DOS GUARANI KAIOWÁ
O povo Guarani-Kaiowá descende dos Guarani-Itatim, que ocupavam,
nesta região hoje Mato Grosso do Sul, todo o território situado entre os
rios Paraguay, Mbotetéy (Miranda), Pira'i-Aquidaban e .as terras do Xerez.
O significado etmolÓgico da palavra kaiowá é de habitante do mato, sendo o Kaiowareko o jeito de ser kaiowá. Isto quer dizer que é somen
te na terra, no mato, que esses Índios podem viver uma existência plena.
Esta terra não é qualquer terra. O espaço que, a que eles chamam de "Tek~
ha", é um território fisico limitado por rios, colina~, matas, campos
e
representn uma instituição oferecida pelo Deus criador com exclusividade'
para a comunidade que nele habita.
Internamente, cada t ekoha tem seu espaço organizado em 11 te-yi 11 1
formado por grupos extensos de vá~ias famílias nucleares, cada qual ocu-1
panda um lugar também determinado.
Este é o meio ambiente e base organizacional política e religiosa dos kaiowá. Desde o começo da ocupação e colonização da região, os Kai
owá, sempre se abrigando em matas cada vez mais estreitas, resistiram sem
violência e defenderam seu modo de ser. Dai que, invariavelmente, nas 11aberturas11 de fazendas e consequente desmatamento, são encontradas aldeias
Kaiowá.
Para liberar áreas para colonização, desde 1845, a província do
Mato Grosso realiza uma política de aldeamentos buscando juntar os Índios
em 11reservas11• A proposta de demarcar áreas é de 1910 com a criação do
Serviço de Proteção ao Índio e até 1935 foram demarcadas apenas 08 áreas'
Guarani, algumas delas impostas na tentativa de retirá-los dos territÓrios tradicionais. Ao mesmo tempo estes territórios eram vendidos ou doados a grandes fazendeiros que, quando encontravam aldeias sempre usaram'
de viol;ncia, sendo in~meros casos de destruição e morte de comunidades '
inteiras. Noutros casos ainda recentemente, os Índios simplesmente são
despejados em outras áreas ou mesmo no Paraguai, várias vezes com o apoio
das Instituiçoes PÚblicas e dos Representantes da Política e Oligarquia 1
Regional.
1

I. CASO MARÇAL DE SOUZA

MARÇAL DE SOUZA era Índio Guarani-Nandeva, nascido em 24/12/1920,
nas proximidades dos rios Brilhante e Dourados.
Dominava admiravelmente o código e os valores do branco, com quem
era obrigado a tratar e a cultura e valores de seu povo. Essa capacidade
Marçal canalizou para a luta em favor dos direitos de seu povo e por essa
razão foi assassinado em 25/11/83, por volta das 20:00 hs., na Aldeia de
Campestre, municipio de Antônio João, MS.
À época de sua morte~ Marçal estava empenhado na demarcação da
Área Indígena de Pirakuá, no município de Bela Vista, MS. Tal área estava
em litígio com o fazendeiro Libero Monteiro de Lima, proprietário da Fa-'
zenda Serra Brava, cujo título de propriedade incide sobre a A.I. de Pira
kuá, permanecendo o conflito sobre o domínio até hoje.
Inúmeras foram as tentativas do fazendeiro LÍbero Monteiro de Lima de retirar os indigenas daquele local, sem todavia conseguir êxito em
sua empreitada. Contratou o Sr. RÔmulo Gamarra para desmatar parte daquela área (cerca de 800 alqueires) e retirar os Índios. Tentou subornar Mar
çal com uma oferta de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de cruzeiros), que'
não foi aceita. Tentou subornar Lázaro Morel, capitão da A.I. Pirakuá,
mas tamb~m nada conseguiu.
Assim, a 25.11.83, Marçal foi assassinado em seu rancho com cinco
tiros de calibre 38 e, pelo menos um dos projiteis foi disparado pela arma apreendida em poder de RÔmulo Gamarra. O que consta nos laudos periciais.
Instaurado o Inqu~rito Policial, pela Policia Federal de Ponta Po
rã, MS, sucederam-se fatos bastante estranhos que contaram, inclusive,
com a participaçio de membros do gov;rno do Estado de MS.
No inicio os depoimentos das testemunhas ouvidas pela Policia Federal eram contraditbrios, ora apontando em determinado sentido, ora em '
outro. Mas, aos poucos, os indicias forrun se tornando claros no sentido '
de apontar Libero Monteiro e RÔmulo Gamarra como principais responsáveis1
pelo homicldio de Marçal de Souza.
Surgem entio tentativas as mais diversas de criar confusão e desviar as investigaçois. A principal delas partiu do Chefe da Casa Civil do
Estado de MS, Dr. Pli.nio Soares da Rocha, que expediu nota oficial acusa!.!
do a esposa de Marçal de ser a mandante do crime, por razoes passionais,'
e executor o Índio conhecido como "João Bugre". Tais acusaçoes, posterioE
mente, foram comprovadas como absurdas.
Mais tarde a Procuradorja da Rep~blica neste Estado negou-se a oferecer a denúncia, alegando ser o caso da competência da Justiça Comum'
Estadual, na Comarca de Ponta Pori.
Nesse meio tempo RÔmulo Gamarra, que fora preso preventivamente,'
impetrou habeas corpus, alegando excesso de prazo, logrando com isso a li

berdade.
Em Ponta Porã,

a Promotora,

Ora.

Adalgisa

da Silva Nery,

susci-1

tou conflito de atribuiçoês, dizendo que a competência para julgar o pr~
cesso era da Justiça Federal e não da Justiça Estadual e que, portanto,'
ao MPF caberia propor a ação criminal.
Com isso o IPL foi remitido ao TFR, e já transcorrera um ano de~
de a morte de Marçal de Souza. Aos 03.10.85 a Procuradoria da República'
manifestou-se ratificando a posição do MPF em MS, declarando ser da competência da justiça estadual o julgamento do feito.
Aos 20.11.85 foi julgado pelo TFR o conflito suscitado e o julga
mento foi decidido no sentido de reconhecer a competência da justiça estadual para julgar o caso.
Quando a questão parecia estar resolvida a FUNAI, em março de
1986, interpôs recurso da decisão do TFR (Recurso Extraordinário) arguin
do a relevância da questão federal.
Todavia o R.E. interposto pela FUNAI foi indeferido liminarmente
pelo Ministro Gueiros Leite do TFR.
SÓ em agôsto de 1986 é que o IPL voltou para Ponta Porã.
Em outubro de 1987 foram requeridas pelo Promotor de Ponta Porã•
novas deligências e a denúncia só foi oferecida aos 15/08/881 tendo só a
partir de então um andamento normal o processo crime onde foram denuncia
dos RÔmulo Gamarra e Libero Monteiro de Lima.
Em dezembro de 1989 dois filhos de Marçal de Souza, !dna da Silva Souza e Epitácio Silva Souza, foram admitidos no processo como assistentes da acusação e em janeiro de 1990 ofertaram alegaçoes finais.
Após oferecimento das alegaçoes finais pela defesa, foram os autos conclusos para a sentença de pronúncia. Momento em que, por dúvidas,
solicitou o MM. Juiz de DiPeito a exumação do cadáver do réu. Periciado,
pouco alterou o convencimento do Magistrado, mesmo porque não foi encontrado qualquer elemento novo que servisse para retificar posiçoes anteri
ores.
Passada esta fase requereu o Magistrado novo interrogatório dos'
m;dicos legistas, convencendo-se da materialidade do delito.
Apesar da lentidiio jnvestigatÓria, que permitiu a perda de ele-'
mentes fundamentais, no inicio do processo, no seu bojo, apareceram elementos suficientes para a pr-onunc í.a , que se concretizou agora, aos 18.08
92, atrav~s da sentença do NN. Juiz Criminal da Comarca de Ponta Porã.
Cabe lembrar que HÔmulo Gamarra está foragido desde 1984, não
tendo comparecido a nenhum ato processual.
Concluímos com as palavras de Rubem Thomaz de Almeida: "a morte•
de Marçal, antes de arrefecer, deve jntensi:ficar e fortalecer a continui_
dade da luta, de Índios e não-Índios, no sentido de ampliar as possibil!
dades reais para que os povos Índigenas brasileiros possam definir seus•
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próprios caminhos. De outro lado, torna-se premente que se faça a justiça
que os indicios que recaem sobre assassinos e mandantes se tornem provas'
concretas e que se faça uma ruptura na série de crimes contra indios, ca~
poneses e desfavorecidos que têm ocorrido impunemente no Pais já há muito
tempo ... 11 •

II. CRIANÇA PISOTEADA
No dia 08.07.92, ao final da tarde, na Área Indígena de Guassuty, no
,
,
,

momento mais critico do conflito entre os fazendeiros e indios desta a-'
rea indígena, quando o casal OrmÍnio Gomes e Narcisa da S. Souza retorn~
va para sua casa, dentro da reserva, houve um estouro de boiada, momento
em que a mãe, para se livrar dos animais, começou a correr em direção de
uma cêrca próxima, tropeçando, deixando cair a criança Ramona Gomes, sen
do em seguida pisoteada várias vezes pelos animais, vindo a falecer no '
local.
várias vezes os técnicos da FUNAI pediram para que o gado fosse reti
rado, mas em momento algum foram atendidos.
Foi solicitada a instauração do inquérito policial pelo delegado da
ADR da FUNAI de Amambai, para que se apurassem os fatos através da delegacia de Aral Moreira, município a que pertence a área em questão.

III.

DESPEJO ''GUASSUTY11

No dia 10.01.92 os Índios desta reserva, que nunca tinham deixado '
suas terras, viram-se forçados a abandonarem sua 11mãe11 (modo de tratar o
lugar sagrado em que vivem) por ordem judicial, sendo cumprida com apre
sença da policia e mais os capangas dos fazendeiros.
Ao serem retirados à força de seu "habitat natural 11, foram levados'
para a área de Limão Verde, perto do municipio de Amambai, superlotando'
a referida área.
Nos 15 dias em que ficaram fora
casas, bem como todas suas roçns de
,
maquinas, emprego de veneno e fogo e
turais de erva mate, principal ronte

da ~rea as riquezas naturais, suas•

subsistência foram destruidas por'
um verdadeiro saque nas reservas na
de subsistência desta comunidade.

DADOS DA ÁREA INDÍGENA GUASSUTY
01. Área Inctigena Guassuty
02. Município de Aral Moreira/MS.
03. Área: ha 958,7993
04. Identificada pelo Grupo de Trabalho da FUNAI e reconhecida como
Área Indígena pelo despacho nQ 12 de 04/09/91.
05. Portar-ia de Identificação nll 3981 do Ministério da Justiça, determinando sua Dema~cação.
06. Homologada pelo Presidente da HepÚblica
aos 21/05/92.
IV.

A.I.

JAGUAHl

Municipio: Amatnba1,
Área de 3.338 ha.

MS
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na área indígena de Amam
bai. É provável que membros desta comunidade indigena estejam dispersos '
pela região e em outras comunidades indígenas Kaiowá e Nandeva.
População:

cerca

de 100 pessoas encontram-se

A situação juridica da área é semelhante à de Guassuty. Foi identificada e delimitada pelo Grupo Técnico da FUNAI, formado pela Portaria
n2
1245, de 1987. Posteriormente, o GT, constituído pela Portaria n2 032/91,
ratificou a identificação da referida área como indigena. Aos 10.10.91, o
então Ministro da Justiça assina a Portaria ng 516, demarcando a área indigena Jaguari. Ato contínuo, a FUNAI procede a demarcação física nos
dias 6, 7 e 8 de novembro. Terminados os trabalhos, fazendeiros, peoes e
o vereador de Amambai, Valter Otano, impedem, com ameaças, a entrada dos'
Índios e dos funcionários da FUNAI. Atitude truculenta, sem qualquer respaldo legal e que teve o apoio do senador Rachid Saldanha Derzi, numa a-'
fronta à Constituição e a Portaria Ministerial.
Aos 14/11/91, o fazendeiro Constâncio de Almeida, e outros, impetra'
ação na Justiça Federal, em Campo Grande, obtendo, da Juiza Dra. Suzana'
de Camargo Gomes, liminar suspendendo a demarcação física, já realizada, 1
e impedindo o retôrno da comunidade à sua área.
O Ministério PÚblico Federal, não notificado, impetra Recurso no TRF/
3~ Região, através do Procurador João Heliofar, para assegurar os direi-'
tos dos Índios. Após 04 meses o Tribunal julga o Mandado de Segurança cas
sande a liminar concedida pela MM. Juiza de Direito. Porém, estranhamente
03 dias após, o mesmo Tribunal acata Agravo Regimental interposto, torna~
do sem efeito sua decisão anterior. Atualmente aguarda-se o julgamento do
m;rito da ação que tramita no referido TRF.
V. CASO DA ALDEIA

JAGUAPIRÉ11

11

Esta comunidade, hoje formada por cerca de 250 Índios, várias vezes, '
foi pr-e s s onada a sair de suas t er r-as , logrando, no entretanto, manter-se
em parte de seu territbrio imemorial, de 2.089 ha, localizado no munici-1
pio de Tacuru, MS.
Em 1984 as pressoes se intensificaram e em 1986 a maior parte da com~
nidade foi violentamente expulsa por 21 jagunços, ajudados pela policia'
militar.
No mesmo ano, com aprovação de laudo antropológico, que atesta trata.!:
se de área indigena, o G0ve1'110 Federal inicia um processo de doação aos 1
indios. Processo este logo arqujvado.
Atualmente, t r-amí t am na .l us t a dois processos envolvendo a referida'
área indigena. De José Fuentes Homel'o, que está na Justiça Federal, em f~
se de Recurso Apelativo contra sentença do MM. Juiz da 1ª Vara Federal de
Campo Grande, favorivel ao pretenso propriet~rio. A açio promovida por
Otávio Junqueira Leite de J\loraes tramitou na Justiça Comum, na Comarca de
Iguatemi, mesmo após a t.en t at va de trazê-lo à instância federal, conforí

í

í

ç

me determinaçio constitucional,
nio acatada pelo Tribunal de Justiça do •
Mato Grosso do Sul. O processo, npÓs tal tentativa, seguiu seu curso nor-

mal e no dia 10 de junho do corrente foi sentenciado a favor do fazendei,
,
r o , A FUNAI e o Ministerio
Publico
preparam Apelaçao desta decisao para o
Tribunal local e ao mesmo tempo estão encaminhando alegação de incompetên
eia do juiz da Comarca de Iguatemi para julgar o mérito da questão, vez 1
que envolve direitos indígenas, sendo a competência da Justiça Federal, '
segundo disposição expressa da CF, em seu art. 109, inc. XI.
Com a publicação da Portaria Ministerial Demarcatória, o fazendeiro 1
impetrou Ação Cautelar, concedendo o MM. Juiz de Direito de Iguatemi in-'
terdito proibitório no mesmo dia, aos 21.05.92, em desacordo com o dispo~
to no art. 63 da Lei 6.001 (Estatuto do Índio), que proibe a utilização '
de semelhante mecanismo, sem que a FUNAI e o Ministério Público sejam ouvidos, bem como com o art. 19, § 2~, da mesma lei, que proibe a concessão
de interditos durante o processo demarcatório.
Como a área indigena incide sobre duas propriedades, e a equipe técni
cada FUNAI já havia encerrado os trabalhos de demarcação fisica na Fazen
da Modelo, partiu para a demarcação de parte da área incidente sobre a F~
zenda são José. Vez que o referido interdito visava tão somente impedir a
entrada dos indios e não obstruir o trabalho dos técnicos. Na prática, p~
rém, a realidade foi outra. O fazendeiro, instrumentado na liminar, exasperou na proteção de sua pretensa propriedade e, além de policiais milita
res, enviou para a divisa da fazenda,homens (jagunços) fortemente armados
que inibiram a continuidade dos trabalhos demarcatórios. Escoltada então1
por policiais federais a FUNAI conclui os trabalhos demarcatórios nos 700
ha da Fazenda são José.
Preocupa no momento nova cautelar interposta por Jos~ Fuentes Romero,
aos 15.06.92, pedindo a reintegração de posse e o consequente despejo dos
indígenas da parte da ~rea sobre a fazenda que insiste ser de sua propri~
dade.

-
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VI. SUICÍDIOS GUARANI
No inicio dos anos so observou-se ltmn redinamizaçio econ5mica do Mato
Grosso do Sul, devido a separação do Mato Grosso, em 1978, e a fatores de
ordem econ5mico social (como o crescimento enorme do mercado para a soja).
Isto provocou um redimensionamento fu11ctiir10 e um novo tipo de exploraçio
das fazendas ne s ce Estado. Mujtas foram vendidas e/ou abertas para dar inicio às grandes plantaçoes de so ja ou para formar pastos para o gado. '
Nesse contexto mui tas comun dade s , 11 t.ekoh a'! , que estavam nas fazendas, fo
ram expulsas e levadas para os Pis j~ existentes, gerando conflitos deº!
dern econômica ( aub s I st.ência) e soe i o-cultural ( familiar e étnico) e ou- 1
tros continuaram resistindo.
Neste contexto se coloca a problen1&tica dos suicidios. Estes são sintomas, mas também atos, açoes, por ma s confusa que esteja a parte indi vií

í

dual da intenção, da vontade. É uma recusa de uma situação dada, mas tam
bém um julgamento total sobre o valor da vida. A morte voluntária assim'
entendida se apresenta como uma escolha deliberada de uma solução entre'
outras, como um gesto ético, referido a princípios, a valores. Portanto'
e a partir da etica kaiowa que devemos tentar entender a logica, ou o
sentido destas mortes para o povo Guarani, para podermos buscar soluçoes
para o problema.
A "onda 11 de su c i d í.os ocorre principalmente na área indígena de Dourados, onde a situação sócio econômica é gravissima. Alcoolismo, interf~
rência de seitas religiosas. aviltamento da dignidade humana nas rela- '
çoes de trabalho (exploração da mão de obra indígena nas usinas de álcool) e a falta de terra para a realização plena da cultura Kaiowá são na
verdade consequências da política indigenista oficial que não tem contem
plado as necessidades especificas dos kaiowá.
Nos Últimos 03 anos foram registrados 96 casos de suicídios, a maioria absoluta de jovens.
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