedido no CRI d;Comarca de- Amambai, fifi. 54, lv. 03. nº 275. em 07.06.65.
Contudo, aviventados posteriormente os limites da área, descobriu-se urna superfície de
somente 1.64g,8 ha, com:\ qunl ,•lo foi homologada pelo Decr, nº 301, de 19. 10.91, ~ registrada no CRI dr

,"
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Comarca de Mundo Novo, matr. nº 3.210, lv.02, em 12.07.93, e no DPU/MS, em 0'1.01.94. Portanto, a área
de Porto Lindo perdeu mais de :;,o ha do decreto que a reservou.
Os índios reivindicam uma faixa de terras que dá acesso à água, qne é pouca nessa área,
i"ntre a estrada que se dirige a Sete Que-das e o rio Jacerey,
Sa...~sorõ:

Como ns anteriores, a. área ele Sassoró foi criada pelo Decr, 835/28, que afirmava.J'Ficam
reservadas .... 4 - quatro lotes, de 2.000 dois mil hectares cada um no Distrito de Nhú-Verá, a saber: ....Em

Sassoró, na margem direita do rio !jho-hy, àjusante do Porto Sassoró",
,,\ medição e demarcação dessa área, realizadas em 1930, foram aprovadas e confirmadas
por despachos ele 26.11.3 l ~ 23.06.36, respectivamente, da Diretoria de Terras e Secretaria de Agricultura

do Governo do Estado de, Mato Grosso, que expediu título definitivo em 28.03.40, scbre wna superflcie
de 2.000 ha, Ela foi registrada no CRI da Comarca de Amambai, fls, 53, lv. 03,
271, em 07.06.65, ainda
com 2. 000 ha, Porém, nova demarcação, efeíuada pela FUNAT entre O 1.1 O. 73 e 22. O 1. 74. homologada por
sentença proferida peh1. Justiça Federal da 2ª Região em 22.09.76, sua área já aparece reduzida para 1.935
ha, configurando tuna redução de 65 ha.
De fato, em relatório de 11.02.81, Benedito Delcio Marostegan afirma: "Os índios não
concordam com o encontrado na última demarcação: superfície de 1.935 ha, reclamam os 2.000 ha, que
nl)

afirmam lhes ser de direito". A comunidade indígena reivindica exatamente a fração da área com terrenos
mais propícios para atividade agrícola, que reria sido invadida pela propriedade confrontante. Neste local,
alegam u:J índios, o marco foi tirado do lugar onde desemboca um córrego na linha seca,
Taquapcri:
A área de Taquaperi foi reservada pelo Decr, 11º 835128. que dizia: "Ficam reservadas .... 4
- quatro lutes~ de 2.GOO dois mil hectares cada um no Distrito de Nhú-Vera, a saber: em Serro Peron nas
cabeceira» do rio Iguatemi".
No relatório técnico <los trabalhos da medição procedida pelo SPI. com data de 20.04.30 .c
engenheiro responsável, Antonio M. Gonçalvez, dizia que não tinha sido "possível demarcar a árer
determinada, porquanto não existem mais terras devolutas fora dos limites demarcados", Ou seja, as terra:
indígenas foram preteridas em favor dos terceiros ocupantes daquela gleba Apurou-se, então. nm;
superfície .;~ 1.88ó ha, cuja demarcação foi aprovada e confirmada por despachos de 24.11.31 e 10.06.36
da Diretoria de Terras e Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de Mato Grosso, que expedir
titulo definitivo de propriedade em 29.03.40. A área foi, então, registrada no ClU da Comarca d.
Amambaí, ffo. .53. tvos, n<.'I 272. em 07.06.65. As aviventações de limites procedidas pela FUNAI. en
1976, fl pelo TERRAS.TJL. 1~m 1990, confirmaram ~ superfície de l.886 ha, Conclui-se que a reserva d,
Taquaperi perdeu 114 ha da área definida no decreto que a criou: sabe-se. porém, que os índio:
reivindicam ha tempos sua ampliação em vários pontos, em especial urna faixa de terras na rnargen
esquerda das nascentes cio rio Iguatemi,

9.
H:í. mais de tr08 décadas a aldeia de Dourados vem sendo palco de disputas internas entr.
os srnpos indígenas que ali vieram habitar. Essas disputas degeneram por vezes em viclências
necessirando ocasionalmente inclusive d~ intervençao policial. A presença da famílias da índios Teren

em Dourados contribui efetivamente para esse clima de tensão. dado suas características radicalment
disrinras dos dois :mbg111pú:-i Guarnni que partilham com eles o espaço da. aldeia Um primeiro ccntíngent
Terem, foi rrazido no.r. anos 31) ou 40 pelo SPI ~ pelos missionários da Missão Evangélica Caiuá com ,
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intuito de "ensinar" aos Guarani técnicas d~ trabalho li3 plantio, já qu~ estes eram considerados "ociosos".
Os Terena 1:'r,l:ih~l~ç~ni•u-~e na porção da. aldeia chamada Jaguapiru, próximo à Missão, Posteriormente,
nm outro grnpn d~ familias, qne haviam saído de sua área de origem (Miranda/Aquidanana) em busca de
trabalho, também decidiram estabelecer-se na reserva por causa dos parentes encontrados,
Com respeito ao eventual retomo do contingente Terena da aldeia de Dourados, cumpre
transcrever a~; observações contidas no relatõrio apresentado pelo grupo de trabalho criado pela Portaria
np l.ó06/R1, encaminhado etn 23~01.84. em um momento de exacerbamento das tensões entre as diversas
facções '.'micBB ~ politicas daquela área:

"As alternativas, anteriormente postas ao C,'T~ de transferência de facções e/ou seus

membros,

011

ainda, a adoção de medidas mais drasticas foram afastadas. por se mostrarem incompatíveis

com a natlU'eza cios problemas detectados, Adernais, foram consideradas também, m; consequências que

poderiam advir ao decidir-se pelas medidas mencionadas, No que diz respeito ao deslocamento de
indivíduos eiou facções, atentou-se para o imediato acirramento do conflito entre os grupos, com prováveis
rnprN~.ífüw por part= dos integrantes da facção 'transferida' .... Acrescente-se que. em última instância,
estar-se-ia estendendo a outra área indígena o problema localizado em Dourados".
Apesar dessa advertência, a idéia do retomo da comunidade Te-rena de Dourados pera sua
região de origem, ou para outra área que venha a ser reservada, não deve ser de todo descartada.
subordinando-se em qualquer hlpütese ã consulta ~ anuência de seus membros,

10.
No que diz respeito às alternaíivas econômicas que melhorem a. curto prazo a qualidade de
viria ela popnl:-iç:io Guararu do Estado <ln Mato Grosso do S11l1 deve-se dar atenção especial aos proernmas

d~ apoio à agricultura d>? subsistência Essencialmente agricultores. os Guarani têm encontrado inúme™
dificuldades para manter seu padrão adaptativo nas atuais condições de relacionamento do binómio
terra-trabnlho. Nas áreas reservadas pelo SPI. a intensa ocupação espacial J responsável pela restrição de
acesso ~R. t(>rrmi ~grfr11lrnv1:1iR., tornando compulsôrio, na prática, o assalariamento como "alternativa" de
sobrevivência O trabalho assalariado fora das aldeias durante parte do ano, a changa, embora não de todo
ausente da. experiência histérica dos Guarani. passou a ter um caráter totalmente distinto quando. de
fazendns f% propriedades rurais localizadas mm imediações das rodeias, passou a ser exercido en
destilarias de álcool e açúcar <lo Estado. As condições de trabalho ai encontradas pelos índios são tãc
degradantes que suscitaram, desde o inicio da década de 80. denúncias sobre utilização de trabalhe·
escravo. Engajados no mercado d'=' trabalho regional com amplitude e obrigatoriedade cada vez maiores, ~
~mhm~1idm: às mais diversas privações, os (111:'lrani encontram-se em uma situação verdadeiramente
p~rtsrrtmdorn. Uma nv~<lida qnl;' urge ser tomada, portanto, é a. regularização das condições de trabalho nas
destilarias e propriedades rurais, acompanhada dos esclarecimenros necessérios tanto aos empregadores

quanto aos índios da necessidade da assinatura da carteira de trabalho \'l de condições mais humanitárias de
ffY.ercicio ela changn,
n~d.ia fri\'do decididamente

agrícola da cultura Guarani contemporânea,

prioriranamenre, viabilizar programas do? apoio

as

é preciso

roças de subsistência Como todas as aldeias estác

uma região dlê- economia marcadamente agropecuária, quase todos os territórios indígenas
r1>,11pt>rndoR pelas cornunidader: no período mais recente sofreram degradação em seu meio ambiente dl5r.milt:'i, proporções A maior p:;rtç> cil:'?S~as i.re:-i.s tem significativas faixns de terras ~ matas trnnsformada:em paiôtage,m,.Corno critério norteador d~ açào, do?vE- ser adotada. a adaptação e adequaçác de tq,cnicos d\
recuperaçào de solai>. r~fü:,r~~t~m1ttnto e cultivo nos moldes da tradição gu:.ü311Í, Técnicas e culturas novas
incompreensíveis aos índiou, podem levar :\ total descaracterização da produção econômica no interior da:
~ideim1 r,mno "' ,°) r.:,i.~o ri,, .• nour:ido~, C'cim mecanização intensa e cnltivos estranhos (sojn e trigo). Con
inseridas
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respeito à aldeia de Dourados, informamos que a FUNAI realizou, neste último mês de julho, o
cadastramento de mais de 400 famílias para implantação de um programa de apoio à produção de cultives
de subsistência. O programa prevê a liberação de recursos para a correção e preparo do solo em 400 lotes

de 2 ha cada um, para o plantio de milho. macaxeira, feijão e arroz: Uma primeira parcela dos recursos,
correspondente a RS 54.888,00 já foi liberada para compra de grades niveladoras e construção de dois
poços artesianos. A FUNAI espera contar com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal. que
podem colaborar com o fornecimento de combustível para o preparo do solo, cessão de tratores e t~cnicos
que acompanhem as etapas de produção, Programas semelhantes pode-riam ser deaeavolvidoa nas demais

áreas cuja situação assemelha-se à de Dourados. Além disso, de grande interesse seria a efetiva
implementação dá.~ atívidades previstas no Convênio MMNIBAMA n" 032/94 (DOU de 30.12.93 e
24.05.94), que tem por objeto a produção de essências nativas (adensamento da erva mate) para o
enriquecimento ~ recuperação de áreas de-gradadas e de matas ciliares nas áreas indígenas de Amambai,
Tacuru, Ponta Porá, Iguatemi e outros.

11.

.

Há necessidade de uma melhor capacitação por parte do pessoal designado para executar W3

diretrizes e ações indigenistas naquela região.
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BREVE lilSTÓRICO DAS ÁREAS RECONHECIDAS POSTERIORMENTE
D~ CRIAÇ.~ODE RESERVASPELO SPI

AO PERiODO

Um caso precursor, que representou wna tentativa da administração municipal €'ID acomodar
ineereeees de forma paiieriva, foi a dott9lt0, no final do. dtonda. de 60t doo lote-o referentee t1. uma quadrn. do
loteamento urbano denominado Camp""t.r~, a novo quilômetros da sede do município de Antônio João,

nome pelo qual veio a ser conhecida a pequena aldeia As familias indígenas que ocuparam esse local
viviam na porção norte do território Kaiowá no Brasil, Até a década de 30, os índios viviam em uma
grande aldeia, chamda Mborei, mudando-se depois para um pequeno vale situado no limite de três
fazendas, A partir de 1957., quando o Governo do Estado de Mato Grosso cria o Núcleo Colonial de Itá, no
município de Bela Vista, estreita-se o contato com os colonos que chegavam à região. O quartel de, Bela

Vista passou a manter contato permanente com essas famílias através de um certo capitão Daniel, que os
visitava. meusalmente. Pio da ~ilva; era o proprietário da. gleba. que habitavam e para quem prestavam
serviços ocasionais. Após ter ele vendido sua propriedade para Nery Alves Azambuja, o novo proprietário
proibiu que os índios continuassem caçando nas terras que os índios consideravam suas. que totalizavam
cerca d1:1 300 alqueires. Em meados da década d1:1 60, receberam um aviso prévio de quarenta dias para se
mudar, apôs o que suas casas e roças foram queimadas. Mudaram-se, então, para Campestre, onde o
lazendoiro conseguiu que o prefeito municipal acomodasse ~ famílias em uma quadra do loteamento
urbano. cuja superfície não alcançava um hectare. Ali foram visitados em duas ocasiões por Inspetores do
S.Pl: em 1965, walter Samari Prado, titular da~ª Inspetoria do SPI, ali esteve para realizar a distribuição
de roupas doadas pelo exercito; posterioriorrnente, em 1967, o novo Inspetor, .Helio Jorge Bucker, também
esteve naquela aldeia levando medicamentos para oi, índios. Em 1975, uma equipe do Projeto Rondon faz
um censo da aldeia. computando 71 pessoas na ocasião. Em 1983. a população tinha diminuído para 42

pessoas, aumentando para 33 no ano seguinte. Após· a chegada das famílias indígenas expulsas de Cerro
.M<lr3I1gatu, a população aumentou de maneira drástica, especialmente tendo-se em vista o reduzido

tamanho da área dij CHIIll)l;lt;tr~. Atualmente, etn uma 1JUp~11kie com pouco mais d(;! 10 hectares abrigum-M~
mais de duas centenas de índios.
As áreas Gualmbé e Rancho Jacaré são habitadas por dois grupos de familias extensas
Kaiowá, que ate o inicio da década de 70 viviam na fazenda Campanário, de propriedade da Cia, Mate
Laranjeiru Quando a i,;~r.r.> <la fa2~nda foi construída, em 19271 01. índios já se encontravam naquele local, ~

foram durante muito tempo utilizados como mào-de-obra no trabalho dos ervais, No final de 1971. a
fazenda foi adquirida pela Cia, Agrícola e Pastoril Campanário, que embora soubesse da existência dos
índios no·uto <la compra, dirige, no ano seguinte. uma correspondência à .FUNAI propondo sua remoçãc
para as {m~w; d~ Amambai ou Caarapó, Eram, então, ió índios, que viviam a. cerca de 20 km da sede d:c.
fazenda. E."'Il 1973. a Cia Campanário derrubou grande parte das matas ainda existentes naquela fazenda

para abrir invernadas para o gado. A escassez de caça decorrente força o deslocamento dos Kaiowá para,
Iazenda Maciel

Cuê, também pertencente à Cia, Mate Laranjeira, onde havia outras matas. Err
da Mate Laranjeira propõe à FUNAI a. cessão de umi

correspondência de 10.08. 77, o Diretor-Presidente

.~:l?b~. "enquanto >;<~S~B indios habitarem a r~~Ül.011, Pouco dias depois, entretamo, a. direção da. Cia muda d~
opinião, ~ seus empregados, capitaneados pelo filho do diretor-presidente, irrompem em plena aldeit
urmudos com revolveres. ~.~bri~,:m
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parte dia) seus habitantes (26 pessoas) a embarcarem iam W11 caminhão gaiola, sendo deixados em pleno
campo, a tres quilômetros '1a cidade paraguaia ele Pedro Juan Caballero. Outra parte dos índios (Z9
pessoas) fog~. tomando o rnmo ele C;,m-apã. Ern 20.()8, 77, após a intercessan da FUNAJ e do Cônsul
brasileiro naquela cidade, paraguaia, os índios voltam ao local de onde tinham sido retirados, juntando-se
aos demais que tinham fugido. No ano seguinte, a administração da~ DR, em Campo Grande, sugere a
transferência dos Kaíowá para a reserva de Bodoqnena, dos índios Kadiwéu, Assim, em 07.09. 78, os

Kaiowá, já onUfo somando 121 pessoas, 5ão transferidos em caminhões de gado pertencentes à Cia, Mate
Laranjeira para aquela área, Insansfeitoe após uma pt-rmanéncia de quatro meses no local,

os Kaiowâ

iniciam sozinhos a. caminhada de retomo a seu local de origem. Recolhidos na estrada, são levados para o
.PIN Dourados, ond~ permenecem até abril de 1979. retornando depois disso para sua área Em 1981, a
. Cia, Mate J .aranjeira volta a oferecer uma m"N1 na fazenda, ~ margens cio rio Guaimbépery, onde devc-rimn
ser agrupados todos OB índios das duas aldeias. A érea de Guaimbe foi demarcada ainda naquele ano,
porem os índíos de Rancho Jacaré recusaram-se terminantemanta a juntar-se aos demais, f~ndo com que
sua própria ãnm. für,r,e tamb~m demarcada em 1983.

Dnrnntc os anos ele 1984 o 198,, fonun identificadas, com sua definitiva delimitação, 715
terras Indígenas Jaguapiré, Pirakuá e TakuaratylY"vykuarusu. Segundo os depoimentos indígenas. a s.ld~ia
de Jaguapiré já existia há mais de 80 anos. Habitavam a. aldeia cerca de 40 famílias: muitos
trnnsíeriram-se para a aldeia de Sassorõ, quando esta foi reservada pelo SPI em 1928~ outros mudaram-se
cio local, pressionados p?.Jos proprietários; outros ainda morreram em epidemias de coqueluche, sarampo,
febres, etc, Entretanro, algumas famílias. como de costume, permaneceram na área próxima à da antiga
aldeia, trabalhando nas fazendas que ali se implantavam. F.m 1981, José Fuentes Romero adquire as

fazendas Rendenção

Modelo, e decide expulsar os índios que ali moravam. destruindo por três vezes
seguidas as casas em qno e(t>s habitavam. Em meados de 1984, após a troca do administrador das fazendas,
e

prvpoetos do propri9tório, sob n ttf>W"9Dt1ia d...- tUT~ndotru-io1J, comsçnm n 'i'xplornr agricolomi>nti' uma Dria
contígua à ocupada pelos Kaiowá, com o claro intuito de intimidá-los, No princípio de março de 1925,

porem. Gomo estes, em número de 26 pessoas. insistinm em permaner no local. sito violeutamente expulsos:
espancados o colocados em caminhões, são levados para a área do PlN Sassoró e deixados na beira da
estrada, nas proximidades da Missào Evangélica, Três semanas depois. com o apoio da FUNAI e PF, os
Kaiowá retomam para sua aldeia, de onde tinham sido tirados. A permanência destes Kaiowá no local
incentivou seus pm-ent~:~ da região de Galino Kuê, do PIN Sassorô, muitos provavelmente descendentes de

ililtieos moradores da aldeia, a mudarem-se novamente para lá. Assim, em pouco tempo a comunidade

ascendeu a 105 pessoas. Contudo, em virtude d~ liminar obtida pelo fazendeiro junto ao Poder Judiciário.
os Kaiowá de Jaguapire foram novamente expulsos de sua área em 12.09.88, sendo a ordem judicial
cumprido pelas polícias militar e federal. e os índios levados para as aldeias de Sassoró e Jacare'y,
A alclei~ cl,:- 'Pir:ikuã era virtualmente ignorada pela FTJNAl ;:ité o início da década de ~O,
quando dois lideres da comunidade procuram o órgão indigenista denunciando as pressões dos fazend~~os
vizinhos. De fato, a região das cabeceiras do rio Apa é um território historicamente ocupado pelos Ita11~
nntepassnrlos dos Kaiowá, No início do eéculo XX. ali ainda viviam diversas comunidades, parte ~
quais dizimadas mt frhr~ espanhola de 1920. Di.z-:,;e Tte por :V"ltn _de 1930 ~ .°.<>vemo do E.-rutdo tena
doado 10.0úO ha à Prefeitura Municipal de Bela Vista, dos quars 5.000 foram inicialmente reservados aoa
índice, mas depois vendidos a terceiros. Os antepassados das famílias que hoje encontram-se em Pirakuá
moravam rwr.sa região, sendo expulsos da. aldeia que habitavam. Inicialmente deslocaram-ee para as
proximidades do povoado denominado Damaknê. mudando-se depois para terras ;ili~gidas pela f~e?~ª
Dois de Ouro, de, Rachid Saldanha Derzi, Ao desmarar a fazenda para beneficié-Ia, o propnetano
deparou-se com aquelas familias indígenas, ~ expulsando-as do local. Foram ~las> então, ~ara o .local ~e
uma antiga aldeia, às mor-::~1mt1 do rio Apami. Por volta de 1950, ~ti~;a aldeia do Apami também se~a
,-f,J:-tntí<l::i pcln:- proprietários de rerrns na r1?giffo. Seus habitantes tnudaram-se para o nutro lado do no
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Apa, onde já. residiam outros índios Kaiowa, possivelmente na aldeia denominada üvyrando, cujo sítio e
cemitério ficavam nas proximidades da foz do córrego Palmeira. Ai ficaram pacificamente. morando e
trabalhando ruis fazendas eia região, aré 1979, qmmrlo a. administração <la fazenda Serra Brava passa de
Astúrio Monteiro pera seu filho Libero Monteiro de Lima. A partir dai, as pressõee pera qu'I)
abandonassem as terras que ocupavam tomam-se insuportáveis, culminando com o fechamento da estrada
ela acesso
aldeia pelos fazendeiros. Sua verdadeira intenção era levar a comunidade a uma situação
insustentável, obrigando-a a comercializar sua produção a preços escorchantes. As lideranças da pequena
comunidade indígena, porém, procuraram a FUNAI em busca de apoio, insistindo em permanecer-no único
local que ainda. .ucreditavarn ser propício à area da aldeia, especialmente pela presença de faixas
significativas de mata preservada, Com o apoio do órgão, de outras entidades e de pessoas como Marçal
de Sonza, o~ Kaiowa <l1:t Pirakná conseguiram resistir e permanecer em sua ;írea. Em 1 ?82, ali habitavam
197 pessoas, divididas em 43 famílias. Diversos depoimentos no inquérito sobre o assassinaro do
Guarnni-~andévaMarçal
de Souza, assassinado em sua casa, na aldeia de Campestre, em 1983, apontamo
à

lazendeiro Libero M. Lima como mandante do crime. Em 1988. este fazendeiro desmata 400 ha de mata da
área interditada pela Portaria rf 1884/E/85, em parte devido a um acordo com a FUNAI em Campo
Grand •• d9 rsduçâo da rerre indígena,
i\ área da atual aldeia de Tab.-ual'aty/'.ívykuarusu localiza-se em sítio de relevante valor
histérico e arqueológico. dado que os portugueses rui construíram, no século XVIlI. o Forte Nossa Senhora
c!or.: Prazeres: Posteriormente. o local foi utilizado como trincheira par,i na tropas dnrnnrc n épocn daguerr7t
com o Paraguai: A parte da área denominada pelos índios Takuaraty ("iaquaral1'), situa-se entre os
córregos Mirim, Larcnjeira e o rio Iguaremi; a parte denominada Yvykuarusu ("grande buraco na terra"),

entr~ o córrego cio Pingniro ~ o rio Iguatemi, Aí existia 1mm grande concentração de índios, que depois
fornm se espalhando pela rogião. Na época posterior ao auge da exploração ervareira, o primeiro branco a
epoasnr-se ,i~ terras na região foi o argentino Joaquim Fernandes, dono da fazenda Rincão Laranjeira, com
M.000 ha. Quando ele ai chegou, o pai de Pancho Romero, falecido líder da aldeia. já encontrava-se no
local. Praticamente todos oe empregados da fazenda eram índios Kaiowá Em 194~. o fazendeiro Crispim
Ferreira passa a morar perto daquela fazenda, comprando uma gleba dela, que denominou fazenda
Trincheira Inicia seu deamaramento com a ajuda dos índios Pancho, Rafael. Ciríaco ~ outros. Em 1960,
moravam com el~ ,18 índios. Quando do falecimento do proprietário da fazenda Rincão Laranjeira, o Sr.
Crispim herda, p~ln linha de sua esposa, parte daquela propriedade. incluindo a área boja reivindicada
pela comunidade indígena, Em J 971) ele vende as terras qne possuía, que passam a ser nomeadas como
fazenda Paraguasu ~ onde ainda haviam índios residindo. Em 1976, outros Kaicwa, que habitavam na érea
englobada pela fazenda Mírim, de Geraldo Coimbra, foram obrigados a saírem de sua terras, sendo
queimadas nova cn~:1~. ~ colocado gado no local, Escorraçados, esses índios foram juntar-se a seus
parentes que ainda vivinrn na fazenda Paragnasn. Em 1979, essa fazenda também é vendida e os índios
passam a ser ameaçados novamente de expulsão. No ano seguinte, pensando tratar-se de índios

provenientes de outras area•.s que haviam "invadido" a área das fazendas, a FUNAI transfere-os para as
nrt>n~: d~ Amnrnbni ()0 fhmílias), Pirejuí (2 familias) ~ Sassoró (1 família), em um total aproximado de
~~(·r(:'~ eh:- ·110 pflsi;oas. (h; Kaiowá reocupam a :iren em o;.J 1.83, mas são novamente retirados pela
17Ul'iAI. PF e PM. sendo levados para a área de Pirajuí. Em 16.08.84. 54 índios da comunidade voltam a
ocupar a área qu~ concideravam sua por direito, constrangendo-se a dois hectares da fazenda Paraguasu,
nnt~ proximidades do córr~go Laranjeira, Outros Kaíowá dessa comunidade aguardavam no PI Pirajui. Em
abril rfo 1987 o~ Kaiowá th.nim novamente despejados <ln fazenda Paraguasu, em virturde de uma liminar
<la jusriça, porem continuaram habitando uma área d11 189.5 ha, cuja posse lhe foi assegurada por uma
escritura de renúncia d~ domínio concedida. pela fazenda Paraguasu, e que corresponde somente à parte da
aicft•ia d=nominada Tnknnray. Somente em 1994 a comunidade pôde reocupar integralmente sua área,
tnm;incln r;os;;,:, ')nhrc- ~ r,;:irt~ cfa ::i!ch~ia conhecida corno Y-.. rv1,..,im,1'-n
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Em 1986. as terras indígenas Cerrito, dos Guarani-Nandéva, ~ Jarará, dos Guarani-Kaiowa
(mas habitada também por famílias N311dévn.), foram identífícadas e delimitadas, Cerríte é a denominação
comum ele um morro e do córrego que o ladeia na região cm que se insere essa área indígena. Há cerca de
40 anos. existiam duas aldeias Guarani nas imediações: a aldeia do Tomai e a aldeia do Açude ou Cerrito
propriamente dita. O:.: NandJva da aldeia de Tomai viviam em um campo nas cabeceiras do córrego
Laguna St>ca Em 1960, essa alµeia contava com cerca de 80 habitantes. Com a derrubada da mata.
plantações d~ capim, criação dr gado> etc, as farnílias que aí se encontravam dispesamm-se, passando a
viver, umas na aldeia de Jacere'y, outras na aldeia do Açude, na cabeceira do córrego Cerrito, O cemitério
existente naquelaprimeira aldeia logo desapareceu sob as esteiras do trator da fazenda Santa Cecília, ~
José Caseiro ~ irmãos, Na época da expulsão da aldeia de Tomai. a aldeia do Açude contava já com 100
p~ssoas. Em 195\ a SVERDT - Propagação e C11lt11r~ Sociedade da congregação do Verbo Divino>
recebeu a maior parte das terras da fazenda Cerrito por doação. comprando outras duas glebas em 1958. A
partir de meados da década. de 70, a SVERDI> por determinação de sua sede em Ponta Grossa (PR),
r""r.olveu ampliar sun produção agrícola e incrementar a criação de gado. Com isso. a comunidade da
nldeia <lo Açudo ou Cerrito também desarticulou-se, indo muitos para Jacare'y e outros ficando ao longo do.
córrego Cerrito '2' nos fundos da fazenda, Em 1982. ali ainda haviam seis cases dos índios. Em 1986, na
época da identificação da área, 47 ?\íandéva residiam na fazenda Cerrito, havendo muitos mais
provenientes dessa área na aldeia de Jacnre'y, Na identificação da área, os Nandéva reivindicaram a parte
da tazenda que continha o morro Cerrito e n único cemitério em funcionamento, que correspondia também à
área mais preservada, cujas matas ainda não tinham dado lugar ao pasto. Outros cemitérios existentes
tinham desaparecida com o revolver da terra pelos tratores ou pelas aguas de .wna represa construída pela
Jazenda
Nas cabeceiras de inúmeros córregos afluentes <la margem esquerda do rio Amambai, onde

s~ situa a terra indígena Jarará, habia cerca de uma dezena de aldeamentos guaranis até mais ou menos
1946~ que sobreviviam em fazendas próximas. Segundo depoimentos regionais, por volta de 1954, a aldeia
da fazenda Jarará já ali se encontrava. Existiam. então. cerca de 100 casas. localizadas na nascente do
córrego Jarnrá, próximo à antiga estrada que ligava a vila de Santa Luzia (hoje Juti) ao Porto Felicidade,
no rio Amambai, cujos nove quilômetros eram transitados por condutores de boiadas. Parte da população

da aldeia foi desbaratada por esse trânsito constante de brancos, parte pela pressão exercida por um senhor

chamado Mário Sales. As famílias que restavam foram completamente desalojadas posteriormente por
Adelson M enegarti, qn~ mandou mecanizar ~ án,~que habitavam, plantando ali capim braqniária, Diversas
famílias espalharam-se por outras fazendas; outras acamparam na periferia de Vila Juti, na época distrito
de Caarapo, passando a servir de mão-de-obra ocasional nos misteres agrícolas. Em 1983, quando foram
visitados p~la FUNAT,. :11i existiam l.5 barrncos de lona plastíca ocupados por famílias originárias de
Jnrará, além de outros 10 barracos com índios de procedência diversa, totalizando cerca de 100 Guarani.
Não suportando mais as condições do Õt>st'?rro. a pe-quena comunidade de Jarará reocupou sua aldeia em

01.07.36, já então englobada pela fazenda São Miguel Arcanjo, adquirida por Miguel Subtil de Oliveira
em 1967. Em virtude de uma dPcü~:lo judicial, são despejador do local em novembro de 1986, retornando
por :--i ,~m·t:•v,~n:-iro de 19~7 .-: novamente despejados no mês seguinte, ainda por ordem da justiça, Desde

então, permanecem ainda acampados na periferia da cidade de Juti, apesar da área estar demarcada e
homologada,
Em 19~7, íoram idcntiílcadas as terras indígenas Gnrumti, Jaguari e Sete cerres; de todas
elas IJS índics tinham sido escorraçados, sendo a expulsão <la primeira a mais mitiga Na aldeia de
Guusnti, os índios viviam na área. ,;,ntr..- vij córregos Jeguarecem, Guasuri, Saleroi e a ~stradn de tráfegc
permanente, Próximo :W riu Jaguaracem havia um aldeamento ocupado pela frunília Gimeni; outro, préximo
ao rio Tatnracem. r"rn onde r-níizavnm :1112!; festas. Próximo às cabeceiras <lo córrego Salerol, onde morava
:t +hmilia f'::u10. havia nrn snmd~ccmirério. Afirma-se que, após a saída
Companhia Mate Laranjeira,
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aproximadamente em 1930. um fazendeiro chamado Orcílio Freire teria doado para Colónia de Índios,
inclusive com docnmentação, uma áren próxima ao rio Corrente, Teturacem, córrego Salercí e Jaguaracem,
A inrin em 19.1~, O$ índios encontravam-se na nrea de Gnasnti, embora começassem já a transferir-se para a
reserva de Taquaperi. De fato, uma das fazenda que hoje incide na área. foi registrada no cartório da

comarca de Ponta Porã em 1939. Os fazendeiros Nestor de Souza e Nascimento, que trabalhavam na
extração de ~IV~ tertaru procurado o chefe do posto de Taquaperi e as lideranças daquela área.
reclamando por calúnias :;i remoção dos índios de Guasuti. Aos poucos qu~'lSe todas as familias dessa
aldeia Nfugiw-run-se- ou foram removidos para a região denominada Msnge.'i. no interior da r9eerva d9
Taquaperi. Permaneceram ali essas famílias até 1991, quando, identificada a área em 1987, resolveram
voltar a seu rerritôrio ele origem. Em 10.01.92. porém. foi a comunidade indígena despejada do lugar por
ordem judicial, sendo os tndies levados para n aldeia de Limão Verde. Posteriormente, retornaram
novamente para a área de Guasuti, onde atualmente se encontram.
,\. comunidade indígena da aldeia .Iaguarí encontrava-se, em 1987, ocupando uma pequena
fração. dil menoe da OQil'l hectares, da área. qut' reivindicavam como sua, entre 01, rios Jaguari, Panchíta e
Cristiano Cnê. 'Então, viviam no local cerca de 50 índios Kaiowá, com outros mais dispersos pelas áreas

indígenas próximas. ü GT quei realizou a identificação da área. constatou a existência de dois cemitérios: o
maior localizado na foz do córrego Cristiano Cuê; v menor próximo a confluência do córrego Panchita com
o rio Jaguari . Após a »aída do GI' da área, o proprietário da fazenda São Bento expulsou os índios, que
foram hwnrlm, pnr~ 0 PTN Amamhai. O técnicQ~ qHe demarcaram a área em 1991/92 puderam encontrar
ainda restos

das

casas indígenas queimadas na ocasião.

No

final de 1993, as famílias da. Jaguari

puseram-se a caminho da f.• rea esperando reocupu-ia, Porém, foram detidos pelos prepostos do fazendeiro,
que inclusive acareararn, nob a mira de revólveres,

o admínístrador regional da FUNAI. que tentava

demover os índios <ln tentativa etu vista ria decisão judicial q11e impedia a reocupação. Desbaratados, os
índios voltaram à aldeia de Amambai, alguns andando pelo mato. Afortunadamente, em virtude d~ uma

decisão do TRF/:'.i"' Região em 03.05.94, os Kaiowá de Jaguari puderam, após aquela data, retomar para a
área de sua aldeia.

A

ti,JT?l

indígena S,..te Cerres foi rradicionalmeete ocupada por famílias Nmidávn, que

viviam na região entre os rios Pacupey (ou Nhu Guasu) e Pacuri, acompanhando a margem direita do alto
curso du Iguatemi, onde existem as sete colinas que dão nome ao lugar. Na margem esquerda do Iguaremi
existia uma nldeia Kaiowá denominada YvyJ:c.rqjó. (Cantagalo), cujas familiar. refhgiaram no território
Nandév~ npéif, sua aldeia ter sino destruída Os Nandévn oçnp:wrun a margem rlo rio Pacnri e os Kaiowá as
margens dos rios Pacupey e Iguatemi, Em 1960. um sargento de Paranhos esteve na aldeia de Sete Cerres
incentivando aquelas familias a reunirem-se em uma "Colônia de Índios", Então, havia três cemitérios na.
áren: um próximo :'1. c~llt'1;~ir:1 do córrego S •.mgacoré; outro próximo ao Rego Kuê; ~ o illtirno. o maior
deles, próximo à foz rfo rio Pacnpey, Iocal 'il.le chamavam "Laranjais", e onde realizavam suas testas. A
família Valiente morava perto do córrego Sengncorá, mudando-se- depois pera as proximidades do córrego
Sanga Moroti, onde também realizavam fostas religiosas. Viviam os índios naquela área, trabalhando
evennmlrnente pam o fü.rendeiro Ludovico Vieira. que foi proprietário daquelas terras por um período de
10 anos. Nos nr,os 70. r~r-rwit:>!5c:rm ,115 pressões r~~ q11e os índios abandonem a áro:!n.Expufsos<lo Pacupey,
refizeram suas casas no Pacuri, após terem rezado durante seis meses "pedindo para respeitarem a terra
dos índios", Alguns foram para Pirajuí, outros para Amambai, havendo duas cartas do chefe do PIN Pirajuí
no Comando Militar dtõ n~·::t~1c:imeuto de Paranhos. datadas de 30.01 a 02.0~.76. referindo-se às violências
:,;otridas pelos índ:m,. Em 1976, o fazendeiro Ludovico vende sua propriedade, sendo que. a partir de
19i9/80, entra na ftf";"ft da fazenda Inhu-Grsssu a empresa paulista Srutin S.A • Agropecuéria ~ Imóveis. A
partir dai, us mdios nao maia conseguiriam permanecer naquelas terras, Prepostos da ~m.preBa puseram
fogo r.::rn r.~~~af: por i:h.•i] ocupadas, m~:~m;sin:.mdo um um índio, com ma t->t,posa e filha. que se recusaram a
snir M uirns ti-lrnrn f'1P1 .~ ?;;i-:1!p1:fr 011trl"l'.; pnr)t as '1I">;."Xl5 rk fac:m-~'y, Arttmt1lmi. T:itf1t1>1pt!'ri ~ Limse V~rd"~
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alguns depois voltaram para Sete Cerres, assalariando-se na fazenda Viviam ali há dois anos quando o GT
de identif cação passou pela área, em 1987. ocupando uma área reduzida, próximo à confluência dos rios
Pac11pey e Ignaremi. e também a região próxima aos "cerres", Compunham urna população dei 60 ou 70

pessoas, divididas em 10 familias, que foram definitivamente expulsas entre 1988 e 1991., indo para
Jacare'y e Limão Verde. Para se ter uma idéia do clima na região, basta observar que logo após a
demarcação eferuada pela FUN1\J~ em 1992. todos os 10 marcos de concreto armado, identiflcados com

plaquerns ele bronze, toram nrnmc:ufors pelo~ empregados da fazenda, Não obstante, ainda naquele ano os
índios voltaram a reocupar cerca d~ 3 ou 4 ha dei sua ár~a. Permaneceram ali em permanente insegurança e

sendo assistidos pela. FUNAI atê 12.11.94~ quando ampliaram sua área de ocupação, passando inclusive a
fazer roças. /\ situação, porém. é esdrúxula, já que, também por decisão judicial, o gado e a fazenda
continumn n~ mesma ftrl"n~ provo~anrlo uma consrante tensfto entre empregados da fazenda e os índios.
Sabe-se dei t••• ntativas ci..- enven .•• nar os índios através da água ou animais que conacmem, Segundo relatório
do administrudor regional de Amambai, datado d!õ! ..H.01.95, o gado teria invadido as roças dos índios, nas

proximidades do rio Pscu . ri, pastando o milho e o arroz. Em 16.01.95, um cabo e soldados da PM,
r1.~~tncados para acompanhar os peões <la fazenda no manejo do gado) abordaram seis índios que voltavam
da fazenda Itá Guasu, confiscando as facas que dois deles portavam.

Em 1993; foram identificadas as terras indígenas Sucuriy e Pamunbizinho. A região onde se
localiza :1 área da aldeia Sucuríy . era habitada por numerosas comunidades indígenas até o início deste
51knlo A partir de 1871. as torras il margem rio córrego Cachoeira começam a ser ocuparias por famílias

abastadas e poderosas que chegavam ao sul de Mato Grosso. Os índios reagiram atacando as fazendas por
entre ambas as partes. O
depoimento de um descendenre das familias que lá se estabeleceram no final do século passado comprova
Cjlle j~ h;í 100 anos diversas famílias K~iowá viviam no local da aldeia Sncuriy. Em 1947, o Estado do
Mato Grosso reservou uma tix~adei 200 ha, na margem direita do córrego Cachoeira, para a criação de um
Posto Agropecuario Jo Ministério da Agricultura "em terras que o Estado doará à União para este fim". Na
verdade, as terras reservadas incidiam exatamente sobre o território da. aldeia Sncuriy, agora englobado
por posses ainda não legitimadas. Amedrontadas com a. excessiva proximidade elos não índios. diversas
familias Kaiowá retiram-se das imediações do Posto Agropecuário. que havia sido instalado em 1948.
elas fundadas, e a

p3Z

só se estabeleceu

depois de muitas escaramuças

Várias delas retornaram pouco depois ao local, ao receberem dos funcionarios do Posto a garantia de que
poderiam permanecer naquelas terras, que eram da União, como se supunha Da fato. o fazendeiro que
:ifm1lm,~11t~ se diz proprietário da maior parte da m"<:!a indígena, Sebastião Alves Marcondes, só registrou a
terra em seu nome em 1950. Após uma longa batalha judicial, primeiramente contra o Ministério da
Agricultura, e depois contra a EMBRAP A. a cujo património tinha sido incorporada a área em questão,
s~bm~li:'lo Marcondes obteve ganho de causa -m 1983, Aproveitando-se da hostilidade contra os Kaiowá

reinante no Município de Mnrac:aju }tpÓ$ o ~!ls~~sitmtode nm pecuarista da região por outros índios, o
fazendeiro expulsa, em i984, as familias indígenas qu'<' continuavam a habitar a área do antigo Posto
Agropecuario. mi;" solta o .~ado nas roças dos índios, que a partir daí são obrigados a morar na beira da. BR
267, em h:11T:1cm~ de lona plásticn, Em 1935, ::!. Policia Rodoviária Federal e o DNER removem os índios
pnra um ti~rr~110 c~clicfo p,.• la Pn'!trir11ra cil"' rvl:1nicaju, mas, em 198ó, a Preteimra os intima a deixarem o
local, sob a alegação d';' que se destinava a obras públicas. Sem terem para onde ir, os Kaiowá retomam
para a área do Posto. Ali, novamente os índios são expulsos por Sebastião Marcondes, que contou com a
~ijud:=t de ;,«; Hm'ndeiror;, cfa Pr~í>itur:1, do TERR.A.SUL e dn polida do Estado. Nos dias anteriores à.
~xrntsfio, cs índios for.tm mTI<":\fnrlos por jagunços qn~ prometiam queimá-los com gasolina, Obrigados a
embarcar em dois caminhões caçamba, os Kaiowá de Sucuriy foram levados para a AI Dourados. no dia
17.07.86. Em meados dt' 1987. 11::\0 resistindo às pressões di: espaço, e em função de desavenças com as
famiiin~ !01;~ú:.:, a cennmidude dt> Sncuriy retirou-se para a :\I R.311cho Jacaré, de onde se deslocaram para
liHI t,•r;?T1~ ("1Jr!:r!11 p··h p,--t:~irur~ Mtmirir~l
ctC' nin Brilhante. M1t<l,1 p,.. mrnrt~C:\"Jn ,M hoje Na époea tbt.
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•. xpulsào, os Kaiowa d~ ~Jmmriy sornavam um total d~ S5 p~BBOaB, Atualmente, residem i,1m Aroeira 42
indivíduce, pertencentes :1 uma única parentela, que continuam reivindicando seu retorno :t área de onde
toram rerirados. M)t.5 tÍ poesível que depois de seu retorno à )Ultiga aldeia, outras parentelas, que
dispersaram-se pela região ou ainda permanecem em Dourados, resolvam voltar. elevaadc o montante da
populaçüo.

Além das oito ár~ru~ reservadas pelo SPI até 1928, as Ais Panrunbi a Panambízínhe também têm
sua existência conhecida ~ ~estada desde há muito p(;'lo órgão indigenista federal, embora sua situação
fundiária seja bastante distinta daquelas. Contrsriamenre às reservas demarcadas pelos SPL ei@sas duas
áreas não tiveram sua existência ri-conhecida ou respeitada legalmente, sendo a maior parte de suas terras
invadida.-; no decorrer das décadas de 40 e 50. A presença dos Kaiowá na região banhada pelos rioe
Brilhante t~ Ivinheirna é ~l:'stmfa historicamente q,1a5e rle:sdl:' o início cht conquista, A antiguidade da
ocupação indígena na zona de Panambi e reconhecida em cinco "Atestados" fornecidos em 1949 por
cidadãos dti'! Dourados, coru firma reconhecida no Cartóric do 11,) Oflcio Ja cidade, um dos quais afirma
que n aldeia já exit1lin :ml~t; de 1900, data. da chegada do autor à região, OE Kaiowá mais velhos ainda
lomhrarn-se dn pa...;~~gP.rn <lo Marechal Rondem pela região) no princípio do século. Teriam então recebido
do milirar-indig ••nisra a _g.ru-Mtin da do;omftíc:nçtfo da áre-a que reivindicavnm como sua. ou s~ja. a faixa. de

terras delimitada pelo rio Brilhante e córregos Ilum, Laranja Doce e Panarubi. Outro integrante da.
Comiesãc Rondon que também teria dado garantias terrtitoriais aos índios de Panambizinho foi Nicolau
Bueno Horta Barbosa, posteriormente chdo <la Inspetoria Regional do SPI responsável pela r-:igião sul de
Mato Grosso. Ambas ai, promessas. contudo. nunca foram cumpridas. trazendo amargas conseqüências aos
Kaiowá, De fato, at~ 1943 os habitantes dessas duas aldeias continuaram ocupando com relativa liberdade
a n~1-:ião da confluência do13 córregos Hum e Laranja Doce (aldeia Paaambizinho), ~ do córrego Panambi
com o rio Brilhante (aldeia Panarnbi). Naquele ano, através elo Decreto-lei rf 5.941. o Governo Federal
criaria a Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND). cuja implementação solaparia quase
completamente a posse terrtitorial que até então mantinham os índios. Exemplo marcante da política de
colonização do Esradc Novo, a CA1'-ID compunha-se inicialmente de uma área não inferior a 300.000 ha,
qtt," foi ri~r.ormdri pela Divisão de T,.• rrns e Colonização <lo Ministério <la Agricultnra ern poquenm; lotes de
Jú ha ..• destinados a fsmilias de heterogênea procedência, A medida que foram chegando os colonos com a
intenção de ocupar as glebas a eles destinadas pela administração da Colónia. delas iam sendo alijados os
K~ÜO\VÚ.S~ja por meio» pacíficos, atravéu da persuasão acompanhada pelo oferecimenro de bens, seja por
meios violentos, mravé!'i <la direta intimidação, os índios foram sendo expulsos il~ suas terras. Esse

processo contou, inclusive, com a participação intermitente de funcionários do SPI. que procuravam
convencer os índios a transferirem-se para v PI Francisco Horta (atual PIN Dourados). Essa projetada
t.rnm;fürencia t"F~h~rrou :1f"mpro na oposição dos Kaiowá, que apegavam-se à terra que, com justiça,
con:sirl,;mv~ mm por direito. De qualquer modo, pressionados pelos colonos, que contavam com 11.
colaboraçao da adminisrração da C'•.iu""'D, tiv .•• ram oe Kaiowá esbulhada a poss1;1 da maioria do território
que habitavam. Os lotes que incidiam sobre a área habitada pelos antigos moradores das duas aldeias
trnm~nram então :a ser titulados de forma irresnlar em nome dos colonos. Essa titulação irregular açodou-se
quando t1' D\~p:ut,.rnl'·nt~
1k~ Terras do E:,;tndn ric Mato Grosso tomou ~ direção da Colônia Agrícola,
embora n Constituiçao vigente na época ass..-gurasaeterras por eles ocupadas. Part~ da antiga população
arbitrária ~;~p11h:ão: sob a liderança do índio Pedro
às mm-g,:-n~ do r.órr,:,go Pnnnmhi, torrnnndo a

o direito de posse dos índios, vedando a alieneçãc das
dessas aldeias, no entanto. resistiu a esse processo de
Henrique, parte dos Kaiowá concentrou-se numa área
aldeia deste nome: em Panarnbizinho, os índios

concentraram-se, sob a liderança do índio Francisco Pedro iPa'i Chiquito), na área de, dois lotes da CAND
encravados em seu terr{torio tradicional. Inconformados com as intoleráveis condições d-a vida decorrentes
do lotl~:imPutu e distribuição de enas terras às famílias d~ imigrantes, os Kaiowa de Panambizinho
panaram a. realizar ceriménins reli.5!•1$ni; rnm o intuito de precipitar a desrruição do mundo. Egon
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Schaden, eminente etnólogo dos Guarani, registrou essas cerimônias em suas obras, assim como a

drmnatíca aituação vivida pela comunidade indígena. Contando com quase nenhum apolo e apesar de todas
as pressões, os Indios (,t,n~eeuirnm permanecer nos dois lotes retidos pela parenteln de Pa'i Chiq11ito, qu"
totalizam apenas 60 ha, perdendo a posse sobre o reatante da ár~a que ocupavam à época da criação da
CM'D. Os Kaiowá de Panambi, por sua vez, viram-se reduzidos a. uma área de 390 ha, Ambas as aldeias,

contudo, ressentem-se da. superpopulação decorrente dessa redução territorial, estendo esgotados os
recursos namrais de sem; territórios a ponto de faltar lenha até mesmo para o preparo dos alimentos ou o
simples aquecimento, Paradoxalmente, Panambizinho é a única aldeia Kaiowá do Estado na qual ~xiet~ um
exemplar da maloca tradicional e que continua a realizar a cerimônia de perfuração do lábio dos meninos,

principal marcaétaica.desee subgrupo Guarani
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RESUl\'10 DOS PROCEDI1\•1ENTOS .\Dl'-:1INISTRATIVOS
DAS TERRAS INDÍGENAS RECONHECIDAS

DE REGULAR.IZAÇ.\O FUNDL\lUA

POSTERIORMENTF,

AO P.ERÍODO DE

CRIAÇÃO DE RESERVAS PELO SPI

CAMPESTRE
Em 1969. através do Termo <li;' Aforamento nº 001. expedido em 10.02.69. a Prefeitura
Municipal de António Joâo concedeu titulo definitivo dos lotes nº 1, 2, 3. 4, .5, 6, 7, 8, 9 e 10 da quadra nº

36 <lo loteamento urbano do Distrito de Campestre, com área total de 0~756 ha Posteriormente, através da
Lei Municipal nº 134, de 10.02.76, :t Prefeimrn autorizou n doação àFUNAI elos lotes nº 7, 8, 9 a 10 da
quadranº 35. no mesmo distrito municipal. Em 1990. através do OF./SEAF/fER.RASUL'DT nº 213/90, de
u?.08.90.

o T.ERRA$UL requisitou a anuência da F1JNAI à regularização da doação de 8,9360 ha

deetinados pela Prefeitura Municipal à comunidade indígena, A área foi. em seguida, demarcada por
aquele órgão, apurando-se uma snperílcie de 9, 1314 ha, havendo, contudo, outros 1,9860 ha reivindicados

pelos índios, cuja situação permanece indefinida,

CF,RRITO
A TI Cerrito foi identificada pelo GT constituído pelaPort. PP nº 165/86, de 24.07.86, com
superfície de 2.040 ha. Através <la. Resolução tf 07/GTI 94.945/87, de 20.07.88, foi declarada como
imemorial e de ocupação indígena. Foi então interditada pela FUNAI através daPort. n" 706, de 27.06.88.
Foi objeto de Parecer nº 05/C.EA/91, de 20.08.91, Resolução nº 05, de 21.08.91, e Despacho nº 05, de
21.08.91, publicados junto com o memorial descritivo no DOU de 28.08.91. Postericrmente, foi declarada

pelo Mini~tério da Justiça como

d11

ocupação ind{g~na pela Port, nº ,4~. de 23.10.91. S11a d~tJ'1!J!·caçru> foi

efetuada pela f'HNAl em 1991i92 e homologada pelo Decr. s/nº de 21.05.92, com superfície de 1.950,9 ha,
Foi registrada no cru da Comarca dei Eldorado em 22.05.92 e no DPU/MS sob o nº OF.094.

GUAll\lliÉ

A identifícaçao da TI Guaimbé foi determinada pela Port, nº 538/E. de 28.05.79. Em
documento de 28.')7.81, a Cia. Mate Laranjeira. proprietária da fazenda Maciel Kuê, onde se encontravam
os índios, cotnprornereu-se a doar '/76 ha aquela comunidade indígena. A demarcação, efetuada em 1981,
foi homologada pelo Decreto 1f 89.580. de 24.04.S4. A ár~a foi registrada no CIU da Comarca de Ponta

Porã sob o nº 15.813. livro 2. em 28.05.84. ~ no DPU sob o nº MS~374. em 07.11.84. com uma superfície
de 716,9 ha,

. GUASUTI
A TI Guasuti Ioi identificada pelo Gf constituido pela Po11.PP nº 1245, de 29.05.8?.
F.ncan1i11ha.da ao Gl1 ?4.94)/27. foi objeto Ja Resolução nº 010) de 20.07.38, qu~ não a reconheceu como

2.8

_- .•. ~.·

-.! ~: ••• ,.:.,,-

;

.•

,1 •

'.

• ~- •'

,.

Fundação Naclonal do lndio
MINIS~RIO DA JUSTIÇA

de ocupação indígena. Posteriormente, recebeu o Despacho nº 012/PRES/CEA/91 e o Parecer nº 012,
ambos do dia 04.09.91, publicados com o Memorial Descritivo no DOU de 27.09.91. Foi declarada como
de ocnpação indígena pelo Ministério <la Jnsitiça através eia Pnrt. nº 512, de 09. l 0.91_ com superfície de

930 ha. A demarcação, efetuada em 1991, foi homologada por Decr, s/nº de 21.0.5.92. apurando-se uma
superfície de 958,7 ha, Foi registrada no CRI da. Comarca. de Aral Moreira em 29.05.92, sob o nº OF.095,
t'!

no D:PU/lv{S em 12.01.94.

JAGUAPIRÉ
A 'I'l Jagnapiré foi identificada pelo GT criado pela Port, nº 1842/.E, de 14.03.85, e

modificado pela Port. n" 1843/E. de 18.03.85, que propôs wna área com 2.320 ha Em seguida, essa área
foi interditada pela FtJNAI em 17.05.85, através da Port nº 187 3/E. Em 17.12.85 foi encaminhada ao ar
88.118/83. não chegando, porém, a ser apreciado por ele. Com a criação do GI1 94.945/87, foi a de
encaminhada em 18.02.87., que, através da Resolução nº 11-A, não reconheceu a área como de ocupação
indígena Posteriormente, recebeu o Parecer nº 071, de 13.12.91, e o Despacho nº 010, de 28.04.92,
publicados com o memorial descritivo no DOU de 21.05.92. Foi, então, declarada de ocupação indígena
peln Port, 11° 244, de 20.05.92, do Ministério da Justiça, com uma superfície de 2.089 ha Sua demarcação
foi procedida cm. 1992 e homologada por Decr. s/nº de 23.11. 9.2, com uma superfície de 2.349 ha,
,JAGUAR!

A. identificação da TI Jagnari foi efetuada pelo GT constimído através da Port. nº 1.245/PP,
de 29.05.87. Encaminhada ao GTI 94.945/87. foi objeto da Resolução nº 08, de 20.07.88, quenão a
reconheceu como área de ocupação indígena. Posteriormente, foi objeto do Parecer nº 13 e Despacho nº
13, ambos de 04.09.91, publicados junto ao memorial descritivo no DOU de 03.10.91. Foi declarada como
de ocupação indígena pelo Ministério <la Justiça através da Port. nº 5ló, de 10.10.91, com superfície de
338 ha Sua demarcação. efetuada cm 1991/92. foi homologada por Decr, s/n" de 21.05.92. com uma
superfície M 404,7 ha, obteve registro no CRI da Comarca de- Amambai em 09.06.92, sob a matr. nº
12.571~ Ils.ül, e no DPU/MS em 17.0l.94.

·

,)ARARA
A TI Jarará
foi identificada pelo C.z"'f constituído pela Port. nº 165, de 24.07.86.
CTTI 94. 945í~7. foi objeto da Resolução n" 09, de :?.0.07.88. que não a reconheceu como
área <le ocupação indígena Posreriormenre, recebeu o Parecer nº 060/CEA, de 30.1 O. 91, e Despacho rf
~)09. de 28.ú4.92, publicados junto com o memorial descritivo no DOU de, 08.05.92. Foi declarada de

Eacumínhada

:10

ocupação indígena pelo Ministério da Justiça através da Port

11º

281, de 01.06.92, com superfície de 590

ha, Sua demarcação foi homologada por Decr, r;Jn" de 12. 08.9 3. com uma superfície de 4 79 ha
PANA..'\IIDl
A área eia aldeia Panambi permanece ainda com sua situação indefinida, Em 1971, ela foi
demarcada pelo engenheiro Ilse Araújo Souza, cujos trabalhos técnicos foram relatados no "Memorial
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Descritivo dos ~i~rviços Topograficos d~ Medição ~ Demarcação da Gleba denominada 'Aldeia
Pnnambi'", constatando uma superfície de 2.037,6 ha, Desca área, 37,6 ha correspondiam à superfície de
dois lotes-p~cirilo ela. CA1',.1D adquiridos por eserimra eia compra e vencia paio SPI em t96$. A aviventação
dos limites dessa área foi determinada posteriormente pelo Termo nº 03/90. referente ao Convénio nº
OJ/89 entre a FUN"J\I e o TERRASUL. Os Kaiowá continuam restritos a posse de apenas 390 ha,

correspondenres nrea de 13 lotes da CAl"l'D, sendo o restante da área ocupado por terceiros.
à

PANAI\·IDIZINHO
A idennticação <ln TI Panambizinho foi determinada pela Port. nº 1.154, de 17.11.93,
retificada posteriormente pelas Port.PP nº 1.184, de 23.11.93 ~ nº 552, de 06.06.94. Foi objeto do Parecer

nº 074. de 14.07.95, e Despacho nº 075. de 18.07.95, publicados junto com o memorial descritivo no
DOU de 26.07.95. Através do OF. 1f 469/PRES, também de 26.07.95, o processe foi encaminhado ao
Munsténo da Justiça para expedição de portaria declaratória

A

identificação da TI Pirakuá foi determinada pela Port. nº 13111E, de 14.07.82) e
novamente procedida pelo (fT constinndo pela Portaria nº 1828/E. de 04.02.8S. que deduziu uma área de

2.346 ha. Através da Port. nº 1884/E, de 17.06.85, foi essa área interditada pela FUNAL Contudo, pela
Port, Superiut. 11º ~64i~8, foi determinada a conferência dos dados cartográficos constantes na proposta de
delimitação, verificando-se divergências com respeito à denominação dos córregos Palmeira ~ Pirizinho.
Isso motivou nova interdição. consubstanciada na Port.PP nº 327, de 03.04.89. com uma área de 2.163 ha
R~c~biç-u o Parecer 1t 006/CEA e o Despacho nº 008, de 28.04.92, publicados junto com o memorial
descritivo no J)OU de O~. o::-. 9'.!. Foi declarada. de ocupação indígena pelo Ministério da Justiça através da
Port, nº 280, de 01.07.92, com ~UJJa superfície de 2.3S4 ha, sendo a sua demarcação homologada por Decr,
, C)

S/ll

d, 1"
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RANCHO .JAC'ARÉ
A ídentlflcaçao da TI Rancho Jacaré foi determinada pela Port, nº 1470/E, de 02.12.82,
J~iiulituudo·ti~ uma úrnu com 742,1 lu.1 (ou 736.l ha?). Através do D11ct'. il'-1 89.258, de 28.12.83, foi
"lt:!c hu uda i.:umu J~ ucup~çi'i.u iud(st:!m1. A dt1m:J1·car;ful, tü~lwula. em 19&3, foi homolcgadu p.;,lo Decr, nº
89.422. de OS.03.S4. Eficâ 1'L'gíatrada no CRI da Comarca de Ponta Potü sob a mm:r. n" 15.814, lv.02, de
28.05.84, E' no DPU sob o n" MS·375, com superflcíe de 777,5 ha.
·,

SETE CERROS
A TI St?to? Cerros foi identificada pelo Gf criado pela Port.PP nº 1.245, de 29.05.87.
Recebeu o Parecer nº 020/CE.~ ~ a. Resolução nº 020, ambos de 25.09.91, publicados junto com o

memorial d~~:critivo no' DOU de O 1.11. 91. Foi declarada de ocupação indígena pelo Ministério da Justiça
através cfa. Port, nº 602, d,~ 25. l 1.9L com superfleie d\.• 9.003 ha, A demarcação, procedida em 1992. foi
homolozade por Decr, i:;/n" de OJ..10,93. com uma superfície de 8.~84.7 ha,
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A identificação da TI Sucnriy foi determinada pela Port nº 1.154, de 17.11.93, retificada-.
pcsteriormente pelas Po1tPP ti<"', 1.184, de 23.11.93 e uº 552, de 06.06.94. Foi objeto do Parecer nc,:.
de 14. 07. 95, e Despacho n11 076, de 18.07.95, publicados junto com o memorial descritivo :1
no DOU de 24.07. .95. Através do OF. nº 464/PRES, também de 25.07.95, o processo foi encaminhado ao :i
073/D!D/UAF,

. i1:iüi~té,rio da Justiça para expedição de portaria declaratória
·.-·.-;-
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· · A Identificação da TI Tah-uarat'J/Yvykuarusu foi determinada sucessivemente pelas :i
Portarias u<> 64 l/E, de 03.11. 79, nº 698/E, de 21.03.~0, nº 646/P, de 16.08.84, o rt' 1.800/E, de 23.11.84. :I
Através di.' Escritura Pública. de Renúncia d\! Domínio, registra em 30.07.86 no lv.nº 1386> fls, 13, do :

Cartório do 1° Oficio de Brasília, a fazenda Paraguassu transferiu à União o domínio sobre uma área de ;!
189,5 ha, incluída aa delimitação e nela incidia. Encaminhado o processo ao GTI 94.945/87, foi objeto da i
Resolução nv 111 de 20.07.88, que recomendou que a FUNlü viabilizasse "proposta de doação por parte}
da f~~nda M~1i1n". ~oi;terionnenit\ a ~ea rt>ce~~u o Parecer nº 012 e De~-p~cho .nº 015, ambos de .!f,
29.0,.92. publicados junto com o memorial descritivo no DOU de 16.06.92.· Foi declarada de ocupação ;i ·
indígena pelo Ministério da Justiça através da Port. nº 298, publicada no DOU de 22.06.92. com uma :1·
superfície de 2.1r/5 ha Sua demarcação foi homologada por Decr, 5/nº de 01.10.93~ com 2."609 ha de
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