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Ao longo desses 

para desenvolver uma Política Nacional para Q Todio, temos oscilado em nossa vi- 

• - • • r I Roberto Rodrigues Machado sao f 11 osof I ca sobre o prob 1 ema I nd I gena. . oric1a.1 Ma.lar 

IIG 4.19J.7C:..SP . 

A compreensão dq problema da int~&~9~~e~~as_ ~ribais e a so 
l!ua da Glório. !18 (Pl"ó:cia,o cu, FOn10t 

ciedade nacional tem sido dificultada pelas atitudes emoclo11ais--qúe se tende a - 

assumir diante dele. 

r: 

Segundo o antropólogo brasileiro, Oarcy Ribeiro (1), partin_do de / 
1 

s t ltude etnocêntrica, evo l u Imos para uma atitude r:omântica e, desta, para uma 

atitude absenteísta. 
\-~-- ,· 

A atitude _etnocêntrica, concebia os Índios como seres primitivos, 

~. dotados de ca racterí st i cas biológicas,. ps Íqu i cas e cu 1 tu ra is i ndesej ãve is, que 

cumpria mudar, pàra compeli-los à pronta assimilação aos nossos modos de vida. 

Esta tem sido a atitude tradicional dos Missionários religiosos, que movidos pe 

lo desejo de salvar almas, consideram sua tarefa a erradicação dos costumes in- 

dígenas, a·seu ver, heréticos e detestáveis, como daqueles que julgam uma vergo 

nha para um "povo civilizado" ter patrícios que se pintam com urucu, afiam os - 

--..· 
(.· 

dentes, deformam os beiços e as orelhas, vivem em choças imundas ·e falam língu- 

as ridículas. Estes de propõem lavar a naçâo desta mancha infamante, escondendo .. 
a existência dos índios e simultaneamente os obrigando a adotar as Únicas formas 

corretas de vestir, comer, casar e falar que conhecem. 

A atitude romintica dos que concebem os índios como gente bizar~ 

ra, imi~cfvel na sociedade nacional, que deve ser conservada em suas caracteris 

cas originais, quando mais não seja como uma raridade que a nação pode dar-se 

ao luxo de manter,.ao lado de museus e dos jardins zoolÕgicos. Propugnam pelo - 

estabelecimento de reservas onde os índios sejam postos de quarentena, para 

que possam viver livres de perturbações e servir, eventualmente, de amostra do 

que foi a ·humanidade em eras prístinas. Estes se opõem ao trabalho missionário 

como uma violência contra o direito dos povos tribais de viverem segundo suas 

crenças e costumes, exigindo do Órgão de assistência oficial uma~atitude cien- 
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- 
preservacionista, reconhecendo embora a especificidade do problema indígena, e 

~ige um estatuto próprio para o índio, que o coloque à margem da sociedade na - 

cional, em condições de estufa, impossfveis de manter, inclusive porque os pro- 

prios índios contra eles se rebelariam. 

A atitude absenteísta , dos que considerando inevitável e irrever 

sível o processo de expansão da sociedade nacional sobre o s~u próprio territó 

rio, que a leva ao encontro de todos os remanescentes das populaç~es indígenas 

ainda isoladas e aut5nomas, postulam a inevitabilid~de do contato, da decultu 

ração e da desintegração progress~va das culturas tribais, seguidas, necessa - 

riamente, da extinção do Índio como etnia, e da incorporação dos remanescentes. 

somente juntos, índiós 

es~~~~i~i~J-~~~u; 
Ro~ia f".~ ft..cl.a.Ã , · 

a análogas às §ós~demais brasileiros 

1 1 d 
t.~JT:.;r.TJ.CACtO 

tura everrr:::z:~tn5er~- · Autcr.t\c& a fN::;.:;:.,o-.;;1...17.rfepr.:,;:'!f;"U:CbxNJft 
n"E?a·· r,c~:i.~, i;.~u.:.l c~nf~rc com o orl9lnal.,do •• 
a~B,4te reâ 1f iJªf\r3l)d i981~ si tuaç:_ 
Orf1n. dia. . ~ • · " / rr "' ~_}4Jt4,,A,if1 

"- ~~ru s~ ~rr,s ! 1~/~ .• s1~n~rt,~as 
~ 

em condi De~te raciocínio concluem que 

ções de penúria e de ignorânc obres, de 

Felizmente, 

ento porque diferente filiação racial ou 

em que se encontram. 

séria - J)/· 
/ --;,J/ 

./ 
titude es.,. 

. .-' 

tremadas, propugna por medidas que, resguardando o índio da extinçãõ., o prep_! 

rem paulatinamente para interagir em lgual •.• ade ~e eomH~êe:, eom--,os demais br a- 
. \ Roberto Rodrigues Machado 

s l l e l ros , A mais importante conquista nestetseQtN!do»rfoi o Es.tatt}to do Tndio, - 
'. JlG u:t.712-SP 

pela Lei n~,6.00.1 ~ de 19 de dezembro det 1971,,mN~~~-~co tfistõrico na vi 
\ ~ da Gl6tio, 911 (Pr6dmo ao FOll'llm) 

da do fndio 6rasileíro, reunindo e institülrido tuao-o que SP.~cÕncebeu em nosso ' 

pa(s sobre os direitos do fndio, desde 1934. Assim, o Estatuto do Índio, ao re 

gular a situaiâo.Jurrdica dos si1vPco1as e das comunidades indígenas, teve o - 

propastto no~t·litante de preservar a sua cultura e integ rã-los progressiva e 

~armonlosamente i comunhão nacional, estendendo~-lhe a proteção das leis pá 

trias, em~tgo~.tda~evdé'Có~,iy§es com todos os brasileiros, com a preocupação/ 

mai.or de respe_ito aos seus usos, costumes e tradições·. 

Asstm, acredito que aqueles que estão investidos na grande res - 

ponsal>ilidade da apli-caç ão deste Estatuto, deverão estar atentos aos perigos 

da j·nterfer-ênda de i nfl uênci as estranhas no cumprimento dos objett vos da po .- 

1 Ptica indi"·genlsta brasileira. Convicções ideolÕgicas, interesses ·pol ftico e - 

ecooômlcos·, de dentro e de fora das nossas fronteiras podem tentar manipular 

•••• 
.. - ,. .. J~ , F ""t'$b _ C. li . * (SO 

••••• --.L..:.1.) _ __.J,.. •...... ·.lll .- .............il"' "1 ••••• _ " - 



situações que, aparentemente defensoras da causa nao procuram outra/ 

coisa senão promover seus prõpri~s interesses.Quase sempre injustos e escusos - 

acabam distorcendo a verdadeira realidade do problema indrgena, impedindo aso 

ciedade brasileira de vê-lo em todo.o seu significado. Mu.itas veze~ forjam si - 

tuações que envolvem em conflitos desnecessários e injustos os rndios com os 

"não índios", contribuíndo para antipatizar a causa indígena perante o nosso po 

vo, Não compartilhamos daquela tese de que para fazer· justiça ao índiõ, s·erã 

necessàrio que se cometa uma injustiça ao cidadão brasileiro. 

O presente relatório tem cómo objetivo básico oferecer subsídios 

que ajudem a uma correta e justa decisão sobre o conflito de interesses entre a 

2, 1 - O Problema 

comunidade PÀ ! /KA I OWÃ 'da etnia Guarani 

mêdio curso·do rio lguatemi, fronteira 

Lefte de Moraes, propriet~rio da Fazen 

nl c Ip Io de Tacuru, no Estado de Mato G 

2,i:o-OESENVOLVI 

A FUNAI, através da Portaria n~.1842/E, de 14 de março de 1985, 

designou um grupo de servidores coordenado pelo antropólogo Rubem Ferreira Tho - 

maz de Almeida, para procede rern os estudos de identificação e levantamento ocup~ 

,e 

' 

cional, visando a definição dos limites da· Ãreá lndíge_'J.!__JAGUAPIR.~, localizada - 

• ,,.. • 1, • !Roberto Rodrigues Machado~ no mun r c rp ro de Tacuru, no e sf'ado. de Mato Grosso do ulC:>flolal Mr.lor 

- BG ,.J5%.71l1-SP 
O referido grupo concluiu seus tra lho~ eJ0ISJ~B~~e relaiõ- 

1 J'll'ma 110 t~l:!lúa Ubcil:tbil, f 
lh:::i da Glllno, E!B (PiróX!.mo CIO FOl'IIIAt 

ri o datádo de 22 de outubro de 1985, reso 1 v eu propolt:rnno Ãrea l 1rdf9ene-dAGUAP 1 

Re, uma ârea de 2.320 ha. ; localizada entre o rio Puitâ, o córrego Au Po'i, o - 

carrego Jaguapiré Memby e uma linha seca que corre da cabeceira desde Último ã 

margem esquerda do Puitã. Nesta área estão contidas partes de duas fazendas: a 

São José, de OCTÃVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES, e a Modelo, de JOS~ FUENTES ROME 

RO, respecttvamente, com 920 ha e 1400 ha, o que perfaz 2.320 ha da área indíge- 

na proposta, 

O Presidente da fUNAI, com bae no art~.1~, item VII da Lei 5.371, · 

de 5/1211967, e art~,8~, VII do Decr-eto n~.89.420 de 8 de março de 1984, e cons1 

derando a necessidade da tomada de medidas de urgência na área, que garantam os 
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direitos dos grupos indfgenas que nela habitam, Portaria n~.1873/E, 

de 17 de março de 1985, resolve:- 

J ~ INTERDITAR, para fins de estudos e definição a área de terra localizada - 

no municfpio de Tacuru, estado de Mato Grosso do Sul, assim delimitada:- 

- Ao NORTE, partindo do "ponto 11111, de coordenadas geográficas ep rox lrnadas - 

de 23~ 43' 03' 1 latitude sul e 54~ 39' 3011 longitude Oc.de Greenwich, situado - 

na c0nfluencia do rio Puitã com um córrego sem denominação: daí segu~-se pelo r.!. 

feri·do côrrego, senti do montante, até encontrar o ponto 11211, de coordenadas geo 

gràficas aproximadas de 23~ 421 4011 de latitude sul e 54~ 59' 03'' longitude - 

ocidente de Greenwich situado na cabeceiia do referido c5rrego, daf segue-se - 

t· . 

por· uma linha Peta do azimute e distância aproximadas de 79~ 011 1011 e 3.010m, 

at~ encontrar o ponto 11311 de coordenadas geográficas aproximadas de 23~ 421 2011 

la~itude sul e 54~ 571 1911 longitude. ocidental de Greenwich, si~uado na cabe - 

ceira do córrego Jaguapirê Memby: daí, segue-se pelo referido córrego, sentido 
1 • 

ju_sante, até encontrar o pon~o11 4 11 de coordenadas geográficas ap rox irnadadas vde 

23~ 41' 56' 1 de latitude sul e 5~~ 56' 35' 1 longitude ocidente de f-reenwich, sl 

tuado na confluência do córrego Jaguapiré Memby com o çÕrrego Nhupói Guaçu; a 

LESTE - desse ponto, segue~se pelo córrego Nh~poi· Guaçu, sentido jus~nte ~té e~ 

contrar o ponto "511 de coordenadas.geogrâficas apr.oximadas de 2j~ 441 36'' e~ 
54~ 54' 53'' longitude ocidental de Greenwich, situado na confluênct~ do côrre~ 

go Nhúmbi Guaçu com o rio Puitã, SUUOESTE, Desse ponto segue"!-s·e pelo rio Pui 

tã, sentido montante ate encontrar o ponto 11111, l n l c l'e l desta descrição. 

~ importante para a avaliação quanto ao mêrito da proposição da 

criação da Area .lndfgena do Jaguapirê pela FUNAI, a imediata relação com os in 
' - 

salitos acontectmentos do dia 2/03/1985 na·Fazenda Modelo, em que foi protago- 
• 

/ . ' 
' 

nista, além de outras pessoas, o proprietàrio daquele imóvel, o fazendeiro res.!_ 

dente em Umuarama 
0lPRl, 

Sr. JOSÉ FUENTES ROMERO, resultando em violências e 

agressões que for.am registradas em Boletim de Ocorrências do mesmo dia, feito - 

pela Delegacia de PolPcta.local. Ate parece um casufsmo, pois ate essa data, a 

despeito de todas as peculiaridades locais do problema indfgena, não se cogita 

va em cri'ação da ârea i'ndrgena do Jaguapirê, O pior, ê que o sentido punitivo - 

da medfda , acabou envolvendo injustamente a fazenda s-j'l-to\ft!ifu reffli1fg~§dfflá.}a 
• • Oflclnl t,inlor ..•. 4.;:!, · 

va a presença I ndfgena dentro dos ~e~~ s,. 1 1.~. ~.1_su11J.SP - 

( 3Jt1 de ()rUDai9 l · ô .. , •.. hDlA - S1 
. ---- '?.1.~· osr. • '-..Ili r.....--.:. .•. e '·c:~~u~o Oba!~ A apre~ '1A4~·1ft.~tlti6'"™ fazenda S o Jose so • f.otp~.ti3taiiu 

btll•~ ---- ··------- 

em Abri 1 de 198~, constltutndo .•.. ~@Afllx>(dezolto} ne soas de 5 (cinco) famílias 
.&trh, • -- ir.rica .~ 
- •"' c6feil:. f0t):"091"G I l. ib -· í ) - 

indfgenas da tr\bRJi~D1i'"~~~8!nf)!~ºc!td9'Pasro in 'f.F,rcr.'Sassoro·, conforme o 
ne•ta"' tlot:..&, aq ~ 1~~"1 .. (r / ·>· ) 

comprova o Relatfi~!t_ v·i_a~j~~r· :;jrn,.a-~,.9e;~ u~p{ri, encaminhado ao Sr. 
1,ill'I •••- ~ =;;._/ J, ,. r A' l /' • . 

---.~- ~JP."::::. \ " -- J ...-.· t 1 , r»-: _.,/ 
y ~ <._'7'°.) \' f ... ~ 

/\ "·"'· • C(Ula "~ l · ~\M l)Qt ,.,..,.,.. -- •j 
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Administrador Regional da FUNAI em Campo Grande (MS) e éfssinado pelo Técnico ln- 

digenista Adão Dias Vieria e pelo Coordenador de Projeto José Belmino Chaves, e 

datado de 28 de outubro de 1986. Portanto, antes dessa data, nunca houve "MORA 

DIA INDTGENA" dentro dos limite~ da Fazenda São José, conforme o comprovam vã 

rios documentos anexos ao processo. 

O mais grave, e o próprio Relatório que acabamos de citar,. indica a 

ingerência de elementos estranhos ·á Política Nacional do lndio, elementos do 

CIMI e PKN, que para lã levaram aqueles 18 índios com a finalidade de reforçar a 

invasão, criar atrito~· e chamar a .atenção da FUNAI, de outros órgãos governa - 

mentais e a própria opinião pública. A despeito da boa vontade do Sr. OCTAVIO / 

"I 

JUNQUEIRA em solucionar amigavelmente o(p~olàffllba ti.ru~~~1idsf~cU~l~·· 
Rncld• fio~~ 

mentos éomo: PAULO PEPE e CELSO AOKI, arjtropólogos do rrJ.\f e P.KN, impediu quej o 
•••• •• 

1 AUTENTIC!.~10 . 
acordo .entre o fazendeiro e os índios c~~üM.~cê J:l~!lbc;fttQTig!Ípí11 ropro"°~ifica o*-lda 

n0st.,:: not:.,, n qual ccnfc,ro com o criolpa.1, do que 
dou f~. 

2 2 P f l 1 H. - • d ~n.it •• ..flrt,. , J º'" l ILJJ .- • ' .•. . - er 1 1 stor,co os ~l!l'lf:r"B.':r-• s -~ . • r--~•.....- .•. ,,, 

J 

! 
I · 
1. 
! 

do ·rio Paraná, em território hoje compreendido pelo s~1 do Mato Gcos50 do Sul,- - . l Roberto Rodrigues Machado 
Oeste de Sao Paulo, Parana e Rio Grande do Sul. Oficial Maior. 

BG t.lB2.7111-SP I 
. • • •• . • • CP.LA:. ' • l!IP. • • . 

Essa L>I uma das reg1oes de maior dens i adeFDBB10{lf'.-i!.fit&~ras111 
lhu1 da Gl6rlo. Si! (Próxlmo ao Pa,,m\l 

\ 
! ' 
'I: 

.-:- indígena. Aí, os Jesuítas conseguiram juntar a maior parte dos índios quQ povo~ 
,. ' 

) ' ram suas célebres missões do Paraguai. Graças a uma organização econõmtca cole- 

tivista, elevaram essas tribos GUARANI a um nível de desenvolvimento material e 

de domínio de técnicas européias~ jamais alcançado depois. (2) Entretanto, con!. 
' 
1 

tituíram também verdadeiros viveiros de escravós, primeiro para os bandeirant~s 

paulistas que, segundo cãlculos, talvez exagerados dos Jesuítas, mataram e es - 

cravizaram mais de 300.000 índios missioneiros, depois, para os fazendeiros pa 

raguaios que, com a expulsão da Companhia de Jesus se apossaram das Missões, to 

mando a terra aos fndios e levando~os ao ultimo grau de penúria e desespero. 

Após a destruição das Missões Je.Cufticas, uma parte das tribos GUA 

RANI que as povoavam fundiu-se com a população rural do Paraguai: ~ã~ os GUARA 

NI modernos. Outra parte fugiu para as matas, indo Juntar-se aos grupos que se/ 
-· - ~ ,1 



tinham mantido independentes, voltando a viver a antig 
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'I 1, 
i: 
' 1 
1 

de lavradores e ca- 

çadores. Estes são os KAIWÃ ou KAIOWÃ, Guarani pr-í ml t l vos , contemporâneos. Es- 

tes Guarani primitivos se viram envolvidos pelas tropas em luta durante a guerra 

do Paraguai e tiveram, então, os primeiros contatos maciços com br~sileiros. Ces 

A ocupação econômica da região pelos 11não índios" da Sociedade Na- 

' ' 
1 
1, 
r 

1 

1 
1 

j 
1 

1 

sadas as hostilidades, a região foi evacuada e eles puderam continuar a levar vi 

da independente em suas matas. 

ciona·l começou pelos campos marginais~ onde viviam outras tribos, como os OFAIE, 

nao atingindo os Guarani porque estes estavam nas matas que não interessavam 

aos criadores. Atrás deles, porém, vieram os extratores de erva-mate que crescia 

naque 1 as matas. Em poucos anos, toda a regi ão e~a ·devas.sada, descobertos e pos 

tos em e~ploração os ervais e os índios engajados neste trabalho. 

A exploração dos ervais de Mato Grosso foi realizada pricipalmenté 

Nos primeiros anos des 

por paraguaios que, falando também 

os índios para o trabalho, ensinar 

erva e acostumá-los ao uso de ferr 

gos, cujo~ fornecimentos posteriore 

mão de obra, na economia ervateira. 

gião e começava a se tornar difícil 
r: 

l conservando a vida tribal. Um apos outro, os m~aior&G g.rupos foram seodQ,engaj!!_ 
Roberto Rodrigues Machado 

• - • • Oflol I Me>lo 
dos como assalariados t empor-ar Ios dos erva te r r s , aco~mê~.<:\:"l~P a fazet deste 

ORLAt.'DlA • 5? 

trabalho a fon~e de suprimento de artigos ante d!~~~~~~fil;,~~nh:Ylam se --------~----- 
tornado necessidades vitais para eles. A maioria daquelas tribos entrará em 

colapso pela impossibilidade de conciliar as exigências do trabalho assalari.! 

dÓ individual com sua economia coletivista. Deste modo; os GUARANI escapos das 

Missões, dos Paulistas e dos colonos paraguaios, caem novamente na penürta e 

no desespero a que tantas vezes j ã os t lnha 1 evado o contato com o 11c i v i1 i za - 

do11• 

Recrudesce, então, a velha tendência dos povos tupi-guarani de· - 

exprimirem o desespero através de manifestações religiosas, de movimentos mi- 

gratórios de fundo mrtico. E a busca da "Terra sem Hales11a:::. Grupos GUARANI/ 
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voltam a deslocar-se de seu territõrio em grandes levas, como vinham fazendo/ 

desde princfpios do século passado, rumo ao litoral Atlântico. São liderados 

pelos paj~s que, baseados nos rel~tos míticos, preveem o fim do ~undo e prome - 

tem salvar seu povo, levando-o em vida a um paraíso extraterreno. 

De fato, a história das migrações GUARANI, compreendidas entre 

1830 e 1912, foram descritas com impressionante~ depoimentos do notável etnólo 

go alemão CURT UNKEL, batizado entre os APAPOKOVA-GUARANI de A~aribã (SP), em - 

1906; como NIMUENDAJU. Seus re l a t o s minuciosos são fontes indispensáveis a quem 

queira reconstituir a história recente dos GUARANI. 

Essas tribos GUARANI viviam na região Sul do Mato Gross~ do Sul, 

e desde o começo do século XIX, iniciaram um movimento ·religioso inspirado nos 

sonhos e visões dos seus pajés.·Eram sonhos proféticos que prediziam a próxima 

destruição da terra. Aqueles pajés, reunindo prosélitos, marcharam entre cânti 

cose danças religiosas em busca da II Terra sem Males"· A tradição ensina êii::. 

sinava que essa espécie de parafso devia ficar no centro da terra ou no nascen 

. ,..--.. TANIGUÃ 

na busca da salvação. (ver Mapa n~.1 • 

A sequencia daquelas 

lguatemi, em busca do Nascente ou da 11 Terra sem Males11 foram os TANIGUÃ, en- 

(181 O), OGurn1111 u e ;,-v,' 

\

.flobGrto Rodrigues Machalio 
Oficiei Me.lar :e:; ,.1sz.;s2-SP 

oru.ANDIA. SJ' 
fumcpq">ilRe'f"PO ~~ 

taa do Glbrlo. 118 (hó>dii'.o ~,.~ 

',. '. (1912). 

tre 1810 e 1820, vizinho~ dos APAPOKOVA. Essa horda GUARANI era guiada pelo' - 

pajeé ~ANDERYKYNI, temido feiticeiro. Lentamente migraram pela margem direita 

do Paraná, passando pelos territórios dos APAPOKOVA eos OGUAHUfVA. Atravessa - 

ramo Paraná na altura da embocadura do rio lvahi, o qual desceram ate Villa / 

Rica, onde cruzaram o rio ltapetininga, onde os .primeiros povoadores daquela 

região os submeteram como escravos. Entretanto, conseguira~ fugir e, sempre 

perseguindo seus planos religiosos, continuaram em busca do mar. 

N Serra do ltatins, chegaram a estabelecer-se com o fim de se pr.!:_ 

pararem para cruzar o mar numa viagem milagrosa para a terra onde ninguém mor- 
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re, Já no litoral, foram detidos pelos antigos habitantes da zona costeira que 

pretendiam expulsâ-los. Depois de lutas se estabeleceram definitivamenté em - 

ftariri, no ano de 1837. Naquela época os TANIGUÃ somavam umas 200 pessoas, po 

A segunda nrande 

em 1912 

rém as epidemias e 

mero. Por duas vezes se recusar 

rf~los para a recém criada Rese 

e 1913. 

. mos sonhos da anterior, 'foi -a 

~~- 

viviam, no vale do Mbarakay~ Seguindo o mesmo trajeto da horda anterj.or, ati!!_ 

giram o càminho real que ligava S~o Paulo ao Rio Grande do Sul, na r~gião de/ 

se fixlíftBb~õ~ofn~gD~§1~ãcHM!ó1 e Itararé, entrando 
Orlclâl Maior 

em relações amistosas com a fa enda Piít1t-U-\7a:2EfG Barão de Antonina, que recla 
oru.Armm • sP J - 

Flnna no Tab<>llão Ohql:DM 
mou para si as terras que ante i~rllle-to)he'sróha.v1aa nes..i o, não, restando, pois, 

1 

ltapetininga. Acabaram 

alternativa senão aceitar, a contragosto, o convite do Governo.par~ transfe - 

r I+Ios para a recém criada Reserva Indígena de Araribá(SP)·, o que se deu em - 

1912,-pressionados pelos acontecimentos e dizimados por epidemias. Ainda pro- 

venientes dessa 2a migração, no terriõrio do rio Verde, podiam ser contados,- 

em 1862, um total de 478 índios que os brasileiros chamavam CAIUÃ, dos quais 

boa parte era OGUAHUTVA. Desde essa época o seu número diminui· rapidamente.· - 

Em 1871 somavam 306 indivíduos. Quando, em 1912, se procedeu a transferência/ 

para Araribá, seu nümeros estava reduzido a 150 índivíduos, a maioria era 

APAPOKOVA, e o menor número de KAIOWÃ. No ano seguinte, em 1913, Já em Ararl- 

bâ, foram·;atacados de tnalãrlá_ e· mórreram! 50 índios, ficando o grupo reduzido a 

100. Embora a maior parte dessa segunda horda Guarani visse frustrados os seus 

sonhos de c~egar aó litoral, uma parte dela consegui esse intento. Assim, em 

1860, surgiu Junto ao mar, nas vizinhanças dos TANIGUÃ, um bando OGUAHUTVA que 

procedia do rio Verde e se estabeleceu em Bananal, próximo de ltanhaém. Alguns 

deles tamb~m se removeram para a Reserva lndrgena de A~aribâ, em 1916. 

No ano de 1870, começou a terceira grande migração:_ desta vez a 

nação APAPOKOVA. Deixando a região do rio lguatemi e caminhando sempre para Le!_ .-- 
te, os APAPOKOVA eram guiados por seus chefes e profetas NIHBIARAPORY e 
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GUYRAKAMBI. O famoso GUYRAKAMB~, o maior dos pajés Guarani, fez.~uas tentativas 

para chegar ao mar, mas nas duas vezes-fof- be11 B'd0' ~élas.J au.t~ 

l Cartfme de Notas da (o arca "e un 
· • ,.... Rcdrl Machdt · 

Viveu a 1 gum tempo no Ja ta. e . na regi 5o'""~cr,r~gi~as Cinzas, onde 

brés l l e t r+ 

ras. onheceu 

preendimento. Foi nesse cenârio geogr~.fico e aindci nas margens do ribeirão 

das Lontras, afluente da margem direita do rio Fe.io que esses Guarani foram en 

volvidos pela marcha dos colonizadores pioneiros que iam se estabelecendo com 

suas fazendas~ sítios .descendo pelas margens do rio Tietê, exatamente em sen 

tido contrário ao daquelas migrações: Esses índios sofreram ·toda a sorte de 

privações, sendo muitos escravizados por esses colõnizadores que marchavam pa- 

r~ o sertão. Nessa região ainda tiveram que enfrentar a hostilidade dos seus - 

tradicionais inimigos, os ·índios Caigangs. Aí, neste ·vale do rio Batalha, ain-~ 

da foram vítimas de terríveis epidemias de malária que quase os dizimou~a to- 

dos. No início deste século, os remanescentes estavam concentrados junto à em- 

\ ." 
bocadura do Avari·, no Batalha. Quando a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - 

se vefo aproximando do rio Batalha, o sftio junto ao Avarí se tornou insusten- 

tável por causa das constantes importunações por parte dos, trabalhadores da es . - 
trada, que praticavam impunemente as mais grosseiras arbitrariedades, tentando 

várias vezes violentar mulheres Guarani. Pressionados cada vez mais pelos bra- 

sileiros que iam cada vez mais apertando o cerco em torno deles, esses remanes 

centes APAPOKOVA abandonaram aquele sítio e se deslocaram para o vale'do rio - 

Araribã, afluente do rio Batalha, onde permaneceram até a época da cri_ação da - 

Reserva Indígena de Araribâ, em 1912. Em 1906, Jã estavam na confluência do· - 

Araribã com o Batalha e foram os primeiros·habitantes de Reserva recém criada 

em 1912. (lt) 

Em 1912, constituiu-se o Ültimo desses movimentos migratórios, ~~- 
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porém de expressão bem menor que os anteriores. Restos da gente de TUPAMBET 

NIMBORAPONI e outros que conseguiram escapar da prolongada escravidão dos pro- 

prietârios da região de Vacaria, no sul do Mato Grosso do Su), vieram buscar - 

refúgio na Reserva indÍ'gena de lvinhefma, dos OFA1r (Chavantes), do recém cria 

do "Serv l ço de Proteção aos Fndios". Nos anos seguintes eles foram condüzidos 

à Reserva Indígena de Araribá, transformada em_espêcie de refúgio ou asilo dos 

Guaran\· Roberto Rodrigues Machado 1 
OflolDI Melar 

· N!~h}f~~afirma ue iria muito mais longe ainda se qu1sesse~e- 
nrma no Tabell6o, Ub<.1'1M l 1 , •' - d Nflt ~ ((iffl!fa d! Od!Dd&I u. 

gui r a m.irsu,~1tst9~éJ'r6e"''tB?j~s bandos que ~ar~2~J:1gWi fJ:1aH!:dt Grosso do 
. Esalv~ 

Su 1 na procura da "Ter ra da Promi ssâc" pará, de .fato_enco.n.t:.r9ó 'enfe;~·i-;iade 
IRJ'i't:.N..: i~A .r- 

- - n1' .Au~n•'8º .e "",.~cnt[ có;>!a Éu~-oi::r~fioa adNW. miséria e morte ate o ultimo homem. se :ga a .tmentis',,a o_ue;m <2!.S:s.fN:.º'do""'..Ã neG as no :!.~1 Q quer t?1T1wr·~ • O~.,.._ li •.•.• 

se suspe l t ar'v dos seus planos e propÕsitl:,~1!:i&, 1 3 AGQ.1987_ Â-•-ff7-... 
. '~!A ~/J-Jz-tj,A,#,._ 

1 
1 
1 
1 

e . l ! r 
't' - 
t 1 
' j. J i' 

.1 ! ,. 
i 
f 
1 

' 

i· ,- 
' i /• 
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teira com o Paraguai, a Oeste, a Serra de Maracaju, mais ou menos, ao centro,/ 

e os rios Brilhante e Dourados, a leste, não foi muito diferente. Os grupos ou 

hordas Guarani postos em contato com as diferentes frentes de expansão da so 

ciedade nacional que atingiram aquele cenãrio geográfico, sofreram toda a· sorte 

de compulsÕes que os obrigaram a profundas mudanças sõcio-culturais. Sabe-se 
. ......--.. 

que a aculturação é um processo sócio-cultural que ocorre sempre que grupos hu 

manos, ou mesmo indívíduos isolados de culturas diversas, entram em contato 

mais ou ·menos continuado e direto uns com os outros, acarretando mudanças sub- 

sequentes nos padr~oes culturais originais de um ou de todos esses grupos ou i~ 

divíduos. O processo de aculturação pode ser ainda definido, como o fez Richàrd 

Adams, como II a mudança que uma comunidade ou soei edade 1 ntei ra sof re ao tornar- 

-se culturalmente mais parecida com outra. Refere-se ã mudança de costumes de 

todos os membros de um grupo, até o grau em que tais costumes servem cada vez - 

menos para distinguir esse grupo social dos outros11{5). · Esses conceitos nos aj~ 

darão a compreender ,a dinâmica e o rumo das transformações ocorridas nesses Gua 

rani do Sul do Mato Grosso do Sul. Ua análise das causas das variações ocorr~das 

nesses grupos humanos, anteriores ou posteriores ao confinamento nos 8 (oito) 

Postos tndíge~as da Região, deve-se levar em conta a maior ou menor intensidade 

i' 
I• 
1 

I· 
1, 

' 
j: 

í 
1- 

:j 
l 
f 
1 

i 
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dos contatos contínuos e sistem~ticos com a sociedade nacional, pois isto oca - 

sionou-lhes um desgaste, quer do ponto de visto físico (depopulação), quer do - 

ponto de vista cultural (deculturação).'.O processo aculturativo, como qualquer 

fenômeno sócio-cultural, ê muito complexo e, pode tomar diversas formas, depe_!! 

dendo da natureza do contato, paçífico ou guerreiro, da superioridade tecnoló 

gita ou de uma das culturas em relação·ã outra,· do tamanho e complexidade dos - 

gr~pos em presença. 

Intervêm ainda na aculturação mecanismos de psicologia individual 

r=, 
/ 

e social e procissos puramente socio15gicos de ajustamento entre os grupos em . . . 
contato, necessitando reorientaç~o ou rei~terpreta~ão de valores bisico~. 

' 

invasores transtornava toda a vida tribal pela imposição de um esfado de guer- 

i' 
1 

r li ,1 
i1 
'I 
11 
I: 
ji 
r j- 
,: 

As frentes de expansão civillz·adoras, ex~rativistas e p~stor:J - 

que atingiram o Sul do MatQ Grosso do Sul se apresentam ã análise como um con- 

junto uniforme de. fatores dissociativos, aos quais cada tribo reagiu diferen - 

cialmente, mas sempre reagiu ne~essariamente. De início, era a ~uga para terri 

tõrios el"mos, com o que apenas àdiavam o enfrentamento. A feação hostil aos - 

ra permanente, em que o funcionamento de muitas instituições se tornava inviá 

vel e outras tiveram-de ser dramaticamente redifir.idas. A safda final foi a 

aceitação do convívio porque este r~re~),1ie ~\!va6m~~~M,lde 
I\OM1do Ro~ . 

inelutável. Nela caiu neces se r l amentjs Cf:1,Qa •. tribo, r~~: no fim de longos ~erío- 
·, ,,. · . •'"'""71\°TICAC!O ~ui.... - 

dos de fuga ou de pro 1 ongada res is têb~ui4ntfl:bi R'\.-+&::-~.r~~;i rm,PJ9!1lfl~1tr,=t espe 
ae,tH nc.t:.c, '- qL:f.,,I c~nfo-r,t..J2,.ºm ~ ~8 lna • 

rança ~-g20tr::01ar ª a&'! s l tuaçâo , ~__ri, . 1 3 Aou 19ir, ~ 1V[;) 
- Rodrigues Macha_ o • ~d~ - • IJ /1 - ~, / 

\

Roberto ·•ator Uma vez es t be 1 ec Ido o ~v I v I e-a-rnel:t I d · ,, -se - 
or&ot•1 '"' •• 2,-SP ' . ' ..:b"'_;'.:7=::;. ~ A 1,.µ1/~ 1,,-· 

nG ,.191.,ll Si:' / . . v-.._Jl./,J::' -- - "" (1 1 5'D J 
ami udarám;~~i;es~celi ta~ m, os ·r~o .SELYW'9ef1Mb.ln1i1~qu a uma- ser l.::....11-- 

nr=a 1l 
O 

lndoo ao Fon= MIGI pua 
d Glodo, ~U (?1' ---~- 

fT~s~dos-1!'1 es conducentes a transfigurações sucessivas no seu modo de ser e 
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de viver. Nenhuma oportunidade lhes foi dada de preservar o seu substrato bioló 

gico, sua sociedade e sua cultura em sua forma original. Os desafios ~ruciais - 

com que se defrontaram foram os de resguardar sua sobrevivência como contingen- 

tes humanos seriamente ameaçados de extermínio: o de resguardar na medida do - 

possível, sua identidade e autonomia étnica, a fim de não se verem abruptamente 

subjugados por agentes da sociedade nacional, a cujos desfgnios tivessem de 

-· 
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submeter seu prõprio destino. Finalmente, o maior desafio aos Guarani. do Sul do 

Mato Grosso do Sul foi o de assegurar a continuidade da sua vida cultural,= me - 

diante alterações estratêgicas que evitassem a ~esintegração do seu sistema as- 

sociativo e a desmoralização do seu corpo de .crenças e valores. Todos estes de- 

safios convergiram para o imperativo de s: transfigurarem biológica, social e/ 

culturalmente, a fim de sobreviverem em nov~s condições~extremamente tensas e 

sob a ameaça permanente de um colapso sõcip-cultural que condenaria seus mem - 

bros à anomia. 

Como vemos, apõs esse rápido perfil histórico dos Guarani do Sul - ~· r 
lt 
-, 

1 

r>: do Mato Grosso do Sul, a alternativa tutelar e salvadora que começou a se efe- 
' . ~. 

' tivar com o antigo S . .P.I., em 1910 e continua ainda hoJe com a FUNAI, rrocuran- 

do reunir esses fndios.nos Postos e Ãreas Indígenas, foi providencial para pre- 

servar o que restava da antiga soc l edade e cultura. 
. \ 

Esses Ind los , que em sua gra'nde maioria estavam destribal izados, 

foram reaglutinados ·nas novas aldeias que se reconstituíram dentro das areas tu 

1 
' i 
i 

telada~, readquirindo condições para se efetivar a coesão social do grupo. Com 

o amparo do órgão tutor foi possível a esses índios preservar o que restava do 

antigo ethos tribal. 

·P F~ce a essa situação ret;.ratada pela história recente desses Guara - 

ni, parece-nos uma temeridade, sem penhum respaldo cientffico, propostas românti 

cas tendentes a reconstituir a primitiva sociedade e cultura na sua pureza orig! 

nal, desconsideràndo os condicionamentos da realidade sócio-política, econômica 

1,. 
e cultural da sociedade nacional onde aqueles grupos estão inserido Portanto, 

•• ..Mntl!t- dl C..om1m1 de Or11ndll SI. · 
~e~ elt,.titi'R~a'~~~esenvolve e apl i - 

Esalvlo 
carmos com validade .A~~· co ei'tp~·.como: Tekoba....._/..e.~,. Yvy etc •• lia área - -- •.. " nauo AtJTE~"'I'J'C; l~ 

•. ---o ..i~·n'1f;S. n;aC _ 6 1 eprogt'ifioa extratda 
l nd I t\tl\@rtde~o~ rap I re , Autentico a prc •• ento e P • r orir.lnal do •• 

oticstr;.t ~~-~;_.,oi-st ne•tas noac. o. qu:.I ccnforo oom o 7-a • . .. ,-· 
~j.!-1' .• ~0lT~ - ~-'PI do• ti. 1 3 AGO 198 ~-{rD- 

..- E~e~u~ f' 1 _ - ,. , ~..,~:"/ 
!\TS~::fe~Pte..iA0C\';n~ura ao ~~ ,~1,1,1,,Z,1j/'/rJ/.1A Jf. /'f . 

t,i.a '45.0 G --· . ,.-s, . ._S,f::.<J-"._; -._-:_ • (, 1 /?} / --..l - ... í 1 

. Os Guarani do Bras 1 ~ri·õiõfiaY:$:l,dem'!~:t d'(v~~~J~s-em .3 .... étrês) 

não nos parece exist1rem condiçõe 

grupos:- 

~ANDEVA ( os_que somos nós, o que são dos nossos - é a auto-denomf"na - 
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çao de todos os Guarani) - aos.quais pertenciam os APAPOKOVA, que se tornaram - 

famosos pelo trabalho de CURT NIMUENDAJO. 

- MBUA (Gente) - é a autodenominação mais usada pelos Guarani, 

conhecidos na bibliografia ~orno Kainguá, Kaiuá e a que os Randéva chamam de 

Tambéopê (Chi ripã largo) ou Txei rü, Ranei rü ( "meus" ou "nossos amigosh ) • 

- KAYOVÃ ou KAIOWÃ - que~ o terceiro grupo. també~ conhecido co- 
mo TeUi e Tembekuá , São os únicos que hoje em dia ·não usam, em face de estra - 

nos, a autodenominaç;o GUARANI. Deles não há notfcia de que tenham Lhegado em 

suas mirgações ~tê as costas do Atlântico _(6) •. 

De qualquer forma, os GUARANI constituem uma unidade apenas no sen 
\ 

tido de 11tribo-nação11, e não como 11tribo-estarlo11,. segunda a terminologia de t~:i- 

linowski. Entre es ses- qrupcs , sob os aspectos pe r t l cu l ar es da org:rnização soei·· 

ale· dos sistema religioso, em relação·.ao rumo que rtoreou a march- élct·1turativr1 

nos contatos interétnicos com populações de ascendência ibéri'c:a, ;-·ã ma i s seme ·- 

lhanças do que diferenças. P9r outro lado, é surpreendente o elevado grau de d_!. 

ferencl~c;ão secund~ria que se processou nas vàri.as aldeias e que se concretizam 
' 

em padrões e lnstituiiÔes inteiramente diferentes. Em alguns núcleos o convívio 

de famrli·as Randêva, Mbüa.e Kayovã levou a tão intenso processo de homogeneiza- 

çâo, que nesses grupos hoje se torna impossível distinguir com o necessário ri- 
' 

gor as- 1 lnhas d l vi sõri as entre uma subcul tur-a e outra, como aconteceu em Ara ri - 

fiei{)}, As· alóeias grandes, com duzentas ou mais almas, subdividem-se, porém, 

norm~lmente em diversos grupos locais, cada um dos quais constit~ído por uma pa· 

rente1a que tem como n~cleo ·a família~grande de uma personalidade de prestfgio, . . . 
geralmente um chefe religioso··(Oanderíl, entre os Randeva e MbUa: e pai, entre 

os Kaiowã). Somente em determinadas circunstâncias, como em importantes festas 



-· .•. _ - --------- - ~-- 

f1s.l~ 

Bananal): em Araribâ, no município de Ãvaf (SP), em Dourados e Ja 
careí ou Pardo Ll ndo , no Sul do Mato Grosso do Sul, entre o rio 

1.,-:""-. 

- 
lguatemi e a Serra de Maracaju ate a meia lêgua da fronteira para u 
guaia. Segundo indicações de NimuendàJÜ, deve corresponder aproxi- 

madamente ao ponto de partida das migrações Apapokdvã •. 

. Roberto Rodrigues Machado l 
U 

1 
Oflolal M.:;Jor 

- MB A - vivem em duas aldeia - em Riu e~~t=l.'G_.9pe Rio C mprido, ao 
• ORLANDIA •. BP • • 

· Santos (SP). 1er~0Ra1r.agu@~~d!l.~r1d1 na) nos de --------~~:;;-;de;õO;dlnU;;i-~~;i de 1920! 1930 :,~!Jfi16~g·seClf~-~am~~Oeste·_dos Es 
· (J:tfa\O 4e Notat da Comt~ tados o Parana, Santa Cata ri na, respect I vamente , nas tto•'t!::_:guu _-:..a.1.de i o de Pa 1 me ir i nha e Xapecõ. Ainda encon t ram=se es - 
.•. ~ .:-,. . t. pec l e l ente no território de Guai rã, como também ná par- 
.·.· ·. · AUI'ZN'i'ICA~~ &fica ê~ ntrional da Argentina e Rio Brande do Sul. 

- • c6p\a repl'Ogr ..1- m11 t\,.O e. prcc~n.O m,.Q DclruSl&I, - ~ . »: li Aut•r. "'. ~ c.Gua\c:>nfiiri>~-1\t\YUlTA"' tamb <coriheê l dos como Teui e Tembekuã. A designação - 
·n•stl~ nc...:. • n.\ • ~r.-:·1 ., - • 
d~u tl, · 4\ 'l AGQ 1Qo ,· _ _:i.~ f.';YI e empregada por eles propr ros para todos - 
o,l~d\a,-. ~J ;·otJf/JnA;l)/6~~ Iós , qu~lquer que: seja a tribo! com º.~ignifica - SI o.J!Jf..r-1~ - ,A <...,l • · ~º°"1~ "naturais da terra'~ .• Obser_va N1muendaJu que para 
~~- . 1i;ol01., os/Ap oküva o nome Teyi era depreçiativo: Hoje estão - 

' 

:::,,\~ ~~ Ve~ - ~7 lt-!_ ~~ confinados a uma sede de a 1 dei as do Sul do Mato Grosso 
· . do ·Sul, como: .•. Dourados, Panambi, Teicuê, Taquap i ri, - 

Amamóai e outras de regiões contíguas do Paraguai (9). 

Se ê provável ter havido em outras épocas diferenciarão cultural - . 
1 

entre os vãrios ~andos ·de fala GU_!',.RANI, não hâ dúvida, por outro lado, de que - 

nos íl1timos quatro sêculos se apagaram, em gr~nde parte, as diferenças erigi 

·nais, Tanto as reduções jesuíticas, disseminadas por toda a bacia do Prata, co- 

... ,• . 

mo os efeito~ da colonização i·bérica em geral, desintegraram as primitivas con 

figurações comunitãrias, levando a reagrupamentos diferentes, que não podiam 

deixar de conduzir a elevado grau.de nivelamento e hõmogeneização culturais. / 

Entre os ~UARANl contemporâneos a consciência de unidade tribal não chegou a .- 

prev~lecer, C~~a um dos subgrupos procura acentuar e exagerar as diferenças 

ext's·tentes, a ponto de se criticarem e ridicularizarem uns aos outros. A diver- 

·sidade dos dialetos, das crenças e pr~ticas religiosas, de constituição psíqui- 

ca e mesmo de aparêncta ff.stca, servem de motivo para cada bando afirmar a todo 

momento a s·ua pretensa superioridade sobre as demais. E verdade que, ã medida - 

que se processa a desi·ntegração cultural em consequência do convívio com gente 

"civiltz ada", as di'ssensôes tendem a dar lugar ã consciência do 11fndio11 em fa- 

cedo "bras l l e l ro" (por~uguês) ou do "paraguaio".· Assim, sobre a ·base da inegã- 

vel similitude étnica e da ·situação comum de ambivalência em fac~ do homem bran 

co, chegam a desenvolver~se, por vezes, certos padrões de solidariedade e coope 

raçao, sobretudo em se tratando de pequenos bandos reduzidos a pequenas áreas - 

'..t 
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de terra. 

Nos dias atuais os dois grupos GUARANI existentes na região Sul do 

Mato Grosso do Sul são os KAIOWÃ ou KAYOVÃ e os RANDEVA, sendo os primeiros ma 

is numerosos. Estão distrlbuidos pelos 8 (oito) postos indfgenas da FUNAI cria- 

dos e demarcados na região, entre 1915 e 1935. 

Com base nos dados da FUNA 1 , são os seguintes, os !os tos f nd r genas ·. 

existentes na região e habitados por aqueles dois grupos:- 

.P • 1. . Ãrea - Municíe.!2 - Habitantes -··--- 
2 .381 ha - Amambai - · r:141· 

; 
"' 3,615 ha - Caarapó - l.1'7 n 

1~) - Amambai 

',";· 

2~} -._ Caarapô 

3'?1 ~ Dourados "" 

(Jakare~yl 

4~1. ~ PiraJuf 

~ 3 ~ 539 ha · "" Dourados 3.600 

~ 2,000 ha Amambai - ' ' 500 

5~1 ~ Porto Lindo 
CRamada} ~ 2,000 ha .•. ·Eldorado· 914 

6~1 ..,. S~ssord ~ 2,000 ha 

\

flob"1iliº Rod_rigue8 MacbâcJi 
o~~P.!V~iM.tor - ~ Ã · 

BG t.1S%.'1Bi-8P 
ofU.ANDIA • SP · 

"" .hNul&a 1·abclllio ~ 
•- da Gl6t\o, 99 (Pr6:idulo '"oo Venal 

1. 000 

\ .: 

81lf 

Dourados 345 

1 o. 385 

A VERDADES/ O TNDIO 

BRASILEIRO, pag.27,1983 
, 
t 
t 

' ·' ~ 
2,4.1 • Análise de aspectos especf.fiéos· tr~t~dos no Rela 

tório do Antropalogo RUBEH P~ THOMAZ DE ALMEIDA, - 
de 22/12/1985 

2.-4.1.1 - O Problema da lnsUficiêncJ~a· de terra par-a ·ós ºPA,1/KAIO~J!:, .•. 

O Antropôlogo relator afirma qu~ tls11 PAI/KAIOWÃ que haaitam os'po.!, 

tos indígenas da Funal contam, em proporção, com áreas de terra três vezes infe 

rior à de seus patrícios n~. Paraguai." Segundo suas afirmações naquele paJs 
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destinou-se a ãrea de 20.489 ha para uma população de 4.515 pessoas ou 903 famí 

Para aquele Antropôlogo esta situação: 11 resulta de uma política 

; 
1 
i 

jJ 
.• ·, 1 

1 
j 

lias nucleares, enquanto no Brasil, a área reservada para eles foi de 18.002 ha· 

para úma população de 12.315 pessoas ou 2.463 famílias n~cleares. 

equivocada de assentamento de fndios em áreas que lhes são reservadas11• Esta po- 
. 

1 ítica teria como consequência a ampliação excessiva do con t l nqent e populacional 

nas âreas e uma interferência na organização espaci.al da sociedade. r r 
i : 
f 

J:· 1:, .: 
1' t l 
1: 
r: 

/."-. _., . 
I 
1 

Estas afirmações merecem ser discutidas. Como se vê o Antropólogo 

da FUNAI põe em destaque a superioridade da política indigenista paraguaia em 

relação â nossa •. Nós entendemos que-~ Polític_a Jnd l qen l s taBres l l e l ra reflete a 

nossa realidade e, es~a por motivos Õbviqs, não pode ser ajustada ã do Paraguai. 

Gostaríamos, a título de ilustração e comparação citar aqui, a á - 

rea indígena KADIWE'.U, com 487.000 ha, para menos de 1.000 pessoas, abr-anqrudc - 

~reas, primitivamente habitadas pelos antigos KAIOWÃ (ao Norte',do rio Ap z.}, e- 

conforme o re 1 atório· que estamo.5..,.ilna u .•.• Aee-~antos c~mi t~ 
. ~:, de Mot,s éa (om~!C5 di!' Orlan<i~ • 

·gios ainda mais ricos da ~rimitiva dlfA!~~fp1fr/t<Ki~Ã não ex is 
e outros vesti- 

iriam naquela 

r> 

ârea? Por que a FUNAI, cl:>mprovad~ a i~§lil'f·lifl~~ de ter[er.,,~lra os PAI/KAIOWÃ 
Autenttco a pr;:sen~5 c~:,ta reprog:-~fi~ .8 do q 

não ut i 1 i za raciona 1 mentel·t.amenme.'3res.er.~'1r~.f.i11!\P :Íft!~hcanfo 
dou f ~. 1 3 AliU 190 7 ~ 

te para os c\O . ~~?~! OJliJlfff!# 
· ues tAat'na ~ (J 1 SO J í-f / 

~ouet\O Roõt:~,. · A aleg ção gue ela're~ri_:1g5~<;1.11siva parà aquel.ajtnia nao proce-· 

\ 

º"º'•' ""~ ,s1.1n-B? \ Selos l)Ot er ••. 1 . - ~ _ 
}\G • ....,., -~ ., d • ..• - d •. d" TE E de,olGfflã~~'UD"f""~f~t'fs a mesma Ja sao ocupa as por r n 10s R NA. 

fl11PII pO •1), (?J6~ ~ 
.,_clo~rritõrio destinado a esse ou aquele grupo for considerado - 

l 
1 • 

- 1 

I!. 
1 " r 
t' 

J~ 
f· 
11 
i· 
' 1· 
1 
1 insuficiente, não apenas·baseado em afirmaçõês de Antropôlogos, mas em consta . 
1 • 1, 
I · . f 
!( 

:t . [ 
f' ti 

t~ç~es de equipe ou comissão multidisciplinar, caberla ao Governo provi~enciar 

a ab~rtura de novos territôrios ou a ampliação dos jã existentes, mediante acor 

do entre a União e o Estado, por aquisição de particulares e a~sim por ·diante. 

Isto faz parte das atribulç-oes do órgão tutor, de acordo com o Estatuto do fn 
-r • •: ,: 
\ 

1' 
!· dio. Jâ que o índio é tutelado do Estado brasileiro, não caberia a ele. legt.slar 

-···-- 

r 
1 !' 

em causa proprla em nenhuma circusntância, ampliando os limites do seu territõ= 

rio, como se propõe no relatório em termos dos.TEKOHÃ/ALDEIA. 
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Ainda, com relação á extensão das nos - 

dois países, poderfamos citar os Índios XAVANTE ·(Ht) - com-4.000 indivíduos., : · - 

áproximadamente, dispõem de 846.000 ha. Poderramos afirmar com ab~oluta seguran- 

ça que não existem reservas indrgenas tão extensas quanto essas que citamos no - 

no Paraguai. 

Sabe~se que, hoje, a·soma das terras reservadas aos indígen~s no - 

Brasil alcança a área de 763.574 km2 (10). Jà não se trata mais de hectares e - 

sim de km2. Esse territ5rio, ou melhor, essa fantâstiia área, tem contribufdo 

fortemente para acirrar o ânimo do 11não-Índi-0!1 contra o Índio. 

A extensão de·área destinada ao índio, como indivíduo, cheaa a 
' - 

ser mais de 1.200 vezes maior do que a destinada ao brasileiro 11não-índio11• De 

acordo com o ilustre membro do Senado, .o Senador Roberto Campos, citando estu - 

dos do Prof. Mário da Silva Pinto, o total da área reservada aos Índios rio Bra 

1 • 

10/07/1987, 

(ver mapa anexo no final do 

cedido pelo Governo do Estado de Mato Grosso, conform transcrição feita no Re - 

gistro de Imóveis de Ponta Por~, sob o n~.8.236, em 16.10.50. O seu atual pro - 

prietãrio, o lavrador OCTAVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES, teve o seu título de - 

propriedade ratificado pelo lnstuto·Nacional de Colonização e Reforma Ag rãria 

- INCRA, apôs a anuência previa do Conselho.de Segurança Nacion~l, por se tra- 

tarde propriedade em regieo de fronteira com o Paraguai. O fundamento para 

tal desapropriação será o· princfpio da Posse Imemorial. Ocorre, entretanto, que 

ele se assenta no conceito II antropológico 11, sem valor jurfdicó absoluto. 

Entende-se por II posse imemorial" a presença de índios em de 
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. 
Não se justifica a aplicação abusiva, nem a dilatação desse concéi· 

l ;1 
:! 
J· 
t. 

· 1: 
J : 

f ! .,, 
f. 
1 

índios em determinada região ou territôrio, guando ali chegaram os 11não-indios11• 

~ preciso que haja sinais evidentes de que a posse e realmente antiga. Não pode 

~er confundida com vestígios de trânsito ou de permanência de índias na ~egjão/ 

em tempos passados. ·Assim, a existência de um cemitério ou local de uma antiga - 

aldeia, sem a presença de pessoas ~ não significa Posse Imemorial. 

to, sem limites de nenhuma esp~cie, como pretendem alguns antropõlo~os. Isto - 

vi:ria ferir a letra e o espírito do Ar:tC:-+98 de Con5t:it1:11ção··Bras-He+-rt, que 
Ul1Mi~ de 1 :ot!s ,fa Com~m, de Odalli2:i :.,,. 

ftc:;.:.I.!:, f:od:1;uu tr~,ab 
foi incorporado ao texto do Estat~to do f~dio, frnp'Acando numa violência ao di- 

• • ,,. • ..,AOTEN'qCA.ÇJO . . • . 
re I to de propr I edade em nosso pa I f; Aihart'Hth•fr~~f!:n~.P~~~M,a;.~~J.a:üe•~liff Ia~ po- 

nec!as notas, ~ c;u;il c.oní.:r2 com O oriolns.l, ~ ~· 
deria tornar inviável a prdpria n ~à;,~fãasilei~,3ulj\0021SSB? te'a~ica ~te, o .· 

- ~J~- .•. A-J 
pa f.s-i:.n-t-e-1,·--o.-f-o-:b:--:-:~;-:;~-~- •• ~db,t1 gel}a1 O pãss~A.B:f///ll,?"44 ».:.... .· . 
Roberto Rodng_ue~ · - ~ ·15" o I rt} ---e::._.. ./ 

~ 

º''º'ª~~~~~-'1P-J~l,umento e que e fêltõiJ>Oa~~- 1!rfigc~ do te~f i ~~r_i_~~~ .. i o na 1 - 
om.l.:t:DIA - ', 

d va ~r.us'1eri~Jf&f~~\ a lndígenà - Tekohá {Aldeia) ou Te t á Lt e r r i 1úr'10), - 
.• _ GlõdO, 9~ (l -- ?IUO •••• 

no caso e spec Ff l co dos PAI/KAIOWÃ, ou simpl_esmente KAIOWÃ, não pode ter va l id~ 

de Jurfdica, uma vez que seria aplicável, como já dissemos, a qualquer ponto - 

t 
l 
1 

1 

tório) KAIOWÃ é insustentável em termos pràticos, uma vez que existem milha 

1 • 1 
J· 

j· 
11/ 

1 
1. 
li 
1 

1 
~ J 
1 

do território brasileiro onde se encontre quaisquer vestfgios de ocupação in - 

dÍgena, com base no princípio da isonomia. O Direito dos KAIOWÃ nesse particu-: 

lar não pode ser maior do que o de outros grupos, tribos, ~or-~a~ etc. existe!!. 

tes no país. Cabe lembrar ai nda , que a a 1 egação de que o· cerni têri'o fexi stênci a 

de) é condição fundamental para a demarcação do TEKOHÃ/ALDEIA ou do TETÃ(Terrl 

res de cemiiérios indígenas espalhados pelo territ5rio brasileiro, irc1usive, - 

dentro dos limites urbanos de inúmeras cidades, como por exemplo_: São Paulo,~ 

Manaus, Niterói, etc •• A cidade de Echaporâ (SP) tem o centro da cidade em cJma 

de cemitérios indígenas. 
,; 

Finalmente, o conceito segundo o qual a origem da terra é sagrada, 

não podendo ser privatizada ou objeto de transação co~rcial, colide com os 

princípios que norteiam a organização jurídica do pafs, enfim, com a prõpria - 

Constituição. [ estranho que, antropólogos, inclusive os·da FUNAI aceitem em - 
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Direito Brasilei- 

roe, ao mesmo tempo, recusem outros princípios desse mesmo Direito. 

2.~. 1.3 - Problema de Segurança Nacional 

A área indígena de-Jaguapiré que se pretende criar teria um inconve 

niente muito sério, pois abrangeria terras que estão localizadas em faixa de 

fronteira. 

Como se sabe e ficou evidenciado pelos mapas constantes do relatõ - 

' 
rio do Antropólogo Rubem F. Thomaz de Almeida, em ãrea contígua, do outro ~a- 

do da nossa linha de fronteira, em terras paraguaias, fica o território PAI/ 

KAI-OWA daquele país. Ora, abstraíndo-s~ .ª linha dos limites políticos entre/ 

os dois países, Br asl l e Paraguai, teríamos à área cultural dos PAI/KAIOWÃ e 

Ir 
1 

mente foram TEKOHÃ(Aldeias) ou TETÃ (Território) nos séculos 18, 19 etc., tem 

servido apenas para colocar esses grupos fora da assistência da FUNAI; contr_!_ 

buindo, assim, para a ~or-te de adultos e de crianças, sem falar dos_sofrimen- 

tos desnecess§rios, da fome e da miséria a que eles ficam expostos. Ao mesma/ 

tempo essa pulverização dos grupos KAIOWÃ (.10 ou 12 mil i'ndfvíduos}, ou seja, 

algo insignificante no contexto demográfico brasileiro, tornam a cultura 

KAIOWÃ ( ou o que resta dessa cultura}, ainda mais vulnerável, mais frágil,~ 

quando se defronta com as de ori'gem europêia do Brasil ou do Paraguai~ 

Dessa forma, a ação de certos Antropõlogos, não está apenas des ~ 

truindo a cultura indf.g ena, como também exterminando fisicamente o grupo ~ 

étnico~ Esse ê o verdadeiro genocfdio~ 

Acreditamos já ter chegado o momento de certo de certos Antropólo~ 

gos assumirem·uma postura mais realista, de superarem o'tomanttsmo de suas - 

proposições acadêmicas, deixando de fazer do fndio joguete dos seus caprlchos. 
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Em verdade, quando se sobrevoa a área de Jaguapiré para observações 

diretas sobre o sitio e a situação geográficas, sobre a disposição dos habitats 

·indígenas, quando se investiga com as populações locais, as origens do problema 
. - 

de Jaguapiré, quando se observa o estilo das habitações indígenas dentro da Fa- 

zenda São José, o material_que algumas delas estão usando em suas coberturas, - 

tem-se a clara visão do que alguns Antropólogos, por não levarem em considera - 

çao a marcha inexorável da História, querendo mesmo que ela volte para trás, e~ 

tao trens formando os PAI/KAIOWÃ de Jaguapiré em "po sse l ros!' , de vítimas que - 

foram no passado, em a 1 gozes do presente. Agora~- Jag11ap i r:9, g2·0 ê e b1 enc, 
· t ~ de t~ l'.a Comma ~ ~ U •. 

quem está invadindo a reserva .ou terra indígena, mas,R~IWcíl~i1~~ Índio 

que manipulado irresponsa·velmente·por fals~s ami·g_os,da ~rriRa·-rnl.M5fQena, invade 
Auton!l::o :i pr::;0:1!, . c6pia rsprogrl.fi~ cxtrtfda 

as terras ·1 egi ti manente possuT das por 1 avr dor.esnda~p0ç·l:edad~rbpar,1i<:.H.~··l!Ji~I, ~gp 
~ dou f~~f\ 1 3 AGO 1987 .o-« 

quere~~~~c\idDr para Qr~,c~DD~ . L/J1vâ_. - · 1 

R berto Rodngus . . . ,. ,. r. . ~J ?,}A - 

~ 

ºot1o~NrHRJ~~2de. f l ca re instigando e ses pobres Pndios a'lse torna'rem cr...ii 
~~JH\;m - :ai.- . s~to; p()[ Verb; • gu,a Ral 1.50 / v---· - 

mino os, ~lies~~b~t&o kJ)~'a ores do patr1111ô11to alhelo. corfanoõ cercãs dê' '- 

~

., . 
,va _ 

arames,· nvernada d~ Fazenda .sã·o José, danificando a 1 gumas 

das suas instalações, tndispondo~os contra os outros brasileiros irmãos e vi - 

zinhos, esses Antropólogos deveriam pesquisar e encarar com seriedade e respon. 

sab i 1 idade a sl tuaçâo atua 1 r contri·bu Indo com a FUNA I e com as autoridades 

constituí-das para ~ue a causa fnd(gena seja tratada com competência e di~nida~ ~ · 

de, Ocorre, entretanto, que certos Antropólogos, pr,eferem continuar agindo • 

irresponsavelmente, utopicamente, objetivando constituir seus II Mugeus Antropo 

lógicos" no meio.das selvas ou dos cerrados cercados pelas áreas de coloniza• 

çâo recentes, Quer-em pertur6ar a normalidade da marcha aculturativa do fndio,~ 

impedindo sua integração na socl edade nacional, Julgam ser possfve1 lroped~r os 

efeitos emulativos da civilização sobre as comunidades indfgenas que jâ nasce~ 

ram em profunda ;··nteraçâo com a sociedade nacinal., 

Ao lnvês de cont r l buf rem, efetivamente, para a me l hor l a e o fortal.!:_ 

cimento dos recursos l ns t ltuc l one l s à disposição dos nossos ln~Fgenas, prepa- 

rando~os para uma Jnte~a~ão mais segura, mais autônoma, em pé de igualdade com 

a sociedade nacional, preferem criar fontes de atrito, de antagonismos, feavi~ 

vando conflitos ou feridas que a muito custo for-am superados ou curadas, grafas - ---- 
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ao 

Muitos Antropólogos embalados por seus sonhos românticos preferem - 

manter as comunidades indígenas jungidas ãs mais infamantes condições de misé- 

ria e atraso, para que os seus caprichos e utopias se transformem em realidade, 

Jglgando ser possível diante de tantos condicionamentos registrados pela Hlstd 

ria das nossas relações antropológicas, o retorno ã cultura original. Odeiam/ 

os especialistas que querem melhorar as condições de higiene e saúde, as condi 

ções hâbjtacionais e econômicas das nossas comunidades tribais. Preferem o T 

índio na indigência, desde que os seus objetivos sejam alcançados'. 

Enquanto esses AntropÓl?pos viajam de 6nibus, de autom6veis e de 

aviões, morando em confortáveis casas ou apartamentos- nas cidades, dl-'sínit.::.r:· 

do de todas as benesses da tivilizaçio, pobres mies e pais indígena~ ~~º obrl 

gado·~ a caminharem dezenas de quilômetros ã procura de socorros méóiv:s e 1,0!> 

pi talares para seus filhos quando adoecem, ou para buscarem um pouco de Sê.: 1 - 

e gordura, continuando a viver.em míseras e imundas choças pérdidas e disper- 

sas, desprotegidas nas imensas invernadas, â míngua de quaisquer re:u! sos, to 

talmente desamparados. 

Por que não lutar com mais realismo para r-ever-ter esse quadro de'd.!_ 

ficu1dades e de atraso das nossas comunidades indígenas ajudando-as a setor- 

narem eficientes em suas terras, valaroziando~as com o emprego dos modernos - 

( recursos e conquistas da teconologia e da ci·ência'l 

Por que não ajudá-los, orientá-los e r1:spe1&-·1-9~ 118 r:.ee~~ação . l 11ooerto Rour,guos Machado 
das suas comunidades tribais? Ofloh::.ir.r.c.1or • 

F.G <.l::?.7111-S!' 
or..L:~~~::~ .. sp 

o caso de Jaguapire é bem ilustrativo.,.de~ªA>i•:st-e~cread~de.JA nos 
··O clà~~Oz1o. 21i .Chóx!mo CIO FClftml) - 

so ver, essa ação perturbadora e inoportuna de grupos e interesses es~ranhos/ 

coibida. 

Prof. HILARIO ROSA 
Mestte em Ciência Humanas e Sociais 

--- 
'1 • 
I /t_.,'/ 

... ,f " . 
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1914, trad.do original alemão "Die Sagen Von der Erschaffung und 
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FUNAI 

Fundação Nacional do Indío 
MINl5rtRIO DO INTERIOR 

CI lf!! 0 t>b /DID/SUAF 

Do: Chefe da DID 

Ao: Sr. Superintendente da SUAF 

Ass: AI. Jaguapiré 

Tendo em vista a problemática envolvendo a delimi 

tação da AI. Jaguapiré/MS, habitada por Índios Kayowá, e consideran 

do também o relatório do Prof_. Hilário Rosas, contestando os estu - 

dos realizados por técnicos da FUNAI quanto à imemorialidade da ocg 
pação indígena, acredito não ser o momento adequado para o encami - 

nhamento da questão ao GTI 94.945/87. 

Antes, acredito, deveria a FUNAI promover o 

aprofundamento das pesquisas e estudos referentes à imemorialidade 
da presença Kayowá no local a fim de reforçar a defesa daquela comuni 
dade. 

Para realizar tais estudos, sugiro os nomes dos 

antropólogos Alceu Cotia Mariz e Rosane Cossich Furtado. 

Atenciosamente, 

~. ~~~~Ni--e= 
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FUNAI 

Fundação Nacional do fndlo 
MINISTtRIO DO INTERIOR 

REF.: CÓPIA CARTA S/R, de 19/03/87 

Ao Setor de Espediçao e Protocolo 

Solicito constituir processo da documentação 

anexa; com a discriminaçãÓ abaiEo discriminada, devolvendo logo 

após, a esta SUAF, para posterior encaminhamento a Presidência. 

/ima. 

DOC. ORIGINAL: CÓPIA CARTA S/N, de 19/03/87 

INTERESSADO : OCTÁVIO JUNQUEIRA LEITE DE 

MORAES. 

ASSUNTO : Contesta estudos de identifi 

cação e delimitação da 

ÁREA INDIGENA OAGUAPIRi/MS. 

4 de dezembro de 1987 

SEP Quadra 702 Sul 
Editlclo ln, 3~ andar 
CEP 70.330 81'21íli2 D.f. 
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FUNAI 

Fundação Nacional do Indto 
MINlmRIO 00 INTERIOR 

" - .., 

' Brasília, 311/.tll/g 7 

Do: Superintendente de Assuntos Fundiários 

Ao: Procurador Geral da FUNAI 

f'> ª )t . G Q-'I cl-V! º. 
} / º ~l-'--c:4- 

Senhor Procurador: 

' ' 

1 

Confonne sugestão contida no Encaminhamento n2 O~ - SUAF, passo a 
V.Sa. para análise, "Relatório sobre a Area Indígena Jaguapiré''. de autoria de 

Hilário Rosa, contestando os trabalhos de identificação feitos por GT especial 

mente criado para esse f:im pela Presidência da FUNAI. 
í 

. ·, .. ·l 
. l 
. .l 

- .. ! - 1 
! 

A kea Indígena Jaguapiré, no Estado do Mato Grosso do SU1, foi sub:ne 

tida aos membros do GT 88118/83, mas não recebeu parecer favorável por conta de 

solicitação de vistas do processo pelo Sr. Representante da 00/CSN, por se trs. 

tarde faixa de fronteira. 

() Atenciosamente, 

~ / ())" ni•l fi{ tJrqun J. doiua 
( Superintendente lle Aaeuntos fundlárloa 

SUAF/FUNAI 
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FUNAI 
Fundação Nacional do fndlo 

MINISTÊRIO 00 INTERIOR 

INF.ORMACÃO N!! OS" /PRJ /88 

Ref.: CI N2 0603/87/SUAF de 30.12.87 

Ass. Relatório sobre a Área Jaguapiré - 

da lavra do Prof.Hilário.Rosa,Me.§. · 

tre em Ciências Htmanas e ~iais. 
/ 

Os expedientes em anexo vieram a esta PRJ 

por iniciativa do Sr. Superintendente de Assuntos Fundiários-SUAF,que 

solicitauma análise do relatório em destaque, tendo em vista os aspec 

tos jurídicos em discussão. 
• 

O trabalho do Prof.Hilário Rosa versa so 

bre questões de ordem histórico-antropológica, ao tempo em que con 

tradiz conclusões do Grupo de Trabalho Interministerial (Dec.88.118/83), 

insurgindo-se, ainda, contra a identificação da Ãrea Indígena Jagua- 

piré, nos moldes trad~zidos pelo relatório do GTI. -~ 
-~ 

Significa que o citado professor discorda 

de que as terras ocupadas pelos Índios Guarani do Estado de Mato Gros 

() so do Sul sejam habitat tradicional de silvícolas, preferindo v~r ·• 

nas propostas-de demarcação da área Guarani, a_tentativa de _"recons 

tituir a primitiva sociedade e cu1tura na.sua pureza original,descon 

siderando os condicionamentos da realidade sócio~polÍtica, econômica 

e cultural da sociedade nacional onde aque1es grupos estão inseridos." 

Sob o ponto de vista factual não dispomos 

de meios e conhecimentos para contraditar as afirmações do Prof. Hi- 
. . 

lário Rosa, cabendo, à Divisão de Identificação.e Delimitação da SUAF 

providenciar estudos sobre a matéria, apont~ndo irregularidades,caso 

existentes, ou reforçando os trabalhos antropológicos já realizados' 

por técnicós desta FUNAI. 

~--· 

SEP Quadra 702 Sul . . . . . . : . .- .. . , ; ._ .- ·. / . ! .. _;., 
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FUNAI 
Fundação Nacional do f ndlo 

MINIS'TtRIO DO INTERIOR 

Sob o ponto de vista jurídico, o referido 
cientista social não logrou provar a inexistência da ocupação imemo 

rial indígena, limitando-se a enunciar dispositivos de leis e confun 

dir, ainda mais, a questão controv~rsa, iludindo os incautos. 

Ero assllll sendo, sugerimos a remessa desta in 
formação à DID-SUAF, para que se pronuncie sobre os fatos apontados' 
pelo Prof. Hilário Rosa. 

t~ Após, voltem os autos a esta Procuradoria, 
para conclusão final. 

ta informação sub censura. 

_Brasília-DF, 11 de janeiro de 1988 

--l~~l~ 
Asseuor . Proc. Jurldlc1/FUNA1 
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PRJ/GWFS/rs . " 
SEP Quadra 702 Sul . . .,· 
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CEP 70.330 Bruffia D.F. . . 
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FUNAI 

fund:i~·ilu Nadon:.I du índio 
MINISltRIO 00 INTERIOR 

-- ·, 
'. ' 

" ., . ENCAMINHAMENTO Q 1 7 8./87 - SUAF . - . 

R.ef.: Relatõrio sobre AI JAGUAPIR[, de autoria de HILÃRIO 
ROSA - 20 de junho de 1987. 

Senhor Chefe da DID. 

Passo ãs mãos de V.Sa., para criteriosa anãlise, o relatõ- 
rio mencionado. 

Trata-se de trabalho feito para justificar o carãter de 
~ ,: .";< intrusos aplicãvel aos indTgenas Guarani do Estado de Mato Grosso do Sul, i~ 

do contra os argumentos de imemorialidade defendidos pelo GT responsãvel pela 
identificação dos limit~s da Ãrea Indíg~na Jaguapirê. 

Refere-se ainda ã subjetividade ou interesses escusos _que 
movem os antropÕlogos ao defénder as terras indígenas, considerados esses pr_Q, 
fissionais como sonhadores e utõ~icos. Aqui se incluem ate mesmo os antropõlo 
gos da FUNAI. 

·-f.<~.1· 
:~ -:..;::: 

. :;.'· -~~ 
·.·,l.:.-.:'"f--.: ·: ~ ~~ .. 
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Sugiro a V.Sa. a remessa de cópia ã douta PJ, para conhec_! 
mento .e parecer acerca dos aspectos jurTdicos em discussão no relatõrio, ã 
luz do Art. 198 da Constituição Federal e do Estatuto do Indio • 

A meu versos possuidores ou não de titulos dentro de 
ãreas indígenas têm todo direito de defender suas posições, ate contratando 
antropÕlogos para apresentar trabalhos como esse; v.g., Japu1ra. O que a 
FUNAI não deve fazer e silenciar, em se tratando da defesa da terra ind1gena. 

. . • ! . :~· .~. -::; . 
• . . ~-=- i 

.. ·i . ·:· 

Brasllia, 04 de novembro de 1987 • 

SUAF/SAD/dcs Sl!P Quadra 702 Sul 
Edlficlo a.ex, 3~ and:ar 
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SONIA O( ALMEIDA DEMARQUET 
~ssessora/SUAF 
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