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OS GUARANI E A LUTA PELA TERRA

Roberto Antonio Liebgott

Nesta breve reflexão pretendo apresentar algumas das dificuldades, 
expectativas e reivindicações de comunidades do Povo Guarani que vivem 
no Rio Grande do Sul, de modo especial na região metropolitana de Porto 
Alegre. E a questão principal relaciona-se à luta pela terra, considerando que 
estas comunidades estão submetidas a uma vida de privações e desigualdades, 
resultante do confinamento em pequenas porções de terras às margens das 
estradas, em áreas compradas pelo Estado ou cedidas por particulares. Ressalto 
que este texto não pretende ser um estudo aprofundado sobre aspectos étnicos, 
culturais e religiosos deste povo, mas pretende vincular esta discussão cultural 
à incontestável necessidade política de garantia das terras, como condição 
primordial para assegurar plenamente os direitos deste povo indígena. 

Os Guarani ocupam tradicionalmente as terras que abrangem partes 
do Rio Grande do Sul (Missões, Pampa, Planalto, Litoral), Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e 
regiões da Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Neste amplo território, 
ao longo dos séculos, eles foram perseguidos por colonizadores, caçados, 
escravizados, exilados e tiveram suas terras invadidas, saqueadas e ocupadas. 
Nesse processo a Igreja, a serviço dos estados da Espanha, Portugal e depois 
do próprio Brasil, procurou catequizá-los e torná-los “almas convertidas” e, 
ao mesmo tempo, “corpos dóceis” para o trabalho, nos moldes do projeto que 
então se estruturava. A base das relações com os povos indígenas sempre foi 
colonial, ou seja, sempre se indagou qual a utilidade destes povos e quais as 
melhores maneiras de explorar sua força produtiva e seus territórios.

A resistência do Povo Guarani às frentes de ocupação e colonização 
foi dramática. Milhares de pessoas acabaram assassinadas em guerras, 
epidemias, confrontos, perseguições, confinamentos religiosos e 
territoriais. No entanto, apesar dessa prolongada história de desrespeito 
e violências os Guarani mantem formas coletivas de vida e práticas 
culturais que os distinguem. Dispersam-se em núcleos familiares, 
formando pequenas comunidades por diferentes regiões, em contínuo 
movimento e ocupando de maneiras diversas seus territórios tradicionais. 
Se antigamente eles eram donos de toda a terra, gradativamente foram 
empurrados, com uso da violência, para pequenas áreas, mas isso não 
significa que os vínculos territoriais tenham sido desfeitos.
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Passados séculos, os Guarani se fazem presentes e isso é visto como 
algo que incomoda a ordem, que põe em questão a autoridade e a legitimidade 
daqueles que colonizaram as suas terras. A presença guarani parece incomodar 
também autoridades, políticos, intelectuais das universidades e, de maneira 
especial proprietários de grandes e pequenas áreas de terra. Isso porque este povo 
traz a perturbadora memória de um passado sangrento, mas principalmente 
porque, no presente, sem grandes alardes ou enfrentamentos diretos, eles lutam 
por justiça, direitos e dignidade. Eles produzem uma resistência cotidiana ao 
modelo de sociedade e de economia concebido e construído em estruturas 
humanas individualistas, excludentes, preconceituosas e egoístas. Permanece 
este Povo na contramão da sociedade capitalista a bradar, como o grito de Sepé 
Tiaraju: “alto lá, esta terra tem dono”, ela é de Nhanderu, é de todos os Guarani 
e deve servir para todos os filhos da terra e não ficar sob o domínio e a posse de 
poucos privilegiados. Atualmente as terras dos Guarani estão quase totalmente 
concentradas, loteadas, devastadas, ocupadas por empreendimentos diversos, 
tais como as grandes propriedades para o monocultivo de eucalipto, pinus, soja, 
arroz e/ou para a criação de parques, a exemplo do Parque Estadual Itapuã.

Sob uma perspectiva ainda colonial parece não fazer sentido a 
reivindicação de demarcação de terras para este povo porque isso não 
traria retorno econômico ou político. Talvez por isso, grande parte dos 
argumentos contrários à demarcação podem ser resumidos na pergunta: 
“O que ganharíamos com isso?” E, infelizmente, a resposta a esta 
interrogação vincula-se a uma lógica econômica e a um modelo unilateral 
de desenvolvimento, no qual a base de todo investimento é necessariamente 
sua lucratividade e nunca seu caráter social ou humano.

Onde se localizam as comunidades 
guarani no Rio Grande do Sul

A maior concentração populacional Guarani (Mbyá, Ava-Katu-Eté ou 
Nhandeva-Xiripa) ocorre em cidades ou região próximas de Porto Alegre, 
missões e litoral. Nas missões, local em que se estruturou, até 1756, uma 
espécie de “cidade guaranítica” planejada pelos missionários jesuítas, que 
pretendiam a catequização deste povo, habitavam milhares de famílias e 
onde hoje vivem pouco mais de 37 famílias, ou uma população não muito 
superior a 200 pessoas, em uma área denominada de Nhacapetum (Ko’eju), 
comprada pelo Estado do Rio Grande do Sul com 236,33 hectares.

Na região de Caçapava do Sul, local das grandes batalhas entre os 
exércitos de Portugal e Espanha contra o povo Guarani, área denominada 
de Irapuã, vivem pelo menos 13 famílias num acampamento às margens 
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da BR-290, sendo que reivindicam a demarcação de suas terras há mais de 
30 anos e a Funai nada faz para assegurar este direito.

Outra região que foi de ocupação Guarani hoje se constitui em 
reserva ambiental denominada de Taim (Ita’y). No momento a área 
não está ocupada por famílias Guarani. A Funai realizou levantamentos 
preliminares para identificar se ali se constitui em terra deste povo.

Em Pelotas, também às margens de uma estrada, localiza-se a área 
denominada de Kapi’i Ovy, onde atualmente residem algumas famílias 
que comercializam seus artesanatos e cestarias.

Na região de Camaquã existem algumas áreas de ocupação tradicional 
Guarani, que são a Mata São Lourenço, Pacheca (Ygua Porã), Água Grande 
(Ka’amirindy), Águas Brancas (Velhaco). Destas áreas, apenas Pacheca (Ygua 
Porã) foi demarcada pela Funai, com pouco mais de 1.852 hectares, onde vivem 
cerca de 15 famílias. Água Grande (Ka’amirindy) foi adquirida pelo Estado do 
Rio Grande do Sul e nela vivem 10 famílias em menos de 165 hectares. A área 
de Águas Brancas foi delimitada pela Funai com 115 hectares e no momento 
não há famílias ocupando a referida área que se constitui num grande banhado.

Em Salto Grande do Jacuí foi demarcada uma área de 234 hectares onde 
vivem hoje 30 famílias. A área é pobre em recursos ambientais e o rio, do mesmo 
nome, que cortava a área indígena está morto em função de uma hidrelétrica.

Próximo ao Salto do Jacuí está situada a área Estrela Velha (Itaixy). Esta é 
uma terra de 70 hectares, onde vivem 10 famílias e que foi destinada aos Guarani 
pela Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, no entanto a referida 
terra está com o procedimento demarcatório em curso, através de GT da Funai.

Próximo a Porto Alegre, existem vários acampamentos e terras 
reivindicadas pelos Guarani como sendo de ocupação tradicional. Às margens 
da BR-116, nos municípios de Barra do Ribeiro e Guaíba, há três grandes 
acampamentos denominados de Passo da Estância, Passo Grande ou Flor do 
Campo (Nhu Poty) e Petim (Arasaty). Próximo a eles, o Estado do Rio Grande 
do Sul adquiriu uma área de 202 hectares que foi denominada de Coxilha da 
Cruz (Tekoá Porã). Nesta terra, ainda não totalmente regularizada, habitam 
mais de 20 famílias e nos acampamentos moram mais de 25 famílias. A Funai 
se comprometeu em criar grupos de trabalho para proceder a identificação e 
demarcação destas terras, incluindo uma área reivindicada nos municípios 
de Guaíba e Eldorado do Sul, denominada de Arroio do Conde.

Na cidade de Porto Alegre e nos municípios de Viamão e Capivari estão 
ocupadas as terras de Lomba do Pinheiro (Anhetenguá) – onde vivem 15 
famílias, ainda não regularizada e com menos de 10 hectares; Lami (Pindó 
Poty) – acampamento onde vivem 8 famílias em menos de dois hectares; 
Canta Galo (Jataity) – homologada com 286 hectares e onde vivem mais de 
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30 famílias; Itapuã (Pindó Mirim) – não demarcada, mas que foi constituído 
GT pela Funai para proceder sua identificação, englobando nesta demarcação 
as áreas da Ponta da Formiga e Morro do Coco, cerca de 15 famílias vivem 
nas proximidades da terra tradicional em um assentamento de 24 hectares 
feito pelo Estado do Rio Grande do Sul; área da Estiva (Nhundy) – localizada 
nas margens da RS-040 em Águas Claras, município de Viamão, área de 7 
hectares cedida pelo município e onde vivem mais de 20 famílias; Capivari 
(Porãi) – acampamento situado no município de mesmo nome onde vivem 
mais de 12 famílias; Granja Vargas (Yryapu), área adquirida pelo Estado do 
Rio Grande do Sul de 43 hectares e onde vivem 10 famílias.

Mais próximo ao litoral estão demarcadas as áreas Barra do Ouro, 
com mais de 2.266 hectares e onde, pelas condições ambientais, distâncias, 
clima e relevo, vivem poucas famílias; Varzinha – terra demarcada com 795 
hectares e onde vivem 15 famílias; Osório – área adquirida pela Funai, como 
compensação mitigadora em função da duplicação da BR-101, onde vivem 12 
famílias; Riozinho (Itapoty) – área adquirida pelo Estado com 12 hectares e 
onde vivem 7 famílias; Torres – área adquirida pela Funai com 94 hectares em 
função de indenização pela duplicação da BR-101 e onde vivem 8 famílias.

Algumas dezenas de famílias habitam terras demarcadas pela Funai para 
o Povo Kaingang como é o caso de Guarita onde vivem pelo menos 15 famílias de 
Guarani, em Planalto onde vivem mais de 30 famílias de Guarani, na localidade 
denominada de Passo Feio e M`baraká Miri, e na área Guabiroba, no município 
de Benjamin Constant, vivem 8 famílias. Encontra-se com o procedimento de 
demarcação em curso a terra indígena Mato Preto, no município de Getúlio 
Vargas, com mais 4.236 hectares e onde vivem 15 famílias Guarani.

Vale ressaltar que tanto as terras demarcadas como as adquiridas 
pelo Estado ou através de acordos e compensações, em função da 
duplicação da BR 101, são insuficientes e na sua maioria com espaços 
ambientais degradados, não existindo nestas áreas nenhuma perspectiva 
de futuro para as comunidades. Portanto, é necessário que a Funai 
proceda os estudos, através de GT’s, para a identificação, delimitação e 
demarcação das terras do Povo Guarani no Rio Grande do Sul.

A realidade: como vivem as famílias Guarani 
e suas principais reivindicações!

A “busca da terra sem mal” é uma constante na vida dos Guarani. 
Seguem sua trajetória histórica de resistência e luta, acampados entre as 
cercas das fazendas e as estradas; andando nas proximidades das grandes 
cidades; percorrendo caminhos entre um acampamento e outro, entre uma 
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terra demarcada e as tantas por eles reivindicadas; confeccionando seus 
artesanatos e comercializando-os às margens das rodovias ou nos centros 
urbanos; coletando matéria prima em “propriedades privadas” para seus 
trabalhos manuais ou para manutenção de seus barracos de beira de 
estrada; plantando pequenas roças de milho, batata, mandioca, melancia, 
abóbora, amendoim; criando pequenos animais como porco, galinha, pato.

Nestes pequenos espaços de terras que lhes restaram, eles vivenciam sua 
cultura, suas crenças, língua e tradições, em íntima relação com o sagrado, com 
o que lhes dá esperança de viver, apesar de toda uma existência de sofrimento 
e perdas. Resistem, apesar de todas as influências e imposições da sociedade 
dominante, de aparatos de Estado, das leis e de uma cultura excludente.

Eles vão tecendo laços de parentesco e entre-ajuda, convivem, partilham, 
sonham, protegem uns aos outros, mantêm em segredo seus mais sagrados 
conhecimentos e crenças, como fonte de vida futura, ritualizando acontecimentos 
cotidianos. Conhecem um Deus que lhes quer sempre Guarani, um Deus que, através 
deles, pretende mostrar ao mundo que é possível pensar sociedades alternativas a 
esta que domina e oprime, a sociedade dos juruá (dos brancos). Com suas formas de 
viver e de pensar, os Guarani colocam em questão esta nossa sociedade, intolerante 
ao diferente, fundada no desejo de concentração de bens materiais, nossa cultura 
pensada para fortalecer o individualismo nas relações entre pessoas, nas relações 
econômicas, políticas, jurídicas, religiosas e educacionais.

Entre as dificuldades enfrentadas pelas comunidades Guarani, 
destacam-se as seguintes: eles ocupam apenas pequenas porções de terras, 
insuficientes até mesmo para a subsistência alimentar, sem água potável, 
sem saneamento básico e afetados por rios e lagos contaminados e poluídos. 
Dependem, para a sua alimentação, essencialmente de doações e cestas 
básicas, quando estas são fornecidas pelo Estado ou pelos municípios e 
sofrem com a omissão e ausência dos órgãos de assistência federal. A eles 
são destinadas políticas públicas fundamentadas no assistencialismo e não 
nos direitos constitucionais, sendo a política fundiária embasada numa 
perspectiva compensatória e restritiva de seus direitos territoriais e culturais.

As comunidades reivindicam hoje: demarcação das terras de ocupação 
tradicional; assistência planejada, digna, diferenciada; participação nas 
discussões sobre as políticas públicas; cuidado com o meio ambiente; respeito 
para com sua cultura e suas terras; espaços públicos para comercialização de 
seus produtos e artesanatos.

Atualmente estão em andamento dois Grupos de Trabalho constituídos 
pela Funai para proceder os estudos para a demarcação de algumas 
áreas reivindicadas pelos Guarani. No ano de 2008 teve início os trabalhos do 
GT – criado pela Portaria 874 de 31 de julho de 2008  que pretende identificar 
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e delimitar as áreas de Itapuã, Ponta da Formiga e Morro do Coco. No ano 
de 2009 foi criado um segundo grupo de trabalho – através da Portaria 902 
de 17 de agosto de 2009 – para os estudos de identificação e delimitação das 
áreas de Arroio do Conde, Passo Grande e Petim.

Paralelo a estes trabalhos estão sendo discutidas as mitigações 
e compensações pelos impactos das duplicações das BR 116 e BR 290, 
que afetarão direta e indiretamente mais de uma dezenas de áreas 
acampamentos ocupados pelos Guarani.

Ao longo das últimas décadas o povo Guarani vem consolidando 
movimentos de luta pelo direito de terem, dentro de seu grande território 
tradicional, terras demarcadas pelo poder público. Não pretendem que o 
Estado lhes faça concessões ou favores, querem apenas que seus direitos 
constitucionais e originários sejam devidamente assegurados. Aguardam 
que o poder público demarque as áreas por eles apontadas como importantes 
para seu futuro. No entanto, a morosidade, a negligência e as promessas 
não cumpridas têm sido a tônica do órgão indigenista nos últimos anos.

Como superar os obstáculos impostos por um país e por uma 
sociedade que cria leis que não são cumpridas e que cria mecanismos 
para interpretar tais leis tendo em vista o benefício de alguns à custa da 
miséria e do sofrimento da ampla maioria que vive sem terra, sem água, 
sem emprego, sem lazer, sem abrigo? Como lidar com os poderes de Estado 
que desrespeitam a dignidade das pessoas, que não promovem assistência 
adequada em saúde, educação, que não asseguram o direito à diferença 
como a Constituição Federal preconiza? Como os Guarani podem confiar 
em leis, pessoas, estruturas políticas que promovem a destruição das terras, 
dos rios, das matas e das culturas diferentes? Como se relacionar com 
uma sociedade que trata mal as crianças e os velhos, que não têm respeito 
ao Deus da vida? Estas perguntas os Guarani fazem insistentemente na 
relação que estabelecem com os juruá.

Estas indagações mostram que o problema que temos a enfrentar é muito 
mais profundo do que a demarcação (ou não) das terras indígenas. Trata-se de 
pensarmos qual mundo, qual sociedade, qual homem pretendemos constituir, 
e de definirmos quais valores consideramos indispensáveis para nortear as 
relações entre as pessoas e as diferentes culturas, mediando nossas escolhas 
por valores econômicos ou por valores sociais e humanos.
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OS DIREITOS INDÍGENAS

NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL1

Roberto Antonio Liebgott

Os povos indígenas no Brasil recebem atenção legislativa desde o 
final do século XVII. Em todos os períodos as normas estabelecidas tinham 
como foco de atenção a proteção, mesmo que mínima, aos territórios 
indígenas.  O primeiro registro se deu no ano de 1680, quando a Coroa de 
Portugal, por meio de um Alvará Régio estabelecia que os índios “eram os 
primeiros e naturais senhores, inclusive daquelas terras que haviam sido 
concebidas em regime de sesmarias”. Apesar desse reconhecimento legal 
isso não se constituiu de fato em uma medida segura e que garantisse 
proteção aos territórios e povos indígenas.

Mesmo amparados por leis, alvarás, decretos, avisos imperiais, 
esses reconhecimentos legais não se constituíram em medidas 
protetoras aos territórios indígenas. Somente, bem mais tarde  - em 
função das intensas lutas dos povos indígenas -  é que a questão 
indígena veio a ser reconhecida num texto constitucional, foi no 
ano de 1934. Naquela Constituição se estabeleceu o respeito à posse 
territorial dos povos indígenas e ao mesmo tempo se proibia a sua 
alienação, uma espécie de garantia contra a investida de terceiros 
nos seus territórios. As normas constitucionais da época também 
definiram a competência exclusiva da União para legislar sobre 
“a incorporação dos silvícolas à comunhão nacional”.

As  Constituições de 1937 e 1946 reafirmaram esse mesmo conteúdo. Em 
1967 a CF determinou que “as terras ocupadas pelos silvícolas fazem parte 
do Patrimônio da União” e que os “indígenas teriam o usufruto exclusivo 
dos recursos naturais e de todas as utilidades existentes em suas terras”. 

1 Fontes de pesquisa bibliográfica:
 - Outros 500: Construindo uma nova história/Conselho Indigenista Missionário 

(Cimi). São Paulo: Editora Salesiana, 2001.
 - Constituição da República Federativa do Brasil /1988
 - Decreto do Presidente da República de número 1775/96-MJ
 - Portaria da Fundação Nacional do Índio de número 14/96-MJ
 - Site do Cimi: www.cimi.org.br 
 - Site da Funai: www.funai.gov.br
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Posteriormente, em Emenda Constitucional ficou estabelecido a “nulidade 
e extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tivessem 
por objeto o domínio, a posse ou a ocupação por terceiros de terras habitadas 
pelos indígenas”, e que os ocupantes não indígenas destas terras não têm 
direito a ação ou indenização contra a União.

Em 1973, depois de inúmeras denúncias sobre as violações dos direitos 
humanos praticados contra povos e comunidades indígenas, vítimas do que 
era denominado na época de “milagre brasileiro” o governo foi obrigado a 
ceder as pressões em favor dos direitos indígenas. Em dezembro daquele 
ano o governo militar sancionou a lei 6001, denominado de Estatuto do 
Índio. Com esta lei os povos indígenas ganharam novo ânimo para lutar pela 
recuperação, reconhecimento e demarcação de seus territórios. O estatuto 
fixou prazo de cinco anos para que todas as terras fossem demarcadas, 
portanto no ano de 1978. Ao invés da demarcação o governo da época 
anunciou que a política de emancipação das comunidades indígenas seria 
intensificada e que, portanto, estas não necessitariam de territórios.

Somente em 1988, com a promulgação da Nova Constituição, 
se rompeu com a perspectiva da incorporação indígena a comunhão 
nacional. A Constituição passou a reconhecer os povos indígenas como 
portadores de organizações sociais próprias, com usos, costumes, crenças, 
tradições, línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, os 
quais deveriam receber a partir daquele período em diante, atenção 
respeitosa da sociedade e a proteção do Estado brasileiro.

Com o advento das normas constitucionais de 1988 passou a se 
entender que o Estado brasileiro deve proteger as terras indígenas e 
demarcá-las sob duas formas  de direitos territoriais: o primeiro,  por 
meio do reconhecimento de direitos originários e imprescritíveis a posse 
permanente e ao usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes no 
solo, nos rios e lagos das terras de ocupação tradicional; e o segundo 
que, compete à União Federal, o dever de demarcar as terras conforme 
os limites tradicionalmente ocupados, ou seja, de acordo com seus usos, 
costumes e tradições.

O fato de terem sido reconhecidos os direitos originários dos 
povos indígenas às suas terras e a determinação de que estas devam 
ser demarcadas segundo seus usos, costumes e tradições representam 
(em essência) garantias para a continuidade da existência dos povos 
indígenas. O legislador rompeu com as perspectivas de uma concepção 
colonialista que dominava as políticas em curso, bem como do 
pensamento jurídico existente em nosso país. A partir de então, o Estado 
brasileiro passou a ser obrigado a reconhecer o caráter pluriétnico de 
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sua população e ao mesmo tempo garante o direito a terra aos primeiros 
habitantes do país, que de modo algum podem ser submetidos às regras 
de acesso acom terra ao direito comum. De acordo com a Constituição 
Federal o conceito de posse indígena não se confunde com o conceito 
civil. Tanto é assim que o artigo 22, XIV afirma que compete a União 
“legislar sobre populações indígenas”.

O novo arcabouço constitucional trouxe garantias extraordinárias 
aos povos indígenas, no entanto há que se ter atenção quanto a sua 
aplicação, uma vez que com o passar dos anos as terras indígenas não 
foram efetivamente demarcadas e as políticas públicas não são pensadas 
a partir das novas concepções, ou seja, que sejam respeitadas as diferenças 
e o modo de ser de cada povo.

É necessário fazer referência também ao que estabelece o 
artigo 20, XI da Constituição. Nele fica estabelecido que as terras 
tradicionais indígenas são bens da União, portanto  a propriedade 
não é indígena. Essa norma explicita que não é somente a ocupação 
física da terra o objeto de proteção, mas assegura o direito à ocupação 
tradicional. Esta concepção mais adiante tomará corpo enfatizando que 
o uso tradicional da terra visa assegurar o desenvolvimento de atividades 
religiosas, a proteção das áreas sagradas, dos espaços culturais, tendo 
como referência o futuro do povo.

Quanto à exploração das riquezas existentes no subsolo e rios o 
legislador constituinte estabeleceu  no  artigo 49, inciso XVI da CF as 
competências para que o Congresso Nacional autorize a exploração e 
o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas 
minerais nas terras indígenas. No artigo 109 é definida a competência 
da Justiça Federal para processar e julgar disputas sobre direitos 
indígenas, e o artigo 129 inclui entre as funções institucionais do 
Ministério Público Federal a defesa judicial dos direitos e interesses das 
populações indígenas. O artigo 215 assegura às comunidades indígenas 
o ensino fundamental bilíngüe (utilização de suas línguas e processos 
próprios de aprendizagem).

O capítulo VIII, Dos Índios, é composto pelos artigos 231 e 232. 
Eles explicitam bem o reconhecimento à identidade cultural própria 
e diferenciada dos grupos indígenas (organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições), bem como os seus direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam. De acordo com este artigo: São 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu 
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bem-estar, e as necessárias à sua reprodução física cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições (art. 231, parágrafo 1º).

O artigo 231 estabelece, ainda que as terras indígenas devam ser 
demarcadas e protegidas pela União. O reconhecimento da organização 
social das comunidades indígenas estabelece o modo como deve 
se orientar a política indigenista, ou seja, rompe com a perspectiva 
integracionista. A posse da terra é um direito originário e, portanto, 
não depende de titulação, este é um direito que precede sobre os 
demais direitos (art. 231, caput). Do mesmo modo, o parágrafo 2º deste 
artigo estabelece que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas 
dos solos, rios e lagos é dos povos indígenas.

No parágrafo 3º, destaca-se que o aproveitamento dos recursos 
hídricos e a pesquisa e lavra mineral em terras indígenas somente 
podem ser realizadas mediante autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, que terão participação assegurada 
nos resultados da lavra, na forma da lei. Esta matéria depende da 
aprovação, em lei específica, na qual serão definidos os procedimentos 
e condições para a aprovação pelo Congresso Nacional de projetos de 
exploração de recursos hídricos e minerais em terras indígenas.

Nos parágrafos 4º e 5º assegura-se que as terras indígenas são 
inalienáveis e indisponíveis e que os direitos indígenas sobre elas são 
imprescritíveis, destacando-se o fato de que os povos indígenas não 
podem ser removidos de suas terras a não ser em casos de catástrofe,  
epidemia, ou em casos de interesse da soberania do país, com o 
referendo do Congresso Nacional, garantindo, em qualquer dos casos 
supracitados, o retorno imediato da população indígena, tão logo 
cesse o risco.

Por fim, no parágrafo 6º a Lei estabelece a nulidade de qualquer ato 
que tenha por objeto a ocupação, o domínio, a posse ou a exploração das 
riquezas naturais (solo, rios, lagos existentes) nas terras tradicionalmente 
ocupadas pelos povos indígenas. Vale ressaltar, mais uma vez, que existe 
a possibilidade de ocupação e exploração dos recursos naturais em 
caso de relevante interesse público da União, fato que depende de 
lei complementar. Em relação a ocupações de boa fé, o mesmo artigo 
estabelece que a União indenizará  as benfeitorias.

Já no artigo 232 afirma-se que “os índios, suas comunidades e 
organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa 
de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público Federal 
em todos os atos do processo”. Tal dispositivo configura-se em 
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importante ferramenta de luta para os povos indígenas, uma vez que 
suas comunidades passam a ser consideradas entes com personalidade 
jurídica (não necessitando para isso de registros e estatutos específicos), 
dispensando inclusive a intermediação (tutela) de órgãos indigenistas 
em ações ajuizadas.

Faz-se necessário salientar, ainda que, nas Disposições 
Transitórias, (Artigo 67) foi estabelecido um prazo de cinco anos, a 
partir da promulgação da Constituição, para a demarcação de todas as 
terras indígenas. Esse prazo esgotou-se, portanto, em 05 de outubro de 
1993, e os governos não cumpriram com esta determinação. Ainda hoje, 
no Brasil, existem mais de 600 terras indígenas a serem demarcadas.

A Demarcação das Terras Indígenas 
e o Procedimento Administrativo do Governo Federal

O procedimento demarcatório de terra indígena é dever da União, e, 
como referimos acima esta determinação é dada pela Constituição Federal. Na 
ausência de uma lei infraconstitucional que regule o procedimento demarcatório, 
este vem sendo, há décadas, realizado através de decretos. Até 1996 regulava 
os procedimentos administrativos de demarcação o Decreto 22/91. Em 09 de 
janeiro de 1996 as demarcações de terras passaram a ser regulamentadas através 
do Decreto 1775/96. Este, a partir de então, define as atribuições da Funai, do 
Ministério da Justiça e Presidência da República, bem como estabelece os prazos 
para que uma demarcação de terra seja iniciada e concluída. Portanto, estas 
seguem um rito administrativo com o objetivo de explicitar os limites das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos povos e indígenas e suas comunidades.

As determinações legais em vigor no Brasil seriam suficientes para 
assegurar o reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas 
sobre suas terras, independentemente de sua demarcação física. No entanto, 
as ações do poder público ao demarcar uma terra, estabelecendo seus limites, 
caracterizando-os como de ocupação indígena, assegurando os direitos históricos 
dos povos são essenciais ao efetivo respeito às normas constitucionais.

Portanto, o Decreto 1775/96 foi instituído para normatizar os 
atos administrativos da Funai que é o órgão responsável pelos estudos 
de identificação e delimitação de uma terra indígena. O início desse 
procedimento demarcatório se dá por meio da criação de um grupo técnico 
de trabalho, instituído por Portaria do Presidente da Funai. Este grupo deve 
ser composto por técnicos da FUNAI, do INCRA e inclusive podendo ter a 
participação de secretarias de estado nas terras da localização do imóvel. A 
comunidade indígena envolvida tem que atuar diretamente nas etapas da 
identificação e delimitação da área em estudo.
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O grupo de técnicos deve realizar os estudos e levantamentos 
em campo, nos cartórios de registro de imóveis, bibliotecas, museus e 
em outros espaços públicos e até privados onde se tenham notícias de 
informações pertinentes à área em questão. As informações advindas 
destes levantamentos vão ajudar a compor o relatório circunstanciado de 
identificação e delimitação da terra estudada. O resumo do relatório deve 
ser publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado federado 
onde se localiza a área. A cópia da publicação deve ser afixada na sede 
municipal da comarca da terra estudada.

Os estudos antropológicos e os de natureza etno-histórica, 
sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário, 
realizados nesta fase, deverão caracterizar e fundamentar a terra 
como tradicionalmente ocupada pelos índios, conforme os preceitos 
constitucionais, e apresentar elementos visando à concretização das fases 
subseqüentes à regularização definitiva da terra.

Além das normas estabelecidas pelo Decreto nº 1775/96, os estudos 
acima referidos devem seguir o rito estabelecido pela Portaria nº 14/MJ, 
de 9/01/1996, na qual estabelece “regras sobre a elaboração do relatório 
circunstanciado de identificação e delimitação de Terras Indígenas”.

Os estudos serão analisados pelo Presidente da Funai e em sendo 
aprovados, ou seja, havendo a confirmação de que a área é indígena, um 
resumo será publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado. Desde o 
início do procedimento demarcatório e em até 90 dias da sua publicação 
podem os interessados apresentar contestações. Estas serão analisadas 
pela Funai, podendo o presidente optar pelo reestudo da área proposta 
ou pela sua confirmação, dando-se então continuidade ao procedimento.

Em sendo o procedimento confirmado pela Funai os estudos e 
pareceres referentes às contestações serão encaminhados para o Ministério 
da Justiça, que faz a análise da proposta apresentada pelo órgão indigenista, 
referente aos limites da terra indígena, e das razões apresentadas pelos 
contestantes. Aprovados pelo Ministro da Justiça os estudos realizados 
pela Funai a terra será declarada como sendo de ocupação tradicional do 
grupo indígena a que se refere o estudo. Este ato declaratório do Ministro 
da Justiça – que o emitirá através de portaria declaratória e publicada 
no Diário Oficial da União reconhecerá formal e objetivamente o direito 
indígena sobre a referida terra.

Havendo a presença de ocupantes não-índios na terra indígena, 
serão realizadas, nas fases de identificação e delimitação, levantamentos 
fundiários, socioeconômicos, documentais e nos cartórios, bem como a 
avaliação das benfeitorias construídas em tais ocupações. Estes estudos 
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e levantamentos são analisados e se comprovada a boa fé dos não-
índios, será publicada uma Resolução no Diário Oficial da União a fim 
de proceder ao pagamento das benfeitorias derivadas destas ocupações. 
É importante ressaltar que segundo o art. 4º do Decreto nº 1.775/96, os 
ocupantes não-indígenas retirados das terras indígenas têm prioridade 
no reassentamento fundiário feito pelo INCRA.

A demarcação física é a fase em que se estabelecem, em campo, os 
limites da terra indígena, conforme determinado na portaria declaratória 
expedida pelo Ministério da Justiça. De posse do material técnico da 
demarcação, realiza-se a preparação da documentação para confirmação 
dos limites demarcados, que corresponde à homologação, o que se dá por 
meio da expedição de um decreto do Presidente da República. O processo 
administrativo de regularização de uma terra indígena termina com o seu 
registro no Cartório Imobiliário da Comarca onde o imóvel está situado 
e na Secretaria de Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Fazenda.

É necessário, por fim, enfatizar que existe ainda um procedimento 
administrativo para a criação de reservas indígenas, destinadas à proteção de 
comunidades indígenas para as quais não há possibilidade de serem demarcadas 
áreas tradicionais. A previsão para a criação de reservas vigora no art. 26 da Lei 
nº 6.001/73. Este procedimento conta com normatizações diferentes daqueles 
estabelecidos pelo Decreto 1775/96. No caso de reservas indígenas a perspectiva 
não é a de demarcação de terras como sendo de ocupação tradicional, mas 
como terra reservada para o usufruto de povo ou comunidade que, ao longo do 
processo de colonização, foram impossibilitados de permanecer em suas terras e 
que sobre elas foram construídas grandes edificações e cidades.

Convenções e Normas Internacionais 
que reafirmam os direitos dos Povos Indígenas

Por fim, é importante enfatizar que as normas constitucionais e 
demais regras legislativas ou administrativas em nosso país estão também 
em consonância com convenções e acordos internacionais dos quais o Brasil 
é signatário. E aqui faremos referência a duas delas, a Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho e a Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

No ano de 1989 foi aprovada a Convenção 169 da OIT em 
substituição a Convenção 107, do ano de 1957. Mas, somente em 2002, o 
Estado brasileiro a ratificou através do decreto legislativo de número 143, no 
dia 20 de junho. No entanto, foi promulgada em 19 de abril de 2004, através 
do decreto presidencial de número 5051. Essa convenção estabeleceu que 
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os povos indígenas têm o direito de serem consultados pelos Poderes 
Executivo e Legislativo acerca  de questões, temas, projetos e programas 
que lhes dizem respeito ou ao que venham a lhes causar qualquer tipo de 
interferência, afetando suas vidas, terras e as culturas.

Recentemente, no ano de 2007, a Assembléia Geral da ONU 
promulgou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas no mundo todo. Esta declaração reconhece os direitos 
territoriais, culturais e a diversidade étnica dos povos. Portanto, enfatiza 
a que os estados nacionais respeitem as diferenças e se constituam em 
estados pluriculturais ou pluriétnicos.

Em consonância com a nossa Carta Magna, as convenções 
internacionais fortalecem as normas legais que em nosso ordenamento 
jurídico já estão bem expressas, ou seja, que os direitos coletivos 
indígenas devem ser respeitados, tais como a demarcação e proteção das 
terras, as identidades culturais, as políticas de assistência diferenciada, 
a preservação do meio ambiente. Portanto, o Brasil ratificou normas 
internacionais que coexistem em harmonia com suas leis internas, basta, 
todavia cumpri-las. 
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BREVES ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

DA TERRITORIALIDADE MBYÁ-GUARANI 

NO RIO GRANDE DO SUL

Flávio Schardong Gobbi
Marcela Meneghetti Baptista

Rafaela Biehl Printes
Rodrigo Rasia Cossio

Informações gerais
No Brasil, os Mbyá1, os Nhandeva e os Kaiová compõem atualmente os três 

grandes grupos da língua Guarani, integrando a família lingüística Tupi-Guarani e 
o tronco tupi2. Além de diferenças linguísticas, que alguns classificam como dialetos 
da língua guarani, entre esses três grupos registram-se diferenças socioculturais, 
enfatizadas por seus próprios integrantes. Os Kaiová habitam principalmente no 
Mato Grosso do Sul. Os Nhandeva, no oeste do Paraná e em algumas aldeias pelos 
estados do sul e sudeste. Os Mbyá, em todos estados do sul e sudeste3. No Rio Grande 
do Sul, do ponto de vista de uma identidade genérica contemporânea, como grupo 
étnico, ou povo, o termo mbyá-guarani recobre praticamente todas as aldeias4. 

Os estudos atuais atestam a longa duração da presença guarani na 
região que se tornou o Rio Grande do Sul. O principal modelo arqueológico das 
últimas décadas para o centro de origem e expansão dos guarani indica que 
eles são provenientes da região amazônica5. Seus movimentos migratórios 
teriam se iniciado há aproximadamente 3000 anos, destacando-se dos 
grupos que resultaram nos diversos outros povos falantes de línguas tupi-
guarani. Através de expansões a Sul e a Leste, grupos guarani alcançaram 

1 Os etnônimos indígenas serão grafados com inicial maiúscula quando substantivos 
na oração. Quando adjetivos serão grafados com inicial minúscula.

2 SCHADEN, E. Aspectos fundamentais da cultura Guarani. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1974.

3 Exceto Minas Gerais.
4 No norte do Rio Grande do Sul, algumas aldeias são referidas como de população 

majoritária Nhandeva, ou Xiripá.
5 BROCHADO, José Proenza. An Ecological Model of the Spread of Pottery and 

Agriculture Into Eastern South America. Urbana-Champaign: University of Il-
linois. (Tesis doctoral), 1984.
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as bacias dos rios Uruguai e Jacuí há aproximadamente 2000 anos. O litoral 
do atual Brasil meridional, incluindo as planícies costeiras da Laguna dos 
Patos e a Serra do Sudeste do RS, teria sido alcançado por grupos guarani há 
aproximadamente 900 anos6 A.P., quando passam a estabelecer relações com 
povos referenciados a outras tradições arqueológicas que ali se encontravam.

A colonização européia do continente americano, promovida inicialmente 
pelas coroas ibéricas, a partir do século XV, incidiu sobre essa história indígena, 
modificando os padrões de ocupação espacial dos povos autóctones. Epidemias, 
massacres, escravização, catequização, expropriação territorial e confinamento são 
eventos que marcaram as relações dos povos indígenas com as forças coloniais. Por 
outro lado, diante de tais violências, os povos indígenas agiram, e seguem agindo, 
no sentido de buscar condições para prosseguir suas existências, de acordo com 
suas especificidades e as possibilidades colocadas. Fugas, alianças e apropriações 
de instrumentos e conhecimentos dos “brancos” são algumas das estratégias que 
os índios adotam, como sempre o fizeram, para não sucumbir aos conquistadores.

Os Guarani estão dentre os povos de mais longa e intensa experiência 
com os colonizadores. Ocupando, na época do contato, a costa atlântica 
desde o litoral sul do atual estado de São Paulo até a Laguna dos Patos, foram 
dos primeiros a estabelecer relações com os portugueses. Como o território 
guarani se expande até a bacia do Rio da Prata, igualmente foram pioneiros 
na relação com os espanhóis. No Rio Grande do Sul, cuja história é marcada 
pela disputa territorial entre portugueses e espanhóis, ergueram com os 
jesuítas os Sete Povos das Missões.

A presença guarani no Brasil meridional expressa-se, também, nos 
nomes de lugares, rios e cidades, tais como, para citar apenas alguns: Jacuí, 
Uruguai, Paraná, Ijuí, Camaquã, Canguçú, Itapuã, Itajaí, Panambi, Tapes, 
Arambaré, Piratini, Tupanciretã, Quaraí, Botucaraí, Curitiba...

Nos registros históricos encontram-se diversos nomes dados aos grupos 
guarani: tapes, arachanes, mbiáças, carijós, patos, dentre outros. Como de praxe 
na relação entre os recém chegados europeus com os indígenas, tais nomes 
respondiam mais a uma necessidade do colonizador em classificar a população 
do território a ser conquistado do que modos nativos de autorreferência7. O 
conteúdo sociopolítico de tais grupos também permanece em aberto, pois o 

6 MILHEIRA, Rafael Guedes. Território e estratégia de assentamento guarani na 
Planície Sudoeste da Laguna dos Patos e Serra do Sudeste-RS. Dissertação de 
mestrado. USP/MAE/PPGARQ, 2008.

 O termo A.P., em Arqueologia, significa “Antes do Presente”. Tendo por base o ano de 
1950, se um determinado facto ocorreu há 10.000 a.C., ele também pode ser notado 
como 11.950 A.P.

7 FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2000.
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risco de projetarmos nossas formas de organização social sobre as coletividades 
indígenas está sempre presente. Tais projeções indevidas, que ocorrem mesmo 
para os coletivos contemporâneos exaustivamente pesquisados, certamente 
são mais pregnantes com relação às formações do passado8.

O termo mbyá para designar um subgrupo guarani aparece na literatura 
histórica apenas na segunda metade do século XIX, substituindo a designação 
anterior “Ka’ayguá”, cuja tradução pode ser “os que habitam as matas”, utilizada 
para fazer referência aos grupos guarani refugiados nas matas das fronteiras em 
processo de definição, entre o Brasil, Argentina e Paraguai. Com o incremento 
da colonização sobre tais refúgios (seja pelo lado paraguaio, seja pelo brasileiro), 
o século XX é marcado pela dispersão dos grupos mbyá pelo sudeste da América 
do Sul, impossibilitados de permanecer em território contínuo.

Ao final da primeira década do século XXI, a população mbyá-guarani 
no Rio Grande do Sul é de aproximadamente 2.000 pessoas, situadas em 
aproximadamente 35 lugares de ocupação atual. Em virtude de seus próprios 
modos de constituição da territorialidade, com frequência os grupos familiares 
deslocam-se entre os lugares de referência. Contudo, com os avanços coloniais 
intensificados no século XX, a permanência em diversos lugares que compõem 
a territorialidade mbyá-guarani foi inviabilizada pela violência exercida pelos 
novos proprietários, particulares e/ou estatais. Assim, o número das ocupações 
mbyá-guarani no RS encontra-se em aberto – considerando a intensidade de 
ocupações temporárias nas últimas décadas e os processos de expulsões que 
as acompanham, os quais pouquíssimas vezes são documentados. No mapa 
da página central, pode-se visualizar os registros atualmente existentes de 
lugares ocupados pelos mbyá nas últimas décadas.

As florestas mbyá-guarani
Numa das narrativas míticas mbyá-guarani, nos ciclos da criação, o 

mundo teve uma de suas partes destinadas a eles: as florestas e seus animais. 
Outra parte, os campos com seus animais, como o boi, foi destinada aos 
juruá (os brancos, não-indígenas, em mbyá-guarani9). Na origem, portanto, 
no que versa sobre a relação entre os mbyá e os juruá, haveria uma relativa 

8 Uma das expressões da incapacidade de compreensão das organizações sociopolíticas 
indígenas está na projeção do nosso conceito de nação, no passado e no presente. 
Neste último caso, com forte carga manipulatória pelos setores anti-indígenas, com 
destaque para o intelectual orgânico desses interesses, Denis Rosenfield, ao afirmar 
insistentemente uma delirante “nação guarani” de índole separatista.

9 Para maiores considerações sobre a categorização mbyá-guarani sobre os não indíge-
nas, ver neste livro o artigo “Presenças impensáveis: violência estatal contra famílias 
guarani no Sul do Brasil”.
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ordem, quanto aos seus respectivos espaços de existência. Com o passar do 
tempo, contudo, os juruá, não satisfeitos com seu quinhão, avançaram sobre 
as florestas, e ali instalaram suas fazendas e cidades. Os brancos cresceram 
muito, se adonaram e passaram a controlar a terra. As matas, deixadas pelos 
demiurgos aos mbyá, também se tornaram propriedade do juruá10.

Os ambientes propícios ao exercício do modo de ser mbyá-guarani podem 
ser sintetizados, em termos de bioma, na nossa categoria Mata Atlântica. 
No Rio Grande do Sul (RS), a Mata Atlântica abriga as florestas estacionais 
tropicais e subtropicais do Brasil desenvolvendo-se em mosaicos, com diferentes 
associações vegetais, que abrigam diversos ecossistemas, em função de aspectos 
relacionados a diferença de solo, relevo e características climáticas11.

Segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica 
2008, a Mata Atlântica ocupava cerca de 1.300.000 km², ou seja, 15% do 
território brasileiro. Atualmente restam 7% da área original; 93% do que 
havia já foi devastado. No estado do RS, de um total de 112.027 km² (39,70% 
do território do Estado), sobram 7.496,67 km² de remanescentes da Mata 
Atlântica, ou seja, somente 2,69%. Assim, o histórico de degradação da 
Mata Atlântica no sul do Brasil remete, portanto, à indisponibilidade dos 
espaços adequados ao estabelecimento de aldeias mbyá-guarani.

Durante a colonização européia dos séculos XVII e XVIII no RS, os 
Guarani se encontravam distribuídos em todas as áreas de mata subtropical, 
que se estende ao longo do Rio Uruguai e seus afluentes, ao longo do Rio 
Jacuí e seus tributários, ao longo da costa marítima e suas lagoas.

O RS, até 1824, antes do período da colonização alemã, num primeiro 
momento, e italiana12, 50 anos mais tarde, tinha seu território coberto por 

10 CADOGAN, León. Ywyra Ñe’ery. Fluye del árbol la palabra. Sugestiones para el estudio de la 
cultura Guaraní. Asunción: CEADUC, 1971, p. 81-4.

 CHASE-SARDI, Miguel. “El Tekoha: su organizacion social y los efectos negativos de la 
deforestacion entre los Mbya-guarani. In: Suplemento Antropologico vol. XXIV, n° 2. Asun-
ción: Universidad Católica, 1989. p. 37-8.

 GARLET, Ivori José. Mobilidade Mbya: História e Significação. Dissertação de Mestra-
do. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 1997, p. 91; 
Anexo I (textos 01 e 02).

 LADEIRA, Maria Inês. Os índios Guarani/Mbya e o complexo lagunar estuarino de Iguape 
– Paranaguá. CTI, fevereiro de 1994, p. 4-5.

 ______. Espaço Geográfico Guarani-Mbya: significado, constituição e uso. Tese de Doutora-
do. São Paulo: FFLCH/USP, 2001, p. 175.

 LARRICQ, Marcelo. IPYTUMA: Construcción de la persona entre los Mbya-Guaraní. Misio-
nes: Editorial Universitaria, 1993, p. 96.

11 ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2003.
12 Menciona-se a colonização alemã e italiana pela sua maior expressão, sem ignorar as demais 

nacionalidades que aqui aportaram neste período relativamente recente. 
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40% de matas nativas13. Com as frentes de colonização promovidas pelo 
Governo, as florestas passaram a sofrer grandes impactos, sendo convertidas 
em áreas de produção, de acordo com os projetos de colonização.14 

As décadas de 50 e 60 do século XX foram marcadas pela introdução da 
modernização da agricultura no espaço gaúcho. O uso de insumos químicos 
foi generalizado à medida que os monocultivos eram praticados em grandes 
extensões com o auxilio da mecanização. Nesse ritmo, as florestas foram 
sendo reduzidas chegando em 1965 a aproximadamente 9% do território. 
Em 1956, com a aprovação da lei de incentivos fiscais se expandem os 
monocultivos florestais no RS, contribuindo para o fornecimento de matéria-
prima para a indústria de celulose e papel, conforme os objetivos no Plano 
Nacional de Celulose e Papel, de 1967. Em 1990 já restavam somente 2% de 
área de mata nativa no Estado, sendo o dobro de área florestada (4%) com 
plantios de acácia, eucalipto e pinus. Nesta mesma época, em regiões como 
a da Planície Costeira, de relevo plano e baixo, o cultivo de arroz irrigado 
foi favorecido pelas vastas planícies de inundação de rios, e ainda de corpos 
lagunares como, por exemplo, a lagoa Mirim e laguna dos Patos15.

No RS, originariamente os Guarani viviam em áreas preservadas 
ambientalmente, isso fez com que pudessem viver de certa forma isolados e 
cultivando suas tradições. Dessas áreas, a partir dos antigos tekoá (aldeia)16, 
se originaram outros núcleos, inclusive os que encontramos hoje. As 
constantes mudanças da paisagem geográfica pela ocupação da sociedade 
não indígena levaram os mbyá a buscarem novos locais de habitação, mas 
quase sempre nas matas próximas as antigas aldeias17.

Entretanto nos dias de hoje ocorrem inúmeros casos, onde parte dessas 
matas, remanescentes do bioma Mata Atlântica ecologicamente conservadas, 
tem sido apontadas pela diversidade biológica que apresentam18, acabando 

13 BERTÊ, Ana Maria de Aveline. “Problemas ambientais no RS: uma tentativa de apro-
ximação”. In: VERDUM, Roberto; BASSO, Luiz Alberto; SUERTEGARAY, Dirce Maria 
Antunes. (Org.). Rio Grande do Sul: paisagens e Territórios em Transforma-
ção. Ed. UFRGS: Porto Alegre, 2004.

14 FREITAS, Ana Elisa de Castro. “Territórios ameríndios: espaços de vida nativa no 
Brasil Meridional”. In: BERGAMASCHI, Maria Aparecida. (Org.). Povos Indígenas 
& Educação. Porto Alegre, RS: Mediação. 2008.

15 Idem nota 14.
16 Termo que terá seu significado apresentado em sua complexidade posteriormente.
17 GARLET, Ivori José. Mobilidade Mbya: História e Significação. Dissertação de Mestrado. 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 1997.
18 MARETTI, Cláudio C. 2004. “Conservação e valores; relações entre áreas protegidas e indí-

genas: possíveis conflitos e soluções”. In: Ricardo, Fani (Org.). Terras indígenas e unida-



24

por coincidir com áreas destinadas para fins de conservação da natureza, 
colocando em jogo mais um elemento – a problemática das sobreposições 
entre Terras Indígenas e Unidades de Conservação.

Diante das adversidades, os Mbyá estabeleceram a maioria de suas 
aldeias nas porções baixas das bacias hidrográficas do RS – como a Bacia 
Hidrográfica do Lago Guaíba – várzeas ou planícies inundáveis, cujas terras 
férteis se mostravam apropriadas ao cultivo das variedades de batatas, 
feijões, milhos, amendoins, abóboras, mandiocas e fumos, que integram seu 
repertório tradicional de cultivares.

Atualmente o conjunto de espaços de vida guarani relacionados aos 
tekoá, integram minimamente porções de bacias hidrográficas. Geralmente, 
os espaços apropriados às atividades de coleta, caça, cultivo, estão fora dos 
limites das atuais aldeias guarani, desprotegidos em termos legais, sendo 
historicamente pressionados por fatores de desenvolvimento, urbanização, 
entrecortados por estradas, lavouras, monoculturas, hidrelétricas, 
tencionados pela expansão regional do sul do Brasil. Paradoxalmente, nos 
dias de hoje, ou estes espaços são alvo de projetos de desenvolvimento, ou 
estão protegidos pela legislação ambiental sob o estatuto jurídico de Unidades 
de Conservação e, nesta condição, os indígenas não lhes podem acessar.

Os Mbyá se empenham em reverter essa situação adotando estratégias em 
prol da preservação das florestas, águas, campos e do livre acesso aos territórios. 
Aguardam há duas décadas acampados à beira de estradas, enquanto esperam seus 
direitos constitucionais serem atendidos. Muitas vezes são vistos como entraves ao 
desenvolvimento, sofrendo todo tipo de hostilidade das sociedades regionais.

Os Mbyá-guarani necessitam de diversas fisionomias vegetais 
para realizar suas atividades, sendo as matas fundamentais para sua 
sobrevivência física e cultural19. A Mata Atlântica contém uma diversidade 
de ambientes necessários ao modo de vida mbyá-guarani. A diversidade de 
ambientes florestais se reflete na grande diversidade de categorias20 desses 
ambientes, conforme o Quadro 1.

des de conservação da natureza: o desafio das sobreposições. São Paulo: ISA.
19 TEMPASS, Mártin César. Orerémbiú: a relação das práticas alimentares e seus 

significados com a identidade étnica e a cosmologia Mbyá-Guarani. Disserta-
ção de Mestrado, Programa de Pós- Graduação em Antropologia Social, UFRGS, 2005.

20 Categorias ambientais definidas pelos Guarani. Muitas dessas categorias foram le-
vantadas por LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani-Mbya: signifi-
cado, constituição e uso. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 2001.
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Kaàguy 
ete

Matas autênticas, primárias e férteis, que guardam plantas 
medicinais, frutos, cipós, árvores de porte e devem abrigar todas 
as espécies vegetais do acervo guarani.

Kaàguy 
porã

Matas sadias, boas, com recursos naturais ainda abundantes, 
onde vivem os animais originais em sua diversidade.

Kaàguy 
poru ey

Matas intocadas e intocáveis, que nunca foram pisadas, nunca 
foram mexidas, nem podem ser usadas pelos homens, e estão 
nos morros muito altos. Em Kaàguy poru ey ficam e protegem-se 
os seres da natureza. A vegetação é mais fechada, não há trilhas. 
Quando em seu caminhar, os Mbyá avistam Kaàguy poru ey, dizem 
que é preciso passar depressa, sem olhar, para não serem atraídos 
para lá. Itaja (dono das pedras) atira pedras naqueles que tentam 
se aproximar (os que insistem podem sofrer um grande mal).

Kaàguy 
yvin

Matas baixas, as capoeiras, onde os Mbyá escolhem áreas para as 
roças, encontram ou cultivam ervas e material para artesanato.

Kaàguy 
rive

São áreas que já não servem para usar [degradadas], os animais não 
chegam e não encontram árvores (yvyra) ou plantas apropriadas.

Kaàguy 
Yvate

Mata alta, ainda tem espécies importantes da fauna e flora. É um 
tipo de Kaàguy porã.

Kaàguy 
Karapeí

Mata Média, em regeneração, ainda guarda algumas espécies de 
fauna e flora necessárias à reprodução física e cultural do grupo.

Kaàguy 
yvy

Mata baixa, de pequeno porte, mas que não obrigatoriamente 
estão associadas à capoeira, para qual o grupo designa um termo 
específico. É mata secundária nativa, mas que não disponibiliza 
quase nada de recursos, considerada uma mata vazia.

Kaàguy’ï Capoeira, Estão associadas a roças (hapó).

Kaàguy 
poça

Mata Esparsa, baixa, mas que habitam animais e ainda encontram 
plantas importantes. É como denominam as matas de Restinga.

Calipioty Mata de eucalipto.
Quadro 1- Qualificação das matas pelos Mbyá

Áreas de Pindo’ty, para os Guarani são áreas sagradas, pois são aquelas com 
predomínio do Pindó etei (jerivá – Syagrus romanzoffiana), indicadores de locais de 
tekoá (aldeia). Para os Mbyá são “palmeiras verdadeiras e eternas”, que apontam 
para locais de construções de suas aldeias, visto que as palmeiras possuem 
sentido simbólico e prático. São com estas palmeiras, consideradas eternas, que 
as casas tradicionais guarani são construídas, estando relacionadas à subsistência 
dos Guarani, já que toda a planta é aproveitada - frutos, caule, fibras e folhas, 
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servindo como fonte de alimento, remédio, abrigo, artefatos, e até mesmo fogo. 
Esta palmeira é encontrada em todas as regiões do território guarani, estando 
sua importância ligada à configuração espacial do “mundo Mbyá”, relacionada às 
caminhadas (Oguatá) que configuram a ampla territorialidade desse povo.21

Quadro 1: Qualificação das matas pelos Mbyá

Figura 1: Oguatá Porã
Fonte: Ladeira, M. I.; Matta, P. (Orgs). Terras Guarani no Litoral: as 

matas que foram reveladas aos nossos antigos avós = Ka´agüy oreramói 
kuéry ojou rive vaekue y. São Paulo: Centro de Trabalho Indigenista, 2004.

Como mencionado anteriormente, as poucas áreas preservadas restantes 
são muitas vezes transformadas em Unidades de Conservação.22 Tais medidas 
que visam a preservação ambiental, excluem os mbyá-guarani, prejudicando-os. 
Uma vez que, por motivos práticos e simbólicos, dependem dessas áreas para 
viver conforme sua cultura. Partindo de uma concepção eurocentrada, pode-se 

21 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani-Mbya: significado, consti-
tuição e uso. Maringá: Eduem; São Paulo: Edusp, 2008. p. 118.

22 LADEIRA, Maria Inês; MATTA, P. (Orgs). Terras Guarani no Litoral: as matas que 
foram reveladas aos nossos antigos avós = Ka´agüy oreramói kuéry ojou rive vaekue y. 
São Paulo: Centro de Trabalho Indigenista, 2004.
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dizer que os Guarani conservam a natureza e têm grande experiência no manejo 
ambiental. Nesse sentido, a demarcação de suas terras torna-se uma de suas 
principais reivindicações, pois é nela que se efetiva o modo de ser guarani, em 
outras palavras, é na terra que se dá a manutenção do Mbyá rekó (ou tekó).

Para tal, essas terras devem ter matas com determinadas espécies 
vegetais e animais, áreas para o cultivo tradicional, para caça, entre outras 
características23. Nesse sentido, suas aldeias são chamadas de tekoá, pois teko 
abrange os significados de ser, estar, sistema, lei, cultura, norma, tradição, 
comportamento, costumes, e a significa lugar24. Dessa forma, o tekoá é o 
lugar onde é possível viver a partir do modo de ser guarani, que deve ser 
compreendido através da junção de diversas esferas, como a social, econômica, 
política, geográfica, ambiental e espiritual25. Nessa perspectiva, o território não 
é visto apenas como terra demarcada, com limites físicos, mas sim como a 
vivência da relação entre uma sociedade específica e sua base espacial26.

Nesse sentido, essa base física é necessária para a efetivação do 
modo de ser mbyá-guarani, o qual é fundamentado por suas relações 
com os seres do cosmos, de modo que dentre eles, da mesma forma 
que para os demais povos ameríndios, a distinção entre sociedade 
e natureza não está colocada como na tradição ocidental. Para 
esses povos, os animais possuem subjetividade, intencionalidade 
e capacidade de agir – numa palavra, “alma” - como os humanos27. 
Dessa forma, verifica-se que as lógicas mbyá-guarani são bastante 
diferentes das lógicas predominantes entre os não-indígenas, que 
vêem o natural e o social (ou cultural) como esferas separadas. Assim, 
muitas vezes, fica difícil o entendimento do modo de ser guarani por 
não-indígenas, principalmente no que diz respeito à maneira como os 
Guarani se relacionam com o que aqueles chamam de natureza.

Feita essa explanação a respeito da territorialidade mbyá-guarani, nas 
próximas sessões veremos de forma mais pontual a questão da circulação 
de recursos naturais, da agricultura tradicional e sustentabilidade.

23 FREITAS, Ana Elisa de Castro. “Territórios Indígenas e Desenvolvimento Nacional: uma 
equação (im)possível?” VII RAM, UFRGS, Porto Alegre, 2007 

24 Idem nota 22.
25 CHASE-SARDI, Miguel. “El Tekoha: su organización social y los efectos negativos de la 

deflorestacion entre los Mbyá-guarani”. Suplemento Antropológico, Asunción, Universi-
dad Católica, v. XXIV, n. 2, p. 33-42, 1989.

26 Idem nota 22
27 VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “Perspectivismo e Multinaturalismo na América In-

dígena”. In: A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2002.  
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Redes de reciprocidade, territorialidade 
e circulação de recursos naturais 

Entre os Mbyá-guarani, existe na memória coletiva o que chamam 
de Mbyá retã, o território que abrange uma vasta área, integrando partes 
do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Este território extenso é 
formado por incontáveis pontos de passagens e algumas centenas de 
aldeias interligadas por redes de parentesco que implicam constante 
reciprocidade de pessoas e de recursos naturais entre aldeias e famílias 
que habitam este espaço geográfico. É um território geográfico amplo, 
não contínuo, compartilhado por distintas sociedades e conservado por 
meio do intercâmbio, da manutenção e formação de aldeias em locais 
estratégicos, com referenciais simbólicos e práticos.28

Estes grupos se conectam pela manutenção das relações de parentesco 
e afinidade (visitas de parentes) e pelo constante intercâmbio de recursos 
naturais e materiais, estabelecendo uma rede de reciprocidade e sociabilidade.

Estes espaços de trânsito guarani conectam diferentes fragmentos 
de ecossistemas, por meio de um fluxo de pessoas, sementes, animais, 
objetos da cultura material, técnicas e conhecimentos. Considerando 
que os ambientes em que estas aldeias se localizam estão separados por 
quilômetros, pode-se afirmar que os Guarani são muito importantes 
ecologicamente por fazer essa conexão entre fragmentos de matas 
distantes e descontínuas.

Fatores limitantes enfrentados nas ocupações atuais (pouca 
extensão de áreas agriculturáveis, baixa fertilidade dos solos, 
condições climáticas desfavoráveis) fazem com que a maioria das 
comunidades não consigam cultivar todas as espécies de milho 
durante o período agrícola. Para confrontar essa situação, cada 
comunidade se preocupa com o cultivo de uma, ou de apenas 
algumas do total de variedades, permitindo, através desta prática, a 
preservação das sementes nativas29.

Em relação ao exposto acima, conforme o nível de degradação da área 
e consequentemente do solo, o esforço em conseguir terra para continuar 
plantando é considerado na fala de Santiago Franco:

28 Idem nota 22.
29 FELIPIM, Adriana Perez. O sistema agrícola Guarani Mbyá e seus cultivares de milho: 

um estudo de caso na aldeia guarani da Ilha do Cardoso, município de Cananéia, SP. 
Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracica-
ba. Dissertação (mestrado), 2001.
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“Nhanderú pode voltar pra área e isso depende do próprio 
Guarani, se ele vai melhorar a área [...] até hoje Nhanderú 
tem conseguido fazer nós não perder nossas sementes nativas, 
semente natural, por isso a gente precisa ter espaço pra isso. 
Se a gente perder essa semente natural hoje, a gente perde 
tudo. [...] a gente precisa de espaço pra plantar o milho, 
principalmente o milho.” (Santiago Franco, 17/06/2009)

Agricultura Tradicional e Sustentabilidade
Os Mbyá-guarani mantêm o que estudos etnoecológicos classificaram 

como um manejo agroflorestal típico de povos amazônicos. São aliadas técnicas 
agrícolas ao manejo da sucessão ecológica das matas, em complexos sistemas 
de domesticação da paisagem, que tendem a promover a biodiversidade30. 
São considerados horticultores de florestas31, sendo que um hábito inerente 
à cultura mbyá é transportar e intercambiar sementes de espécies agrícolas 
e florestais. Muitos autores, inclusive, sugerem que este fator humano 
provavelmente é responsável por alterações da vegetação e das espécies nas 
florestas subtropicais32. Este incremento de biodiversidade na composição das 
matas, que acompanha os deslocamentos guarani, pode ser observado ainda 
hoje, de forma mais localizada, nas aldeias espalhadas sobre o vasto território. 
Os Mbyá-guarani desenvolveram, como coletivo envolvido há milhares de anos 
com as formações florestais americanas, um conhecimento especializado 
e uma relação profunda com a grande diversidade de ambientes ocupados. 
Existem elementos de relevância simbólica, material e alimentar, nos diferentes 
ecossistemas que compõem a Mata Atlântica da costa atlântica, por exemplo, e 
um fluxo de espécies e material genético é promovido pelos Mbyá.

A agricultura para os Mbyá cumpre uma função que está além do papel 
de subsistência da aldeia. A atividade agrícola implica em um sistema amplo na 
organização interna do tekoá, desde o intercâmbio de sementes, rituais às trocas de 

30 OLIVEIRA, D. Nhanderukueri Ka’aguy Rupa – As florestas que pertencem aos deuses: Etno-
botânica e Territorialidade Guarani na Terra Indígena M’biguaçu/SC. Monografia de Bacha-
relado em Ciências Biológicas. Florianópolis: UFSC, 2009.

 POSEY, D.A. “Indigenous Menagement of Tropical Forest Ecosystems: The case of Kay-
apo Indians of the Brazilian Amazon”. Agroforestry Systems, 3:139-158, 1985.

31 IKUTA, A.R.Y & BARROS, I.B.I. de. “Se acabar o mato como o Guarani vai fazer?” In: Albu-
querque, U.P. de & Almeida, C. de F.C.B.R. de (orgs.). Tópicos em Conservação e Etno-
botânica de Plantas Alimentícias. NUPEEA, Recife, 2006. 

32 NOELLI, Francisco S. Sem Tekohá não há Tekó (Em busca de um modelo Etnoar-
queológico da Aldeia e da Subsistência Guarani e sua Aplicação a uma área de 
Domínio no Delta do Rio Jacuí-RS). Dissertação de Mestrado. Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, PUC-RS. Porto Alegre, 1993.
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experiências. A produção agrícola é voltada somente para o consumo interno da 
aldeia, não sendo comercializada, especialmente os cultivos tradicionais. Trata-
se de uma atividade integradora do tekoá, no que tange a sociabilidade entre os 
Guarani e os elementos da natureza do lugar. Nesse sentido, a agricultura Mbyá 
“condiciona e está condicionada a existência do tekoá”.33 

Para os Guarani as fases lunares organizam as atividades relacionadas 
ao manejo da agricultura. No RS, o início das atividades agrícolas se dá por 
volta de agosto e setembro, para os Guarani Ara Yma (final de outono/
inverno), sendo realizadas durante a lua minguante. Também nesta fase 
lunar se dão as atividades de coleta, podendo ser realizadas tanto no Ara 
Yma quanto no Ara Pyau (período de primavera/verão)34.

Em relação a espécies agrícolas, o povo Mbyá-Guarani resguarda, 
ainda hoje, grande diversidade de cultivares tradicionais. Por exemplo, 
Felipim35, percorrendo algumas aldeias localizadas na região Sudeste (SP e 
RJ) identificou: nove variedades de milho, sete variedades de batata-doce, 
três variedades de amendoim, duas variedades de feijão “de corda” e duas 
variedades de aipim, além de porongo, sorgo sacarino, fumo, melancia, entre 
outras. A estas plantas e roças estão associados profundos conhecimentos 
que extrapolam técnicas agrícolas. Da mesma forma, existem diversas 
formas de uso para as plantas cultivadas, não restritas a alimentação. As 
plantas cultivadas – bem como muitas plantas nativas das florestas – são 
sagradas para os Mbyá, imprescindíveis para a realização de rituais, como o 
Nheemongarai, ou batismo do milho, que revela os nomes das crianças36.

O conhecimento e as práticas relacionados à agricultura tradicional 
e ao ambiente são transmitidos oralmente pelos mais velhos, lideranças 
espirituais. No entanto, esta transmissão depende de uma série de fatores, 
intimamente associados à garantia de acesso a áreas apropriadas para 
implantação das roças e à existência de remanescentes florestais conservados.

É comum entre os Mbyá transferir sementes ou mudas de árvores, 
arbustos e ervas entre fragmentos florestais, dispersá-las nos arredores do 
tekoá, e mesmo nas proximidades das casas. Acontece também de mudas 

33 Idem nota 22, p. 177. 
34 FELIPIM, Adriana Perez. “Práticas agrícolas e manejo do ambiente entre os Guarani Mbyá”. 

In: Ricardo, Fany. (Org.). Terras indígenas e unidades de conservação da natureza: o 
desafio das sobreposições. São Paulo: ISA, 2004.  

35 FELIPIM, Adriana Perez. O sistema agrícola Guarani Mbyá e seus cultivares de 
milho: um estudo de caso na Aldeia Guarani da Ilha do Cardoso, município de 
Cananéia, SP. Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Quei-
roz, Piracicaba. Dissertação (mestrado), 2001. 

36 LADEIRA, Maria Inês. O Caminhar sob a Luz. Dissertação de Mestrado. São Paulo: 
PUC, 1992. 
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cultivadas no interior da aldeia serem transportadas para as matas.37

Em todas as esferas da vida cotidiana Mbyá-guarani os recursos naturais 
de origem vegetal são empregados. Destes recursos depende a manutenção e 
reprodução de seus costumes tradicionais relacionados à cura, alimentação, 
cultura material, habitação, etc. A coleta, o cultivo ou a troca são as formas 
através das quais estes recursos são mantidos/adquiridos.

Os Mbyá-Guarani, na sua trajetória, traçaram um amplo território não 
contíguo, criando suas aldeias e estabelecendo amplas e complexas relações 
de parentesco e reciprocidade. Formaram uma rede de relações alimentada 
pelas constantes visitas, encontros, cerimônias que envolvem trocas materiais 
(objetos, sementes), repasse de informações e trocas matrimoniais38.

A mobilidade através desta extensa rede familiar garante a coesão 
do grupo e a reprodução do patrimônio cultural aos mais jovens. Trata-se 
de uma forma instigante de ocupação do território frente à expansão da 
sociedade não indígena e à degradação ambiental. O conjunto de aldeias 
garante minimamente as condições ambientais para a manutenção de 
práticas que resguardam traços fundamentais da cultura, que já não são 
possíveis de se realizar em uma aldeia isoladamente.

37 FREITAS, Ana Elisa de Castro. Relatório Ambiental Circunstanciado. Grupo 
de Trabalho para Identificação e Delimitação Terra Indígena Guarani Mato 
Preto, Rio Grande do Sul. Portaria Presidencial Nº 984, de julho de 2004. ISSN 
1676-2347. Porto Alegre, 2004.  Idem nota 37.

38 Idem nota 37.
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PRESENÇAS IMPENSÁVEIS: 

VIOLÊNCIA ESTATAL CONTRA 

FAMÍLIAS GUARANI NO SUL DO BRASIL

Guilherme Orlandini Heurich
Luiz Gustavo Souza Pradella

Luiz Fernando Caldas Fagundes
Bruno Nascimento Huyer

Marcio Patzinger Volk
Roberta Pôrto Marques

Se nós não vamos pensar no nosso futuro, quem vai pensar? O 
branco nunca pensou, senão não teria roubado todo nosso mato. 
Por isso, agora eu penso que temos que usar a lei do branco para 
nos defender, porque a nossa lei nunca foi respeitada. A palavra 
de Nanderu, do princípio do mundo, foi sempre desrespeitada 
pelo branco. Fora do papel o branco não reconhece direito, não 
existe lei. Se não fizermos isso, nem a estrada vamos poder usar 
daqui alguns anos 

(Avelino Gimenez, liderança guarani, 1992).1

nem a estrada vamos 
poder usar daqui alguns anos

A fala reproduzida acima profetizou o contexto que será aqui 
desvelado: na manhã de 1º de julho de 2008, às margens da Estrada 
do Conde, divisa dos municípios de Guaíba e Eldorado do Sul, uma 
família extensa guarani2 (cinco famílias nucleares) foi aviltada por 
órgãos do poder executivo e judiciário do Estado do Rio Grande do 
Sul. Trata-se de um ato de violência institucional efetivado através do 

1   GARLET, Ivori José. Mobilidade Mbya: História e Significação. Dissertação de Mestra-
do. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 1997, p. 91.

2   Os etnônimos indígenas foram grafados segundo a regra estabelecida pela Associação 
Brasileira de Antropologia. Em sua função substantiva, conservam a inicial maiúscu-
la; como adjetivos, as iniciais são minúsculas.
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cumprimento de liminar em Ação de Reintegração de Posse ajuizado 
pela Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), 
deferida na esfera da Justiça Estadual, Comarca de Eldorado do Sul 
(Processo 165/1.08.0001027-9).

No momento em que os agentes envolvidos nesta operação 
iniciavam a remoção das pessoas indígenas de suas tendas, o chefe 
deste coletivo3, Santiago Franco, nos comunicava4 amedrontado, por 
meio de um telefonema, que vários juru’a5 armados chegavam junto 
ao seu pequeno acampamento instalado à beira da estrada próximo ao 
Arroio do Conde. Santiago estava se referindo ao Oficial de Justiça, 
Sr. Bruce Bueno Medeiros; três capitães, seis sargentos e dezessete 
soldados do batalhão da Brigada Militar; o Vice-Prefeito de Eldorado do 
Sul, Sr. Sérgio Munhoz; a Procuradora do Estado, Dra. Paula Rodrigues; 
o Diretor do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor 

3   Em termos gerais, o chefe guarani é um ‘guardião-guerreiro-caçador’, o primeiro a 
começar algo e a proteger alguém (neste caso, seus familiares), estando este papel 
social, a liderança de uma determinada tarefa, vinculada a um saber-fazer (aquele 
que começa) e não a um saber-poder (aquele que ordena).

4 Cientistas Sociais e Antropólogos do Núcleo de Antropologia das Sociedades Indí-
genas e Tradicionais (NIT) e do Laboratório de Arqueologia e Etnologia (LAE) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

5 Cotidianamente, os Guarani designam os não indígenas brancos de juru’a (juru, 
boca; -a, cabelo). Esclarecem que o termo, além de ressaltar as características cor-
porais de muitos brancos, diferentemente dos indígenas que não possuem a boca 
envolta em pêlos (barba), estende-se às falas dos agentes governamentais, ditas 
por estas bocas em inumeráveis reuniões, ou melhor, ao não cumprimento, por 
parte destes agentes e dos governantes, dos acordos instituídos com os Guarani: 
“Desde os 18 anos eu ouço falar da demarcação de algumas terras e até hoje com 58 anos isso 
ainda não aconteceu. O juru’a fala da boca para fora, é um boca grande, um mentiroso! O 
Guarani quando fala, fala com o coração, com o sentimento” (Alexandre Acosta, Terra 
Indígena Cantagalo, 2007). Dito de outro modo, “mão da terra” é o conceito gua-
rani de branco em linguagem mito-poética, expresso através das ñe’ë porã, as ‘Belas 
Palavras’ que os karaí (xamãs) pronunciam em contexto ritual: yvypó (yvy, terra; pó, 
mão). Após ouvir atentamente os detentores do arandú porã (belo saber), que são 
os xamãs, as lideranças guarani transmitem seus conhecimentos e experiências: 
“Os brancos são como uma mão que quer segurar, dominar o que vive em cima da terra, quer 
controlar tudo que vive em cima da terra: os animais, as pessoas, todo o mato; quer ser o dono 
de tudo” (Vherá Poty, cacique da Terra Indígena Cantagalo, 2008). Esta fala sintetiza 
as relações de seu povo com os não-indígenas. A “mão dona-controladora da Terra”, 
é o lugar da maioria dos brancos no cosmos guarani (FAGUNDES, Luiz Fernan-FAGUNDES, Luiz Fernan-
do Caldas. Xondaro ha’é yvypó kuery. O ‘guardião-guerreiro mbyá’ e a ‘mão 
dona-controladora da Terra’: uma relação pautada pelo conflito. Monografia de 
Conclusão de Curso. Porto Alegre: UFRGS, 2007).
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(IPVDF),6 Sr. Luis Augusto Cunha; diversos servidores do IPVDF e 
trabalhadores terceirizados por este instituto; e dois Conselheiros 
Tutelares do município de Eldorado do Sul.

Diante das dificuldades trazidas por aqueles juru’a, o chefe 
indígena solicitava nosso auxílio, já que, tanto o Oficial de Justiça 
encarregado do cumprimento da ordem judicial, quanto os comandantes 
da Brigada Militar que a efetivavam, se recusaram a ouvir seus 
argumentos e solicitações da presença da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI) e do Ministério Público Federal (MPF). Familiarizados com 
vasta bibliografia etnológica e histórica que abordam o desencontro 
entre ‘índios e brancos’, no qual um sistema de leis e coerção, alheio 
aos modos de vida destes coletivos lhes é imposto em detrimento de 
seus próprios interesses e autonomia, nos deslocamos imediatamente 
da cidade de Porto Alegre para Eldorado do Sul, prevendo mais um 
evento desta espécie. Nosso intuito era o de buscar linhas de diálogo 
com os agentes institucionais que possibilitassem ‘reduzir os danos’ 
causados aos Guarani envolvidos, e documentar a ação estatal em 
audiovisual.7

Ao chegarmos ao local iniciamos o registro fílmico no momento em 
que Santiago, algemado, estava sendo empurrado por um soldado para 
dentro de uma das viaturas da corporação policial. Indignado, o chefe 
indígena exigia ser ouvido em presença do órgão indigenista federal:

Estão levando a força a nós, sem motivo, nós não estamos 
invadindo a ninguém, estamos na beira da estrada aqui. As 
crianças estão assustadas, eles não podem fazer isso. Esse é o 
nosso direito: nós lutamos pela terra, morrendo pela terra. Quem 
está fazendo isso a nós? A polícia nem sabe [...] nós não estamos 
roubando nada de ninguém [...]. Essa polícia é que é invasora, 
ele é polícia, mas não respeita a ninguém, estão invadindo a 
nossa terra dizendo que ele que manda em tudo, mas não é 
assim, o direito indígena está na Constituição, só que eles não 
está respeitando as pessoas. [...] A terra é nossa, está provada 
que essa é terra tradicional guarani, nossos parentes moravam 
aqui [...] quando não era faixa [estrada] ainda [...].

6 O IPVDF localiza-se em Eldorado do Sul, área objeto da ação de reintegração de posse. 
Centro de pesquisa em sanidade animal da FEPAGRO, órgão da Secretaria de Ciência 
e Tecnologia do Governo do Rio Grande do Sul.

7  O registro fílmico está disponível em http://wethetv.org/node/8.
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Mesmo confinado e algemado na viatura da polícia estadual, 
Santiago insistia em se comunicar conosco, sendo imediatamente 
impedido e isolado por um dos soldados. Nesse momento, seguimos 
em direção às mulheres e crianças indígenas, e nos deparamos com 
uma verdadeira operação militar visando à remoção do grupo familiar 
guarani, que envolvia um amplo aparato de forças mobilizadas pelo 
judiciário estadual e órgãos governamentais do município de Eldorado 
do Sul e do estado. O tráfego fora remanejado pela polícia rodoviária 
estadual garantindo a presença de vários veículos estacionados na 
estrada estreita de mão dupla: diversas viaturas da brigada militar 
se distribuiam pelo acostamento junto as quais estava o veículo do 
Oficial de Justiça e um veículo da FEPAGRO; próximo a um ônibus e 
um caminhão, ambos cedidos pela Prefeitura Municipal de Eldorado 
do Sul, encontravam-se os policiais da ‘tropa de choque’ paramentados 
com seus equipamentos de ‘proteção individual’.

Enquanto isso, as mulheres e crianças guarani, que pouco possuem 
o domínio da língua portuguesa, foram reunidas no acostamento onde 
intimidadas permaneceram vigiadas pelos policiais e os dois conselheiros 
tutelares. A presença destes serviu apenas para assustar as mulheres 
em um momento em que o líder de sua família não estava presente. Os 
conselheiros foram orientados a recolherem os pequeninos ao albergue 
municipal, o que não foi entendido pelas mães indígenas, já que as 
crianças estavam em sua proteção. Representando a possibilidade de 
que as crianças fossem retiradas de suas mães, os conselheiros tutelares 
deixaram-nas em pânico. Se os pequeninos estavam sendo ameaçados 
ou violados em seus direitos, não eram, certamente, pelos Guarani.

Passada nossa surpresa e repulsa frente esta operação militar 
contra as famílias indígenas, imediatamente questionamos quanto 
à competência legal dos agentes envolvidos, como também sobre a 
legitimidade dos procedimentos adotados. As falas dos conselheiros 
tutelares reconheciam a ilegalidade no cumprimento da ação judicial, 
afirmando que qualquer pessoa era capaz de perceber que os Guarani 
estavam acampados na faixa de domínio público da Estrada do Conde, 
ou seja, fora da propriedade objeto da ação de reintegração de posse, 
conforme atesta o diálogo que consta no registro fílmico:

- Conselheira: Meu nome é Henriqueta.
- Pesquisador: Tu és da onde?
- Conselheira: Daqui de Eldorado.
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- Pesquisador: Conselho Tutelar?
- Conselheira: Conselho Tutelar.
- Pesquisador: Na realidade estão tirando as pessoas de um domínio 
público, não é? Que é a rua!
- Conselheira: Sim, é a rua. Isso aí, nós estamos olhando a cerca, 
estão fora da área, nós notamos isso. Mas nós estamos aqui só 
protegendo as crianças (risos desconcertados).
- Pesquisador: Mas vocês perceberam isso?
- Conselheira: Sim, percebemos. Qualquer pessoa percebe!

Simultaneamente em meio ao acampamento, servidores do 
IPVDF/FEPAGRO e terceirizados por esta fundação, comandados 
por um de seus diretores, o Sr. Augusto Cesar Cunha, com a ajuda 
de policiais recolhiam peças de artesanato indígena colocando-
as no interior do caminhão cedido pela Prefeitura Municipal de 
Eldorado do Sul. As estruturas das tendas, bem como as camas 
confeccionadas de taquara, eram destruídas a faconadas por 
estes funcionários sob o olhar das mulheres e crianças indígenas, 
enquanto seus poucos pertences eram embrulhados nas lonas de 
plástico que antes cobriam as habitações improvisadas, e eram 
carregados e alocados no baú do caminhão.

Todo este aparato coercitivo estava sob a coordenação do Oficial 
de Justiça, Sr. Bruce Bueno Medeiros, que visivelmente incomodado 
com a nossa presença e preocupado com a publicização da ação nos 
interrogava sobre nossa procedência. Ao mesmo tempo, de forma 
furtiva – entre o conselho e a ameaça – nos intimidava e tentava limitar 
nossas possibilidades de registro fílmico. Sua intervenção vinha na 
forma de ‘pedidos’ para que filmássemos a partir do outro lado da 
rodovia, pois se o fizéssemos do lado em que estava o acampamento 
estaríamos “atrapalhando a operação de reintegração de posse”. Frente 
ao que considerava um entrave na execução da lei, mais de uma vez 
este agente do judiciário estadual ameaçou solicitar a intervenção da 
polícia militar contra o registro audiovisual.

No final da manhã, todos as pessoas guarani foram empurradas para 
dentro do transporte coletivo, e contra sua vontade, transportadas para 
comunidade guarani em Barra do Ribeiro, mesmo que indicassem que 
gostariam de ser conduzidas para a comunidade da Lomba do Pinheiro, 
em Porto Alegre. A truculência empregada foi totalmente injustificada.
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não existe lei
Alguns dias após este triste episódio protagonizado pela justiça 

estadual, com apoio de órgãos do Executivo, a Procuradoria da 
República no Rio Grande do Sul/Ministério Público Federal, instaurou 
o Inquérito Civil Público nº 1.29.000.001248/2008, considerando 
ter sido constatada uma série de irregularidades nesta desocupação 
judicial. Cabe lembrar que o MPF é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica no Estado brasileiro.

Parece razoável então, que são diversos os atos de violência e 
arbitrariedades praticados pelos agentes e membros das instituições 
envolvidas que desconsideraram o Artigo 109, I e XI, da Constituição 
Federal Brasileira: “Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas 
em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
[...]; XI - a disputa sobre direitos indígenas”. Aqui, mais uma vez no país, a 
negação do direito indígena, bem como a extrapolação da competência 
da Justiça Estadual, como revela o Procurador da República, Dr. Marcelo 
da Veiga Beckhausen:

Se torna paradoxal compreender a jurisprudência atual emanada 
das maiores Cortes do nosso país. É que não se pode conceber que 
a titularidade exclusiva para promover a ação penal pública não 
pertença ao Ministério Público Federal, ou que este Ministério 
Público não tenha que intervir em qualquer processo, seja penal 
ou cível, em que exista a presença de indígenas ou de seus 
interesses. Sendo assim, como afirmar que a competência para 
o julgamento dessas ações esteja a cargo da Justiça Estadual. 
Uma interpretação sistemática e razoável não consegue tolerar 
tal linha de raciocínio. No entanto, é o que vêm acontecendo nos 
nossos tribunais.8

8 BECKHAUSEN, Marcelo da Veiga. “As conseqüências do reconhecimento da diver-
sidade cultural”. In: SCHWINGEL, Lúcio Roberto (Org.). Povos Indígenas e Po-
líticas Públicas da Assistência Social no rio Grande do Sul: Subsídios para a 
construção de políticas públicas as comunidades kaingang e guarani. Rio Grande do 
Sul: Secretaria do Trabalho e Assistência Social, 2002, p. 15.
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Não satisfeita, a Juíza estadual que deferiu a liminar ainda deixou 
de informar previamente o teor do Mandado a FUNAI, conforme exige 
o artigo acima descrito da Constituição Federal, e o Artigo 63 da Lei nº 
6.001/1973, o Estatuto do Índio: “Nenhuma medida judicial será concedida 
liminarmente em causas que envolvam interesse de silvícolas ou do Patrimônio 
Indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de proteção do índio”. Parece-
nos ser obrigação dos integrantes do poder judiciário do Rio Grande do 
Sul conhecer e respeitar as competências dos demais poderes do Estado 
brasileiro democrático e de direito. O órgão indigenista desconsiderado 
é uma Fundação Autárquica Federal que tem como atribuição a defesa 
das comunidades indígenas de quaisquer atos que representem um 
risco à vida e à preservação desses povos. Nesse caso, obrigatoriamente 
a FUNAI deveria ser ouvida e intimada da decisão de deferimento da 
liminar. Entende-se perfeitamente então, a opção da FUNAI em ajuizar, 
junto à Justiça Federal, a Ação Civil Pública em defesa do direito da 
comunidade indígena aviltada neste episódio, tendo como réu o Estado 
do Rio Grande do Sul.9

Prosseguindo os equívocos, em seu despacho a Juíza afirma que a 
FEPAGRO “denunciou que em 1º de junho passado, um grupo de indígenas da 
tribo caingangue teria invadido área de sua propriedade [...]” (grifo nosso). 
Ou seja, o pedido de reintegração de posse ajuízado pela FEPAGRO se 
dirige contra uma coletividade kaingang, porém irregularmente executado 
contra famílias guarani. Os Policiais Militares, servidores da FEPAGRO e 
trabalhadores terceirizados por esta Fundação, orientados pelo Oficial de 
Justiça, com anuência da Juíza, e cientes das pessoas se autodefinirem 
Guarani, desalojaram à força os indígenas, algemaram e aprisionaram em 
uma viatura policial a liderança deste grupo de parentes. A informação 
em desconformidade com a realidade dos povos em questão induziu as 
autoridades judiciais e executivas em equívoco, ressaltando na decisão 
a presença de um imaginário colonial, de uma “cegueira civilizatória” 
que impede seus portadores, principalmente governantes e membros do 
poder judiciário, de conhecer as pessoas indígenas de fato e de direito, 
esta fantástica sócio-diversidade constantemente desrespeitada.10

9 Dia 9 de abril de 2010, no Tribunal Regional Federal, Seção Judiciária do Rio Gran-
de do Sul, realizou-se a primeira audiência deste processo. Endereço eletrônico para 
acompanhamento e informações:http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanha-
mento/resultado_pesquisa.php?txtValor=200871000240968&selOrigem=RS&chkM
ostrarBaixados=&todasfases=S&selForma=NU&todaspartes=S&hdnRefId=&txtP
alavraGerada=&PHPSESSID=b9c933163a614510ab7b23d2f068fe70

10 FREITAS, Ana Elisa de Castro. “Nossos contemporâneos indígenas”. In: FAGUNDES, 
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Em suas argumentações nos autos da ação, tanto a Procuradoria 
do Estado do Rio Grande do Sul, que representa a FEPAGRO no 
feito, quanto a Juíza da Comarca de Eldorado do Sul, sustentam 
que a questão compete à Justiça Estadual; os indígenas invadiram a 
propriedade do IPVDF/FEPAGRO; e não estaria em disputa direitos 
originários indígenas:

[...] no caso presente, não se trata de matéria cuja gênese tenha 
assento em ‘direito indígena’ propriamente dito, eis que sobre a 
área em questão jamais houve qualquer disputa possessória nem 
dúvida ou indício de que tenha sido objeto anterior de posse de 
comunidades ou povos indígenas.11

Ocorre que o presente feito versa sobre invasão de bem imóvel, 
que em nada está relacionado com os direitos originários das 
comunidades indígenas. Nem mesmo há de se falar em terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, porquanto estas são 
consideradas aquelas “habitadas em caráter permanente, as utilizadas 
para suas atividades produtivas e que são imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários ao seu bem estar, e as áreas necessárias 
a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições” 
(art. 231, §1º, da Magna Carta). Veja-se que os ocupantes são 
de uma mesma família e originários do Município da Barra do 
Ribeiro, consoante informação trazida pela certidão de fl. 88, não 
se enquadrando, pois, a hipótese no dispositivo acima citado. 
Desta forma, tenho que a competência para processamento e 
julgamento da presente ação cabe à Justiça Estadual.12

Contudo, ainda que no entendimento dos membros do poder judiciário 
estadual, o feito não estivesse tratando de terra tradicionalmente 
ocupada, persiste o interesse indígena na causa, que tem como corolários 
a necessária participação da FUNAI, bem como a fixação da competência 

Luiz Fernando Caldas; FREITAS, Ana Elisa de Castro (Orgs.). Povos Indígenas na 
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2008.

11 Conteúdo da Ação de Reintegração de Posse, encaminhada à Vara Judicial da Comar-
ca de Eldorado do Sul, representada pela Procuradora do Estado, Dra. Paula da Silva 
Rodrigues, p. 7. 

12 Conteúdo da decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, assinado 
pela Juíza Luciane Di Domenico, da Comarca de Eldorado do Sul. 
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na Justiça Federal. Nos termos da súmula nº 150 do Superior Tribunal 
de Justiça “Compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse 
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, de suas autarquias ou 
empresas públicas”. Enfim, são diversos os instrumentos normativos que 
impõem legalmente a participação da FUNAI em litígios envolvendo 
comunidades indígenas.

No que tange à argumentação da Juíza estadual, que os indígenas 
invadiram a área do IPVDF/FEPAGRO, já repetimos inúmeras vezes que 
os Guarani estavam acampados na faixa de domínio público da Estrada 
do Conde. Nesse momento, versaremos sobre as expressões ‘terras 
tradicionalmente ocupadas’ pelos índios, e ‘direitos originários’. Até a 
promulgação da Constituição de 1988, a questão que gerava controvérsias 
era o significado de ‘terras tradicionalmente ocupadas’. Atualmente, o 
conceito de ‘território indígena’ está apoiado em quatro fundamentos, 
todos igualmente necessários à caracterização de terras indígenas, descritos 
no artigo 231 reproduzido acima. Um aspecto de fundamental importância 
para entender o alcance da proteção constitucional aos povos indígenas 
se refere ao tempo. Assim, é evidente que as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios se destinam à sua ocupação permanente, porém isso 
não significa apenas um pressuposto do passado para caracterizar a posse 
efetiva no presente. Trata-se, na verdade, de uma herança do passado, 
fruto de um direito originário e preexistente à ocupação ocidental, para a 
proteção efetiva do presente, mas que tem por principal objetivo a garantia 
do futuro, no sentido de que essas terras estão para sempre destinadas a ser 
hábitat permanente as populações indígenas.13

Ressalte-se que a Constituição, ao conceituar as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios e destiná-las à ocupação 
permanente, rompeu também com o paradigma da ‘imemorialidade’ que 
até então orientava os procedimentos de demarcação das Terras Indígenas 
no país.14 Com o uso da expressão ‘tradicionalmente’, quis a Constituição 
referir-se ao modo tradicional indígena de como se relacionam com seus 
territórios, daí a importância de o constituinte ter determinado à União 
o dever de respeitar e proteger todos os bens indígenas e a garantia da 

13 RIOS, Aurélio Veiga. “Terras indígenas no Brasil: definição, reconhecimento e novas 
formas de aquisição”. In: LIMA, Antonio Carlos de Souza; BARROSO-HOFFMANN 
(Orgs.). Além da tutela: bases para uma nova política indigenista III. Rio de 
Janeiro: Contra Capa Livraria / LACED, 2002.

14 ARAÚJO, Ana Valéria. Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito à dife-
rença. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabe-
tização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.
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constante mobilidade indígena, segundo seus usos, costumes e tradições. 
A expressão ‘tradicionalmente’ se refere “não a uma circunstância temporal, 
mas ao modo tradicional de os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao seu modo 
tradicional de produção,  [...]”.15 O direito territorial indígena é originário, 
pois é anterior às ocupações não-indígenas. Por força deste conceito, o 
direito territorial indígena é considerado como direito anterior a qualquer 
providência administrativa por parte do poder público. Tal direito é 
preexistente até mesmo à criação do próprio Estado brasileiro.

É evidente então, que a especificidade da demanda coletiva indígena 
foi completamente desconsiderada pelos membros da Justiça Estadual. 
Foram utilizadas assertivas nos autos da ação que não contemplam os 
princípios constitucionais. A terminologia ‘originário’, para a Juíza, indica 
somente o local de nascimento de uma pessoa indígena componente 
daquela família extensa guarani, o município da Barra do Ribeiro, já que 
a autoridade judiciária citou a certidão de nascimento de uma dessas 
pessoas, logo os Guarani nunca ocuparam em caráter permanente 
(entendido somente no sentido de tempo passado pela Juíza) uma área em 
Eldorado do Sul. A magistrada, afirma que a informação trazida em uma 
certidão de nascimento evidencia inadequação aos quatro fundamentos 
necessários à caracterização de terras indígenas, citados por ela (o artigo 
231 da CFB), desconsiderando que os direitos dos povos indígenas sobre 
suas terras são definidos enquanto reconhecimento do fato histórico de 
que estes povos foram os primeiros ocupantes do que hoje chamamos de 
Brasil.16 A Constituição Federal estabelece, desta forma, novos marcos para 
as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas, 
princípios claros a serem observados por todos. 

Por fim, se as autoridades judiciárias estaduais tivessem 
consultado a FUNAI, saberiam da existência de pesquisas arqueológicas 
e etnográficas que demonstram de modo inconteste a tradicionalidade 
da ocupação guarani na região da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, 

15 SILVA, José Afonso da. “Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”. In: J.S. 
(org.). Os direitos indígenas e a constituição. Porto Alegre: NDI, 1993.

16 “Iguais na diferença, o pioneirismo dos povos indígenas nesse estado é reconhecido historicamen-
te, e seus direitos coletivos, protegidos”. Ironicamente, assim inicia a “Apresentação” do Sr. 
Fernando Luís Schüler, atual Secretário de Estado da Justiça e Desenvolvimento So-
cial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em livro intitulado “RS índio: car-
tografias sobre a produção do conhecimento. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009”, 
publicado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Justiça e De-
senvolvimento Social/Departamento de Cidadania e Direitos Humanos, organizado 
por Gilberto Ferreira Silva, Rejane Penna e Luiz Carlos da Cunha Carneiro.
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em geral, e na localidade denominada Arroio do Conde, em particular.17 
Em áreas próximas aos municípios de Eldorado do Sul, Guaíba e Barra 
do Ribeiro, desde agosto de 2009, encontra-se em fase de elaboração 
estudos de natureza antropológica e ambiental necessários à identificação 
e delimitação de Terras Indígenas de ocupação do povo guarani.18

O branco nunca pensou, 
senão não teria roubado todo nosso mato

Uma das áreas em estudo citada acima, Arroio do Conde, recebeu 
a denominação de um sítio arqueológico identificado em 1975,19 
considerado um dos mais importantes em relação à presença guarani na 
região metropolitana, pois “foi alvo de uma das mais intensas descrições sobre o 
modelo etnohistórico de aldeia e de processo de subsistência Guarani”.20 Este sítio 
está referido no diagnóstico arqueológico, histórico e cultural realizado nos 
municípios de Guaíba, Eldorado do Sul, Sertão Santana, Mariana Pimentel 
e Barra do Ribeiro, áreas de influência direta e indireta de instalação do 
distrito automotivo da empresa FORD. Vejamos em que área:

A enchente de 1941, levou também a formação de um novo 
bairro em Guaíba (hoje Eldorado do Sul), ao lado do Arroio 
do Conde [...]. Este deve ter destruído importantes vestígios 
arqueológicos ali existentes e não pesquisados até aquele 
momento, visto as condições favoráveis a seu estabelecimento. 
Este local foi comprado pelo governo do Estado para reunir os 
desabrigados das ilhas do Guaíba, que sofreram com a enchente. 
Muitos não permaneceram no local e deram lugar, em março de 
1948, para o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério 

17 SILVA, Sergio Baptista da. Nota Técnica. Porto Alegre: Núcleo de Antropologia das 
Sociedades Indígenas e Tradicionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

18 Portaria FUNAI nº 902, de 17 de agosto de 2009, que constitui  Grupo Técnico com o 
objetivo de realizar estudos de natureza antropológica e ambiental necessários à iden-
tificação e delimitação das Terras Indígenas Arroio do Conde, Passo Grande e Petim/
Arasaty, de ocupação do povo guarani que habita nos municípios de Eldorado do Sul, 
Guaíba e Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. Publicada no Diário Oficial da União em 
18/08/2009, Seção 2.

19 LEITE, Sérgio. O Sítio Arqueológico Arroio do Conde. Porto Alegre: UFRGS, 1975.
20 CARLE, Cláudio Baptista; NIDBALLA DOS SANTOS, Maria Lúcia. “Diagnóstico rea-

lizado para a verificação da área de instalação de distrito automotivo do município 
de Guaíba: caracterização arqueológica, histórica e cultural”. In: Revista do CEPA, 
Santa Cruz do Sul, v. 24, n. 32, 2000, p. 54.
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Finamor, [...]. No local deste instituto está localizado 
um sítio arqueológico, estudado por Sérgio Leite e Francisco 
Noelli, de importante valor, mas parcialmente destruído pelas 
constantes alterações realizadas no local (grifos nossos).21

No diagnóstico, os pesquisadores destacam a centralidade da região que 
engloba os municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba para 
os estudos em arqueologia no Rio Grande do Sul. Este fato evidencia-se pela 
identificação de dez sítios arqueológicos em Guaíba e municípios vizinhos, e 
que seriam diretamente afetados pelas obras do distrito automotivo, sendo 
que pelo menos dois destes seriam completamente destruídos.22

Ao redor do Lago Guaíba, sabe-se que há cerca de trinta sítios 
arqueológicos cadastrados. Pelo menos quatro são do período pré-
colonial. O próprio centro histórico de Porto Alegre contém indícios 
de ocupação indígena. Isso ficou comprovado em 2002, quando do 
acompanhamento arqueológico das escavações para a instalação de 
cabos de fibra ótica na Rua da Praia. Nesse local, além de vestígios de 
ocupação histórica, como louças, vidro e metais, foram encontrados 
fragmentos de cerâmica indígena:23

 

Todos os trabalhos arqueológicos de acompanhamento de obras 
de infra-estrutura na área central foram realizados nos quadros 
do Programa de Arqueologia Urbana do Município desenvolvido 
pelo MJJF. [...]. O local foi a Rua dos Andradas, junto à Praça da 
Alfândega. [...]. A pesquisa resultou no registro do sítio RS.JA-23, 

21 Ibid, p. 46.
22 Denominações dos sítios arqueológicos e respectivos arqueólogos que os identificaram: RS-

119 – Gb.056 (número de catálogo CEPA/PUCRS: 119), sítio lito-cerâmico Guarani, na BR 
116 próximo a ponte do Jacuí, em Eldorado do Sul, identificado por Guilherme Naue; RS 
324 – BRS.254 CEPA/PUCRS: 324, sítio cerâmico Guarani em propriedade da Indústria Rio-
cell, em Barra do Ribeiro, também identificado por Guilherme Naue; RS-GR-001 (CEPA/
PUCRS), sítio Arroio Ribeiro, no Cerro da Dobrada, em Sertão Santana, identificado por 
José Otávio Catafesto; RS-JRI-001, RS-JRI-002, RS-JRI-003  e RS-JRI-004, na loca-
lidade de Mato Bier, estrada do Cerro da Figueira, todos identificados por José Otávio Ca-
tafesto; Em Mariana Pimentel foi localizado outro sítio arqueológico Guarani na fazenda 
Passo da Mônica, porém não foi objeto de estudo até o momento; sítio Arroio do Conde, 
já referido: 30° 03,195’W / 51° 18,490’S, localização por GPS; RS-SR-342 (CEPA/PUCRS), 
denominado Santa Rita, identificado por Cláudio Carle, na lateral da Estrado do Conde 
(Estrada do Mato Alto), próximo ao Engenho Pinzon e a empresa Dinamax (Ibid, p. 52-55).

23 PRAÇA DA ALFÂNDEGA: Porto Alegre – RS. Brasília, DF: IPHAN/Programa Monu-
menta, 2007. Série Preservação e Desenvolvimento n° 4, p. 61.
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[...], sob o nível de água do lençol freático, foram encontrados 
carvão, restos de fauna e fragmentos de artefatos cerâmicos com 
decoração corrugada e pintada em vermelho, característicos da 
cultura Guarani.24

Desta forma, o conhecimento arqueológico demonstra que no 
espaço geográfico que hoje corresponde aos municípios situados próximos 
ao Lago Guaíba, em particular, e o Rio Grande do Sul, em geral, viveram 
povos autóctones anteriores à chegada do europeu. Assunto tão largamente 
detalhado por especialistas competentes,25 as pesquisas arqueológicas 
apontam diversos locais com evidências de cultura material dos povos 
indígenas.

Em termos de conhecimento histórico, o território ocupado pelos 
Guarani, no século XVI, situava-se entre o Chaco até o Atlântico, das capitanias 
do sul até o Rio da Prata, sendo hoje, no Brasil, constituído pelos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além 
de países como a Argentina, Uruguai e Paraguai. Abrangendo uma imensa área 
esse território não era ocupado de modo homogêneo ou exclusivo já que esse 
povo se encontrava principalmente nas florestas tropicais e subtropicais, ao 
longo do litoral e entre os principais rios do sistema Paraná-Paraguai-Uruguai.26 
Ilustrativo reproduzirmos o mapa que apresenta a distribuição geográfica 
da ocupação territorial guarani de longa duração, pois a organização espacial 
dos coletivos indígenas, até a atualidade, não possui relação com as divisões 
territoriais geopolíticas dos estados nacionais.27

24 OLIVEIRA, Alberto Tavares Duarte de. Um Estudo em Arqueologia Urbana: A 
Carta de Potencial Arqueológico do Centro Histórico de Porto alegre. Disser-
tação de Mestrado. Porto Alegre: PPGH-PUC/RS, 2005, p. 129-133. 

25 BROCHADO, José Proenza. An Ecological Model of the Spread of Pottery and 
Agriculture Into Eastern South America. Urbana-Champaign: University of Illi-
nois. (Tesis doctoral), 1984.

 GAULIER, Patrícia. Relatório Técnico Projeto: Os Assentamentos Guarani Pré-Histó-
ricos no município de Porto Alegre, PMPA SMC MJJF, Porto Alegre, 2000.

 KERN, Arno Alvarez (Org.). Arqueologia pré-histórica do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1991. KERN, Arno Alvarez. Antecedentes indígenas. Porto 
Alegre: Ed. UFRGS, 1994.

 SCHMITZ, Pedro Ignácio. Pré-história do Rio Grande do Sul. Documentos 05. São Leo-
poldo: Instituto Anchietano de Pesquisas, 1991.

26  MONTEIRO, John Manuel. “Os Guarani e a história do Brasil Meridional: séculos 
XVI-XVII”. In: CUNHA, M. C. (Org.). História dos índios do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP, 1992.

27  NOELLI, Francisco Silva. “La distribuición geográfica de las evidencias arqueológicas 
guaraní”. In: Revista de Indias, vol. LXIV, n. 230, 2004, p. 19.
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Se nos detivermos apenas no entorno do Lago Guaíba, reconhece-
se que a ocupação territorial de longa duração dos povos originários foi 
marcada por diversas e sucessivas populações de cinco grupos culturais 
distintos denominados a partir da cultura material encontrada, as Tradições 
Arqueológicas. Destas, três estão relacionadas a grupos historicamente 
conhecidos: os Charrua vinculados à tradição Vieira; os Kaingang ligados 
à tradição Taquara; e os Guarani vinculados à tradição Tupiguarani.28 Desta  
forma, entende-se as evidências da cultura material indígena nas margens do 
Lago Guaíba, região abundante de recursos. Possivelmente existam relações 
entre esses sítios, considerando a disposição observada na figura abaixo: 29

28 NOELLI, Francisco Silva; et al. “O Mapa Arqueológico Parcial e a Revisão Historiográ-
fica a Respeito das Ocupações indígenas Pré-históricas no Município de Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul”. In: Revista de História Regional. Ponta Grossa: Departamen-
to de História - UEPG, 1997.

29 OLIVEIRA, Alberto Tavares Duarte de. Um Estudo em Arqueologia Urbana: A 
Carta de Potencial Arqueológico do Centro Histórico de Porto alegre. Disser-
tação de Mestrado. Porto Alegre: PPGH-PUC/RS, 2005, p. 46.
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01 - RS-JA-23 
Praça da Alfândega

08 - RS-JA-07 
Lageado

15 - RS-LC-15 
Praia do Sítio

02 - RS-JA-16 
Ponta do Arado

09 - PA-300 
Rogério Christo

16 - RS-LC-16
Prainha

03 - RS-C-31 
Ilha Francisco Manoel

10 - RS-323 
Ilha das Pombas

17 -RS-LC-17 
Morro do Farol

04 - RS-JA-02 
Lami Bernardes

11 - RS-LC-08 
Praia das Pombas

18 - RS-119

05 - RS-JA-01 
Reserva do Lami

12 - RS-LC-11 
Praia da Onça

19 - Arroio do Conde

06 - RS-87 
Sr. Romeu

13 - RS-LC-39 
Morro da Fortaleza

20 - RS-SR 342

07 - 61 
Restinga

14 - RS-C-70
Ilha do Junco

21 - RS-324

         
 

Portanto, são os atuais municípios de Guaíba, Porto Alegre, Eldorado 
do Sul, entre outros, que se assentaram sobre territórios indígenas, e 
não o contrário. Nesta paisagem, atualmente (mais de cinco séculos de 
colonização européia e apesar de tudo) localizam-se vários coletivos guarani 
habitando pequenas áreas demarcadas ou em espera (há anos) deste ato 
administrativo, ou ainda acampados à beira das estradas:  Arroio do Conde 
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em Eldorado do Sul (expulsos); Velhaco em Tapes; Coxilha da Cruz, Petim, 
Passo da Estância e Passo Grande em Barra do Ribeiro; Lomba do Pinheiro 
e Lami em Porto Alegre; Cantagalo, Itapuã e Estiva em Viamão.

Se nós não vamos pensar 
no nosso futuro, quem vai pensar?

A violência institucional descrita aqui é elucidativa do tratamento 
histórico dispensado a estas coletividades: o ataque e o esbulho das áreas em 
que são encontrados, das guerras, massacres e epidemias dos quais foram 
e são vítimas.30 A arbitrariedade contra as famílias guarani não constitui 
exceção do paradigma de ação estatal ante a presença de populações 
autóctones no país. Este é mais um evento que demonstra um fenômeno 
mais amplo, que reproduz e atualiza práticas coloniais que vão de encontro 
aos princípios consagrados na Constituição Federal Brasileira.

Acampados em área adjacente à propriedade estadual, os Guarani 
que demandavam seu direito constitucional à terra, foram tomados 
como invasores. A presença indígena concebida como algo simplesmente 
impensável, visto que lá, no passado (durante algum tempo, ou desde 
sempre) não haviam sido oficialmente avistados índios.

Após décadas de mobilização indígena, a Constituição Federal Brasileira 
consagrou as bases para a reconfiguração das relações entre Estado e os povos 
indígenas no país. Contudo, instituições judiciárias e coercitivas permanecem 
indiferentes ou mesmo se contrapõem às garantias constitucionais em torno 
do direito à diferença consolidados nos instrumentos normativos vigentes. 
Há, recorrentemente, por parte das instituições estatais, um abismo entre a 
perspectiva constitucional e a aplicação dos códigos.

Considerando que, na perspectiva constitucional a relação entre 
Estado e povos indígenas deve ser regulada, acompanhada e julgada por 
instâncias federais sempre que estiverem em disputa direitos indígenas, 
a análise aqui realizada abordou as lacunas em torno da definição e 
consistência de direito indígena com ênfase nas graves conseqüências 
destas para os povos originários: tal indefinição abre espaço para que 
mecanismos legislativos/coercitivos de outras esferas governamentais 
ignorem sistematicamente as garantias constitucionais do respeito à 
diferença entre povos indígenas e o Estado brasileiro de direito.

30 SOUZA, José Otávio Catafesto. Aos ‘fantasmas das brenhas’: Etnografia, invisi-
bilidade e etnicidade de alteridades originárias no sul do Brasil (Rio Grande do Sul). 
Tese de Doutorado. Porto Alegre: UFRGS, 1998.
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MÍDIA DE MASSA E ANTI-INDIGENISMO 

NO SUL DO BRASIL DO SÉCULO XXI

Luiz Gustavo Souza Pradella
Diego Duarte Eltz

Em um contexto nacional em que o desenvolvimento econômico é 
institucionalmente defendido como a solução para todos os males sociais, se 
faz necessário refletir sobre a forma como os indígenas são representados nos 
meios de mídia de massa na atualidade. A evidente emergência de discursos 
anti-indigenistas nestes meios tem consequência direta na vida destas 
coletividades, na forma como são tratadas cotidianamente pelas populações 
não-índias com as quais inevitavelmente convivem e compartilham espaços.

Assim como nos séculos passados, não são poucos os episódios de 
perseguição a minorias autóctones e quilombolas no Brasil do século XXI. 
Há uma recorrência das manifestações anti-indigenistas, estas não se dão de 
forma regular, estável, mas oscilam, surgem em ondas que vão de extremos 
situados entre o esquecimento/apagamento e o revisionismo/memória de 
uma construção de nação que destina um lugar aos indígenas apenas e tão 
somente no seu passado. A mais recente onda, no primeiro semestre do 
ano de 2010, tem sido ocasionada pela possibilidade de concretização dos 
processos de demarcação de terras indígenas que, com base nas premissas 
legais da Constituição de 1988, estão ocorrendo por todo país. Diversos 
meios de mídia foram mobilizados em ataques sumários contra índios e 
quilombolas, assim como contra os antropólogos envolvidos em processos 
de demarcação de terras tradicionais. Teorias da conspiração, bravatas sobre 
traumas e terrorismos ganham grande visibilidade em jornais da ampla 
distribuição, redes nacionais de rádio, cadeias de televisão, e também nos 
grandes portais da internet. Matérias, crônicas e reportagens têm atualizado 
discursos contra as populações tradicionais, sempre que a possibilidade de 
concretização de seus direitos, geralmente em relação a territórios, vai de 
encontro aos interesses de grupos de grande influência política e econômica.  

Através deste artigo propomos algumas reflexões em torno das formas de 
anti-indigenismo existentes na mídia no tempo presente, a partir da análise do 
tratamento dispensado às coletividades indígenas em alguns casos elegidos como 
exemplares deste fenômeno. Abordamos também algumas das técnicas com as 
quais dissimuladamente o jornalismo de massas busca influenciar a opinião pública. 
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A discussão em torno da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol1 
no estado de Roraima – cuja homologação se deu no dia 15 de abril de 2005, através 
de decreto presidencial – deu início a uma nova onda de discursos anti-indígenas 
na mídia. Figuras públicas, militares, jornalistas, intelectuais e políticos se dividiram 
em torno de qual seria a “melhor forma” para demarcar uma terra indígena de 
grande porte em que mais de dez etnias distintas consideram seus territórios.

No final da primeira década dos anos 2000 o órgão indigenista se volta 
para a demarcação de terras para os coletivos guarani no sul do país. Em um 
contexto completamente distinto do de Raposa Serra do Sol cuja extensão é de 
1.743.089 hectares e 1.000 quilômetros de perímetro, os grupos anti-indigenistas 
na região sul se apropriam das preocupações em torno da demarcação no norte 
que tomaram proporções nacionais, direcionando-as contra antigas demandas 
guarani até então engavetadas pelo órgão indigenista, por terras descontínuas 
que em sua totalidade sequer chegam a dois centésimos daquela.

É o caso da demarcação da Terra Indígena de Mato Preto de menos 
de 5.000 hectares cuja cobertura midiática no mês de janeiro de 2010 
tomamos aqui para fins de análise.

Demarcação e terror em Mato Preto
No dia 26 de janeiro de 2010 o presidente do sindicato dos produtores de 

Getúlio Vargas, Leandro Granella, ganhou espaço em entrevistas promovidas 
no programa Mercado & Cia do Canal Rural, e no programa de Rogério 
Mendelski na Rádio Guaíba. As entrevistas tinham como questão principal o 
impacto sofrido sobre os produtores daquela região por uma demarcação de 
terra guarani que, segundo Granella afetaria 300 produtores rurais (pequenos 
e médios proprietários) para supostamente beneficiar 60 índios.

As entrevistas no rádio e na tevê possuem um evidente tom solidário, 
são bastante parecidas, seguem um roteiro que evitam colocar questões 
que pudessem trazer o mínimo de desconforto ao entrevistado. Os 
entrevistadores demonstram uma clara preocupação com a melhor forma 
de apoiar a organização contra esta “injustiça” sofrida pelos produtores. 

Na perspectiva do jornalista do programa televisivo a FUNAI emite 
laudos que automaticamente desapropriam terras. A população de Getúlio 
Vargas se levanta  contra a demarcação, neste dia supostamente2 fechando 

1 Com base na portaria nº 820/98 da Fundação Nacional do Índio.
2 No programa exibido, o jornalista posicionado ao lado de uma grande tela em que 

durante toda entrevista apresenta o logotipo do programa. Apesar de se tratar de um 
telejornal com muitos recursos audiovisuais, não são exibidas quaisquer imagens da ma-
nifestação, nem mesmo um vídeo de poucos segundos. Ainda assim a mídia constrói 
a veracidade através de entonações e sutilezas, e não há espaço para dúvidas, todo um 
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todo o comércio da cidade e queimando fotocópias de escrituras assinadas 
por Borges de Medeiros, invocando a existência de uma unidade construída 
a partir do pertencimento a imigração e uma tradição conquistadora desta 
região. Descrevendo a produtividade e a qualidade da terra, caracteriza a 
homologação da terra enquanto uma discussão feita por um laudo (obviamente 
qualificado pelo presidente do sindicato enquanto falho) e levantamento 
histórico, contribuindo para a desinformação sobre o já avançado processo de 
demarcação desta terra guarani. 

O presidente do sindicato em seus dois pronunciamentos conclui 
lembrando a audiência o clima de “instabilidade política” que faz 
com que os produtores atemorizados deixem de produzir.  O termo 
terrorismo é evocado por diversas vezes, na matéria da rádio Guaíba 
sugere-se até mesmo uma possível ligação dos Guarani ou da FUNAI 
com a FARC. Pouco tempo depois o jornal Zero Hora também apostando 
na construção de um vínculo entre demarcação de terras, guerrilha e 
terrorismo  apresenta em matéria denominada “Guerrilha Guarani” 
o drama dos produtores “brasiguaios” que no Paraguai passam a ser 
atormentados por uma guerrilha a ponto de solicitarem ao presidente 
daquele país uma intervenção militar.

Em seguida trataremos da cobertura midiática do caso de Guaíba. 
Alguns elementos do discurso midiático são recorrentes no tratamento 
precedente do litígio entre índios e não-índios no município de Getúlio 
Vargas, no entanto, focaremos nossa atenção no uso político das 
representações do sofrimento da população não-índia frente à possibilidade 
do reconhecimento das terras indígenas tradicionais.

O trauma de Guaíba
Nas matérias “Guaíba em Alerta: Área da Ford volta a gerar 

polêmica” de Aline Mendes publicada na Zero Hora (24/04/2010), “Distrito 
Industrial ou Taba” assinada por Rogério Mendelski, publicada pelo 
jornal O Correio do Povo (02/05/2010) e no edital “Os direitos indígenas 
e a segurança jurídica” assinado por Mendes Ribeiro Filho, publicado no 
jornal Zero Hora (03/05/2010) pode se ter uma mostra da capacidade de 
manipulação da opinião pública articulada por estes grupos junto aos 
meios de comunicação de massas que controlam e desinformam.

Um bom exemplo que ilustra como a ideologia anti-indígena aparece 
de forma sutil nos meios de mídia é a abordagem do Jornal do Almoço em 

município se ergueu contra a presença indígena.
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relação à demarcação da terra indígena de Arroio do Conde no município 
de Guaíba. As colocações de Lasier Martins3 na edição do dia 26 de abril de 
2010 neste programa possibilitam reflexões pertinentes a respeito do anti-
indigenismo na mídia no contexto do Rio Grande do Sul.

Após uma matéria que pretendia ensinar a população a se prevenir 
de golpes realizados por falsificadores de documentos, o jornalista inicia 
comentário direto da cidade de Bagé, onde realizaria um debate sobre o futuro 
do latifúndio na cidade. Se analisarmos a partir deste ponto pode-se perceber a 
prática vigilante, que ensina os cidadãos-consumidores a se manterem imunes a 
enganações, e uma adesão e naturalização do projeto defendido por elites rurais.

Os argumentos anti-indígenas são precedidos uma série de 
preocupações em relação à segurança. É veiculada uma matéria sobre uma 
nova tecnologia de vigilância adotada pelo poder judiciário para manter 
os detentos em regime semi-aberto (os quais o comunicador chama de 
“delinqüentes menos perigosos”) que seriam soltos antes do cumprimento 
total de sua pena. Ao comentar a matéria, Martins demonstra sua grande 
preocupação com as situações dos presídios e o problema dos celulares nos 
centros de detenção. Sem intervalos o jornalista inicia sua abordagem sobre 
a questão da demarcação de uma reserva, e dá a entender que existe uma 
conspiração contra o “distrito de Guaíba”. 

Analisando o discurso a partir da seqüência das matérias evocando 
desconfiança (estelionato), medo (impunidade e bandidos soltos nas 
ruas) e insegurança (presos comandando crimes via celular), a audiência é 
preparada. Os coletivos indígenas, que quase não contam com visibilidade 
no Rio Grande do Sul, surgem para os telespectadores sob a influência 
deste sutil jogo discursivo que os desfavorece. 

Na reportagem a demarcação reivindicada há décadas pelos coletivos 
guarani na orla do rio Guaíba é reposicionada na cronologia dos eventos para 
assumir uma posição posterior ao lançamento de um projeto do novo parque 
industrial daquele município, uma iniciativa do governo do estado. Fatos 
convergem num contexto em que a classe política justifica para a população 
a sua competência através de grandes obras e parcerias público-privada que 
carregam, ainda que de forma velada, interesses e disputas eleitorais.

Em ano de eleição, oposições se acirram, algumas delas buscam incitar a 
desconfiança em relação à Fundação Nacional do Índio (FUNAI), subordinada 
ao Ministério da Justiça, que por sua vez é chefiado por um candidato ao 
governo do estado. Nas matérias acima citadas, mais de um comunicador reduz 

3 Jornalista da Rede Brasil Sul de Comunicação filiada à Rede Globo e ex-advogado da 
empresa do tabaco Souza Cruz.
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a questão da demarcação a disputas eleitorais. Um dos partidos seria o suposto 
importador dos índios para a região. A maioria delas também passa a relacionar 
a demarcação de terras tradicionais na região com a área que desde 1999 parece 
ter se tornado por direito originário, um “território tradicional” da montadora 
de automóveis Ford. 

De imediato os indígenas são removidos de qualquer posição ativa, 
retirados do litígio midiático. A tradicional ressalva se faz necessária para 
atenuar o que está por vir: o jornalista afirma não ter nada contra os indígenas 
- “índio, a gente sabe por natureza não têm maldade”. A crença deste comunicador 
não parece estar generalizada no meio jornalístico: a capa do jornal Zero Hora 
do dia 24 do mesmo mês destaca a existência de uma “cobiça indígena” na 
polêmica envolvendo a “área da Ford” em Guaíba, conforme figura abaixo:

Fabrica-se a ideia de que postos de trabalho não serão gerados em 
consequência desta “cobiça indígena” quando eles nem sequer estão 
garantidos para a população local. O alto grau de automatização das fábricas 
e da especialização profissional requerida por elas, geralmente implica na 
criação cada vez menor de postos de trabalho, os quais são muitas vezes 
ocupados por profissionais especializados vindos de outras regiões.

Assim a imagem do indígena se alterna entre a imagem do selvagem 
inescrupuloso e barganhador que não controla seus desejos – pelo menos 
não tanto quanto os empreendedores não-indígenas dotados de especulação 
– se mostram incapazes de tomar decisões racionais. A representação de 
um indígena sem maldade é também a que o coloca na posição de objeto, 
sem desejos e, portanto facilmente manipulável. 

Esta via prescritiva de entendimento pode ser considerada quase que 
“tradicional” entre as populações de matriz européia em relação à alteridade 
indígena. Os primeiros europeus quando chegaram a este continente tomaram 
seus habitantes como não-humanos, algo como crianças animalizadas incapazes 
de raciocínio ou iniciativa, impedidas de qualquer ação em favor de seu próprio 
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bem estar, que só poderiam ser levadas a fazer algo sendo empurradas por 
um euro-descendente (o missionário, o antropólogo, o partidário) estes sim, 
dotados de razão e iniciativa. Pode-se concluir que esta é somente mais uma 
forma racista de deslegitimar o protagonismo dos povos indígenas.

Como comenta e julga o jornalista, estes coletivos podem ser removidos 
de acordo com as necessidades de setores economicamente mais poderosos, 
sem qualquer ônus para ambas as partes.

Afirmando que “índio a gente sabe, por natureza não têm maldade, mas quem 
comanda a FUNAI são brancos que podem ter interesses maldosos”, seu comentário 
se baseia na premissa de que uma possível reserva iria prejudicar a população 
da cidade, sendo, portanto, qualificada como ameaça. Conclamando todos os 
gaúchos a se mobilizarem contra a demarcação, atribuindo a agência deste 
processo exclusivamente aos “que comandam” a FUNAI. Diante desta nova 
ameaça o jornalista relembra à população de Guaíba de antigos traumas, afirma 
mesmo que Guaíba está traumatizada desde a fatídica perda irreparável da 
instalação de uma das fábricas da montadora Ford em 1999, suposta solução 
para todos os males do município. A tática adotada é a de descontextualizar 
o sofrimento das pessoas, administrar seus desejos não atendidos, levá-las a 
refletir sobre possibilidades de postos de trabalho que não necessariamente 
existiriam, em cima de aquilo que poderia ter sido, mas não foi.  

Não encontramos qualquer manifestação de reconhecimento dos 
direitos tradicionais ou da dívida histórica que o estado brasileiro acumulou 
com os indígenas no sul ao promover políticas de aldeamento e concentração 
com o objetivo de liberar espaços para o assentamento de colonos de origem 
européia em seus territórios tradicionais. O jornalista enfaticamente convida 
o telespectador a partilhar de suas dúvidas em relação à Fundação Nacional 
do Índio o que estaria por trás “desta ideia da FUNAI?” A ação indigenista é 
reduzida e desprovida de qualquer embasamento antropológico, etnológico ou 
legal. O telespectador é privado de qualquer contato com uma possível versão 
dos fatos por parte dos indígenas que reivindicam a terra. 

Lasier Martins ao dizer que “isto é mais que um abuso é deboche de quem 
não conhece ou não quer conhecer o trauma causado pelo desperdício daquele terreno e 
que agora seria reabilitado por um distrito industrial” (grifos nossos) busca acionar a 
empatia da sua audiência para com uma comunidade que sofre. Mas quem é 
a Guaíba traumatizada? Quem é essa pessoa de nome guarani que representa 
uma coletividade supostamente tão homogênea que sofre e se frustra diante da 
demanda de índios por suas terras?

A intenção é que o espectador se sinta parte desta coletividade que é 
atingida pelo trabalho da FUNAI, que inventa uma presença indígena na região 
de Guaíba. A reportagem é seguida de uma matéria que trata do drama e do 
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prejuízo da população atingida pela cheia do rio Uruguai em outra parte do estado. 
Os sentimentos de prejuízos convergem na argumentação semiótica, atingidos 
pela futura demarcação da terra indígena do Arroio do Conde são discretamente 
equiparados às vítimas do desastre natural da matéria subseqüente. 

O bloco termina, a questão indígena que foi sutilmente elencada entre a 
desconfiança, o medo, a insegurança e, por fim, a perda e o desamparo frente a 
um desastre natural.

Os grupos anti-indígenas, que incluem membros proeminentes como o 
prefeito da cidade de Guaíba, se sentem tão a vontade com a mídia que utilizam-
na até mesmo como meio de divulgação de “levantes” contra a presença 
indígena nestes municípios. Nenhum deles  assume publica e oficialmente uma 
postura de contrariedade às populações indígenas, desde que estas populações 
não ousem habitar  em seus municípios.4

Diante dos debates públicos em que emergem questões relacionadas 
aos problemas sociais específicos, o corpo editorial destes grandes grupos de 
mídia parecem mesmo possuir soluções premeditadas. Através de chamados de 
mobilização da sociedade constroem-se problemáticas a serem disseminadas. 
Indignar as pessoas, fabricar um clima de descrédito revela-se uma forma 
eficaz de induzir a opinião pública. Descredibilizar determinadas instituições 
governamentais quando estas estão em dissonância com seus interesses 
políticos e econômicos, garante que estas instituições “entrem no eixo”. Desta 
forma busca-se instituir formas de criminalização e controle, que garantam a 
eliminação do dissenso no âmbito do estado, promovendo a fabricação de uma 
verdade que se pretende consensual. 

Fabrica-se uma Guaíba homogênea e ficcional, ao mesmo tempo em que 
a desigualdade existente no município factível de Guaíba é reduzida e ocultada. 
Para Lasier, Guaíba sofre em unidade: pode-se mesmo imaginar empresários e 
moradores de rua da cidade se consolando mutuamente, lamentando em união 
em meio ao trauma e à depressão, nas calçadas da rua São José.

A recorrência de notícias de desastres naturais, a transposição do 
espectador através das imagens para o local onde as pessoas são vítimas 
dos mais variados infortúnios indicam que há um interesse na nossa 
sociedade em assistir o sofrimento alheio. Jogar com esta transposição 
da experiência do sofrimento, apropriar-se desta com determinados 
fins políticos é um recurso comum no jornalismo da atualidade.5

4 Para maiores informações ver a matéria Prefeito prevê levante em Guaíba publicada no jornal 
Zero Hora, na edição de 26 de maio de 2010, assinada pela jornalista Roseane de Oliveira. 

5 Sobre a forma como a experiência do sofrimento é apropriada e utilizada para fins 
políticos ver Kleinman A. and Kleinman, J. ‘The Appeal of Experience; The Dismay of 
Images: Cultural Appropriations of Suffering in Our Times’, in Kleinman, A., Das, V. 
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Qual sejam os motivos, sentimentos de solidariedade ou empatia 
sobre os infortúnios alheios normalmente são evocados para a mobilização 
social e acabam por se tornar meio de acumulação de prestígio no 
meio jornalístico. Em seu processo, muitos jornalistas buscam captar o 
sofrimento das pessoas, com aquela clássica pergunta: o que você está 
sentindo? Mesmo quando não há resposta do entrevistado, a mídia está 
reconstruindo a partir de seu olhar e de seu julgamento do que deve ser 
visto cotidianamente como sofrimento pelo seu público. 

Com base nas imagens de sofrimento veiculadas pelos meios 
de comunicação de massa formam-se o que podemos chamar de 
“comunidades imaginadas”,6 ou seja, o processo pelo qual pessoas que 
jamais tiveram contato umas com as outras, passam a compartilhar 
identidades construídas a partir de imagens fictícias que alimentam e 
conformam o real, pertencimentos e espaços delimitados por fronteiras 
cuja origem encontra-se em um passado imemorial em comum.

Em outras palavras, as elites econômicas e políticas através da grande 
mídia, manipulam sentimentos de pertença de uma nação, reafirmando 
cotidianamente tal condição, projetando seus interesses no próprio projeto 
nacional. Sempre que as demandas de determinada minoria – indígenas, 
imigrantes, homossexuais, judeus, ciganos – se contrapõem aos interesses 
destes grupos esta pode ser colocada em uma posição na qual a possibilidade 
de reconhecimento do sofrimento está vetada. No contexto brasileiro o 
sofrimento cotidiano dos indígenas que vivem a beira de estradas é tratado 
como se fosse menor, ou muitas vezes inexistente.

A polêmica dos laudos técnicos na orla do Guaíba, assim como 
o caso de Mato Preto, servem para pensarmos se em nosso tempo não 
seria a própria imprensa um órgão de censura de posições contrárias aos 
interesses de seus patrocinadores. Servindo de bitola para a população a 
imprensa passa a ter agência sobre quais fatos e discursos valem a pena 
serem veiculados e quais deles devem ser apagados da história. 

Existe uma relação muito próxima entre a memória e o esquecimento 
na qual as minorias estão imbricadas, e da qual são vítimas. A construção 
de uma nação na qual todos se sintam contentes e desejem dela fazer parte, 
demanda o sacrifício das memórias destoantes, o esquecimento dos diversos 
crimes necessários para sua concretização. As minorias por sua vez, possuem 

and Lock, M. (eds) (1997) Social Suffering, Berkeley: University of California Press.
6 Para maiores informações sobre a idéia de comunidades imaginadas ver Anderson, 

Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 
nacionalismo.  São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
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seus próprios regimes de história, através destas versões não oficializadas do 
passado, insistem em recordar as grandes injustiças as quais foram submetidas.7

Com estes dados percebemos que a análise restrita dos elementos 
locais não explica completamente o anti-indigenismo local. Tal ideologia 
está inserida em uma rede de contatos mais ampla que ultrapassa qualquer 
fronteira geopolítica. Como exemplo analisaremos a forma que um 
representante da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (FARSUL) 
promove suas idéias em jornais de circulação nacional a partir do sudeste 
do Brasil. Também propomos para análise uma matéria veiculada em um 
semanário de circulação nacional cujo teor busca apresentar aos seus leitores 
um panorama de argumentos anti-indigenistas em contextos locais.

Antiética interétnica, 
para quem serve a neutralização da FUNAI

Grupos indígenas, ONG’s, quilombolas e antropólogos estão prontos para 
tomar de assalto todo o território nacional tendo a lei a seu favor no artigo intitulado 
“Laudos e Ética” assinado por Denis Rosenfield, publicado em “O Globo”, edição 
do dia 12 de abril de 2010. Rosenfield que é filósofo, membro do Laboratório de 
Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e representante da FARSUL 
em reuniões públicas, aborda a questão da parcialidade dos laudos antropológicos 
encomendados pelo INCRA e pela FUNAI. 

Em seu artigo, o filósofo exige maior neutralidade na confecção dos 
laudos. Um absurdo visto que o órgão indigenista tem como atribuição 
proteger, salvaguardar as populações indígenas e tudo que é de seu interesse 
das pressões externas. Portanto, condena a FUNAI por justamente estar 
cumprindo seu papel. No entanto, a conveniência do argumento para seus 
contratantes exige que a Fundação Nacional do Índio assuma uma posição de 
neutralidade que não lhe cabe, nem com relação aos indígenas, nem diante dos 
abusos que histórica e cotidianamente são cometidos contra estas populações.

O que Rosenfield advoga seria, portanto, o abandono das atribuições do 
órgão indigenista. Em sua ótica os relatórios encomendados aos antropólogos 

7 Em 1º julho de 2008 tivemos uma mostra desse fenômeno quando famílias guarani acam-
padas a poucos metros do sítio arqueológico do Arroio do Conde, localizado na área da FE-
PAGRO, foram violenta e ilegalmente expulsas da beira de uma estrada pública pela Justiça 
Estadual, quando por competência legal a questão indígena deveria ser tratada no âmbito 
judiciário federal. A ação acabou sendo registrada e divulgada apenas por pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda que naquele momento estivesse presente 
uma equipe de filmagem da RBS. Sobre este evento ver neste livro o artigo “Presenças impen-
sáveis: violência estatal contra famílias guarani no Sul do Brasil”.
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não devem servir para que este órgão possa defender apropriadamente as 
demandas dessas populações com embasamento científico e propriedade. 
Mas sim devem ser peças periciais jurídicas indiferentes às desigualdades de 
poder comuns nas relações entre índios e não-índios em situações de litígio, 
em suma um “juízo ponderado e imparcial” no qual a “universalidade”, 
“razão” e a “verdade” estejam contempladas. O que exige é, na verdade, 
uma ética da indiferença. Um apagamento das funções do órgão indigenista 
e da função do relatório circunstancial é uma forma de neutralização de 
ambos, um meio de fazer prevalecer um projeto de “verdade”, “razão” e 
“universalidade” conforme a conveniência.

Algumas questões filosóficas pertinentes num contexto como este se fazem 
necessárias. “O que é a verdade diante de tamanho apagamento?” “Para quem serve 
o discurso de neutralidade neste contexto?” “Quem decide quais são os melhores 
parâmetros a partir dos quais se definirá o que deve e o que não deve ser chamado 
universal?”. Talvez uma outra linha de raciocínio fosse possível, se estas questões e 
suas respostas estivessem presentes em seu texto. No entanto, os pressupostos de 
Rosenfield estão baseados em verdades incontestáveis, a sacralidade do indivíduo 
universal, a neutralidade das instituições do Estado, a naturalidade da propriedade 
privada sobre quaisquer outras formas de propriedade.

Em se tratando de laudos e ética, seu texto pouco ou nada informa sobre 
os procedimentos necessários para uma demarcação de terras indígenas ou 
quilombolas. Processos estes que só ocorrem após a publicação de portarias, que 
geralmente só se efetivam após muita pressão por parte dos indígenas, e que 
são regulamentados por parâmetros e dispositivos específicos, fundamentados 
por leis constitucionais e amparados em convenções internacionais.8 

Seguindo a tendência da mídia, as discussões a respeito da ética 
estão repletas de apagamentos e indiferenças. Não se discute, por exemplo, 
se são ou não éticas as políticas de genocídio dos séculos passados as quais 
tiveram os indígenas como alvo, nem se discute quais seriam as reparações 
adequadas para séculos de políticas escravocratas, às quais negros e índios 
foram submetidos. Não serão estas questões pertinentes no meio filosófico 
intelectual de grande visibilidade midiática? O que é mesmo esta filosofia sem 
história, senão uma defesa de pressupostos (in)questionáveis?

Num país em cuja capital um índio foi queimado vivo há não muito 
tempo, e seus algozes permanecem em liberdade, parece ser mais conveniente 
tocar em temas compatíveis com o desenvolvimento e o progresso econômico, 
e não em temas “incômodos”, como etnocídios e perseguições étnicas; menos 

8 Para maiores informações sobre Legislação Indigenista no Brasil, veja Magalhães, Edvar Dias 
(Org.). Legislação Indigenista Brasileira e Normas Correlatas. Fundação Nacional do Índio, 
2008. Disponível em http://www.funai.gov.br/projetos/Plano_editorial/livro18.htm 
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conveniente ainda é abordar as relações existente entre estes assomos racistas 
e a manutenção da chamada “civilização brasileira”, ou mesmo um modelo 
de progresso que não beneficia uma parte considerável da população do país.

Mas será ético defender os interesses imbricados em uma agenda 
desenvolvimentista, corporativa e política, aterrorizando pequenos 
proprietários rurais e a população em geral? É ético fazer com que esta população 
se volte contra índios e quilombolas quando estes estão reivindicando apenas 
a efetivação de seus direitos constitucionais previamente estabelecidos? E 
não seria igualmente ético refletir sobre os motivos pelos quais casas guarani 
são incendiadas, onde gerações são obrigadas a viver na beira das estradas, 
e hidrelétricas fazem desaparecer boa parte dos espaços vitais de dezenas de 
etnias em favor do “progresso” de alguns setores empresariais?

Serão os intelectuais que hoje tratam sobre ética, e voltam este 
tratamento contra as populações indígenas e quilombolas, eximidos eles 
próprios de uma análise ética, quando tais análises servem politicamente 
para que os interesses dos que possuem mais recursos prevaleçam por 
todos os meios que lhes são acessíveis, contra o direito destas populações?

Exigir neutralidade do órgão indigenista, bem como do conhecimento 
antropológico é uma forma de descontextualização que busca neutralizar 
(no sentido de aniquilar) a atribuição desta instituição, concomitantemente 
a contribuição deste campo de saber na valorização da diversidade que não 
se confunde com desigualdade. A ética da indiferença e do apagamento, 
das análises éticas convenientes, seja na mídia ou na academia, é uma ética 
que serve bem para quem a patrocina, por quem quer que seja financiada. 

Made In Veja
O exemplo de anti-indigenismo mais explícito em esfera nacional talvez seja 

a matéria da revista Veja, “A farra da antropologia oportunista”9, assinada pelos 
jornalistas Leonardo Coutinho, Igor Paulin, Júlia de Medeiros e Manoel Marques. 
Os diversos textos que compõem a matéria transformam índios e quilombolas em 
figuras alegóricas, bandos de oportunistas gananciosos, que favorecidos por “leis 
frouxas” de demarcação tornam-se capazes de “ferir” estados inteiros, alcançando 
o fim último de sua existência: prejudicar os “brasileiros que querem produzir”.

Seu tom é tão violento que faz jus a um dos principais acionistas da 
Editora Abril, o grupo de mídia sul-africano Naspers. Conhecido por seu 
forte vínculo com o Partido Nacional da África do Sul (de aspirações africaners 
racistas) e defensor das políticas do Apartheid após a Segunda Guerra Mundial, 

9 Edição do dia 02/05/2010.
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o grupo Naspers possui empresas de mídia de massa em pelo menos mais três 
países da América Latina. Segundo o Observatório da Imprensa10 este grupo 
de empresários sul-africanos acusados de racismo por outra rede brasileira de 
notícias11 detém agora pelo menos 30% das ações da Abril.12

Os subtítulos da matéria da Veja mostram-se adequados para qualquer 
panfleto que por ventura possa vir a publicar futuramente alguma Ku Klux Klan made 
in Brazil: Lei da Selva, Os Novos Canibais, Teatrinho na Praia, Macumbeiros de Cocar, 
Made In Paraguai, Índio Bom é índio Pobre, Problema dos Brancos, Os Carambolas, 
Não Basta Ser Negro. Um estrangeiro mal informado poderia tranquilamente 
acreditar que racismo não é crime no Brasil após ler este semanário e perceber a 
(ausência de) reação das instituições competentes em relação a esta matéria.

A lei da selva parece ter seu “ambiente cultural original” entre os 
empresários do agronegócio, não entre os indígenas que viram sumir suas 
florestas pela lei do mais forte, transformadas em campos nem sempre 
produtivos. Ao que tudo indica, os novos canibais de nossa sociedade se 
mostram presentes em certos setores empresariais que nem sempre são 
brasileiros ainda que assumam discursos nacionalistas quando lhes convêm,  
e que dentro de sua tradicionalidade esquartejam e devoram lucros e 
sobrelucros gerado a partir de recursos que por vezes não lhes pertencem, 
deixando pilhas de ônus e prejuízos para aqueles que historicamente sempre 
sofreram com as implicações de sua cobiça. Não são poucas as rádios e 
televisões locais que se tornaram Teatrinhos nas cidades, palcos para políticos 
incitarem ódio racial contra minorias na defesa de seus interesses canibais, 
esses eternos expansionistas da lei da selva. Jornalista bom… existe, mas nem 
de longe aceita ser empregado por um semanário como a Veja. Uma revista 
cujos editores não parecem saber que não basta um diploma e meia dúzia de 
advogados para se fazer jornalismo, da mesma forma como desconhecem a 
necessidade de fontes fiáveis para o que quer que se possa vir a afirmar.

Nesta mesma revista, a falsa imputação de uma fala ao antropólogo 
Eduardo Viveiros de Castro teve repercussão imediata na internet, 
resultando também em cartas e pedidos de explicação por parte do 
antropólogo que foram respondidas com certa arrogância protocolar.13 Esta 

10 Postada no dia 10/09/2006 e acessada em 11/08/2010 no seguinte endereço: http://
www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=380ASP006de . 

11 Como pode ser visto em outra reportagem do Observatório da Imprensa postada em 
02/10/2007 e acessada em 11/08/2010 no seguinte endereço: http://www.observato-
riodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=453FDS013 .

12 Oficialmente no Brasil grupos de investidores estrangeiros podem comprar apenas 
30% das ações de empresas nacionais.

13 Ver resposta do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro à revista Veja: http://naprati-
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é só mais uma evidência da falta de escrúpulos destes “jornalistas”, que 
parecem considerar seus leitores, ingênuos analfabetos funcionais. Esta 
manobra nos permite questionar praticamente todas as demais “falas 
de entrevistados” apresentadas ao longo da reportagem, principalmente 
aquelas plantadas na boca de quem provavelmente não terá acesso à 
revista, nem meios para se contrapor a ela.

O Guarani Made In Paraguai que a Veja reinventa agora, não passa 
de outra ficção mal intencionada. Na estória inventada pela revista este 
índio importado por missionários não deseja ser índio e se revolta com 
os antropólogos que não quer levá-lo para sua casa, talvez porque deseje 
retornar para seu “ambiente cultural original”… na mente dos intrépidos 
jornalistas Made In Veja.  O esforço para distorcer a imagem dos Guarani no 
sul do Brasil foi tal que se apropriam da imagem de diversas pessoas, entre 
elas um parente do velho karaí14 Alcindo Moreira que com mais de 90 anos 
vive em uma terra indígena no município de Biguaçú (atentemos para a 
origem guarani do nome do Município), Santa Catarina, e que, em sua 
infância, em 1926, viu de longe, impressionado junto ao pai, a inauguração 
da ponte Hercílio Luz, a primeira a conectar a ilha de Florianópolis ao 
continente. Os Guarani não foram trazidos por ninguém, eles desde 
tempos imemoriais andam por essas estradas, muito antes delas serem 
efetivamente estradas; eram sim, caminhos guarani.

“Veja” como são as coisas, se existisse no Brasil um imposto por metro 
quadrado de calúnia e mentira tendenciosa escrita, esta revista já teria falido há 
tempos e teríamos melhorias substanciais na qualidade do jornalismo no país.

Um outro olhar sobre a presença guarani
Após mais de vinte anos de reivindicações dos grupos guarani, 

e da sociedade civil organizada, junto à Fundação Nacional do Índio, 
finalmente tiveram início os grupos técnicos destinados ao reconhecimento 
e demarcação das terras indígenas guarani no leste do Rio Grande do Sul, 
tendo como marco a promulgação da Constituição Federal Brasileira.15

caateoriaeoutra.org/?p=6061, acesso em 10/07/2010.
14 O termo karaí (cujo feminino é kunhã karaí) faz referência ao xamã ou rezador, cura-

dor mbyá-guarani. Geralmente anciãos que possuem grande prestígio e lhes são con-
feridos capacidades de percepção e entendimento para além do normal. São reconhe-
cidos também por sua eloquência e oratória, entoando cantos e palavras inspiradas 
eles têm papel importante em uma série de rituais fundamentais do modo de ser 
guarani.

15 A portaria 874 de 31 de julho de 2008 constituiu Grupo Técnico (GT) para a identificação e 
delimitação das Terras Indígenas Itapuã, Morro do Coco e Ponta da Formiga, nos municípios 
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Expulsos de seus territórios tradicionais (Itapuã, Lami, as margens do Caí, 
do Taquari, do Gravataí, do Jacuí e do Guaíba, entre tantos outros.) – sofrendo 
todo tipo de privações em acampamentos à beira de estradas16 nas últimas décadas 
estes grupos têm passado por momentos de grande angústia aguardando os 
espaços vitais nos quais possam viver plenamente em seu modo de ser.

Hoje, a maior parte dos territórios que foram seus encontra-se ocupada 
pelas populações que chegaram à região no último século17, e que nela se 
instalaram com o apoio de políticas públicas do estado nacional na forma 
de terras e diversos fomentos para produção. Qualquer um que conheça 
substancialmente o mapa das terras indígenas demarcadas no sul e no sudeste 
do Brasil é capaz de constatar que de fato “há pouca terra para muito índio” 
nestas regiões. Paradoxalmente duas das maiores etnias existentes no território 
brasileiro – os Guarani e os Kaingang – contam proporcionalmente com as 
menores áreas demarcadas desde a promulgação da Constituição. Os Guarani, 
diferentemente dos Kaingang, em sua maior parte, não tiveram suas demandas 
territoriais atendidas pela FUNAI nas últimas décadas.

Não é preciso nenhum estudo para intuir que presença tradicional guarani 
junto às margens do lago Guaíba é inquestionável, a começar pelo nome do próprio 
lago, termo guarani destinado a um arbusto frutífero que existe ainda em alguns 
lugares em suas margens. Em termos de pesquisa científica, nos últimos quarenta 
anos foram encontrados dezenas de sítios arqueológicos relacionados a esta etnia 
em sua orla18, mas ainda assim a presença destes coletivos é vista na região com 
estranhamento e hostilidade, especialmente aos olhos de certos grupos políticos e 
empresariais, que vêem neles um risco para seus planos e negócios.

de Barra do Ribeiro e Viamão. Por sua vez, a Portaria nº 902 constituiu o GT para identificação 
e delimitação das Terras Indígenas de Arroio do Conde, Passo Grande e Petim/Arasaty nos 
municípios de Eldorado do Sul, Guaíba e Barra do Ribeiro. Ambas foram emitidas pelo presi-
dente da Fundação Nacional do Índio, conforme as suas atribuições inscritas no artigo 23 do 
Estatuto aprovado pelo Decreto nº 4645, de 25 de março de 2003, no artigo 19 da Lei nº 6.001, 
de 19 de dezembro de 1973, e no Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996.

16 No contexto do sul do país a única porção dos seus territórios tradicionais para além 
das poucas terras indígenas de pequeno porte demarcadas, são as margens de ro-
dovias municipais, estaduais e federais, as quais grupos guarani pressionados pela 
presença dos não índios passaram a acampar e manejar os parcos recursos das beiras 
das matas ainda existente. Com a duplicação de rodovias, parte do plano de desen-
volvimento do modelo adotado pelo Estado brasileiro, os Guarani têm também estas 
porções de terra ameaçadas, dependendo única e exclusivamente de políticas de com-
pensação para a garantia de seu modo de vida.

17 Quando pensamos a presença humana em termos de processos históricos de longa duração.
18 Para maiores informações ver neste livro o artigo “Presenças impensáveis: violência 

estatal contra famílias guarani no Sul do Brasil”.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SOBREPOSTAS AO 

TERRITÓRIO GUARANI: O CASO DA ALDEIA GUARANI 

DE ITAPUÃ, VIAMÃO - RS

Carolina Schneider Comandulli

Introdução
O território do povo Guarani estende-se por sete estados brasileiros e 

compreende regiões da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Esse povo, 
tradicional habitante da Mata Atlântica, vive hoje confinado às beiras de 
estrada e a espaços exíguos de terra concedidos, em geral, por meio de 
doações das mais diversas fontes. Esse confinamento é resultante do modelo 
de ocupação territorial desenvolvimentista e colonizador implementado pelo 
estado brasileiro e da política indigenista nacional integracionista que vigorou, 
legalmente, até a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Na medida em que as florestas foram sendo derrubadas para dar espaço 
à expansão agropecuária, industrial e urbana nos estados economicamente mais 
desenvolvidos no Brasil, os Guarani buscaram refugiar-se nas matas que ainda 
“não tinham dono”, como forma de garantir a continuidade de seu modo de vida 
tradicional e de escapar à ação assimilacionista governamental. Desse modo, 
permaneceram largamente invisíveis aos olhos da sociedade nacional por muito 
tempo. No entanto, essa invisibilidade passou a ser inviável frente ao avanço 
incessante de projetos de desenvolvimento econômico e ao cercamento das 
áreas de florestas remanescentes em seu território.

Atualmente, no Brasil, restam apenas 7% da área original da 
Mata Atlântica, sendo que sua maior parte se encontra em propriedades 
privadas ou em áreas públicas sob proteção integral1. Não apenas 
grande parte das matas foi eliminada em função do modelo de 
sociedade adotado pelos colonizadores. A população Guarani também 
foi drasticamente reduzida. Estimada no início do século XVI2 em 

1  De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, aquelas de proteção 
integral (como parques, reservas biológicas e estações ecológicas) têm por objetivo a 
“manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência huma-
na, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”.

2 Meliá 1989 apud Brighenti, C.A. 2005. Necessidade de novos paradigmas ambientais: 
implicações e contribuições Guarani. Cadernos PROLAM/USP 2, 33-56. p. 39
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2 milhões de indivíduos, residentes no amplo território supracitado, 
atualmente beira apenas os 70 mil3.

Os Guarani, cujo modo de vida depende essencialmente da interação com 
a Mata Atlântica, têm se visto cada vez mais confrontados por conflitos gerados 
pela sobreposição de unidades de conservação com suas áreas de ocupação 
tradicional. Na ausência de locais alternativos onde possam se refugiar, a 
sociedade nacional começa, seguidamente com certo estranhamento, a enxergar 
os Guarani. Nesse contexto, eles têm sido considerados predominantemente 
uma ameaça à proteção da natureza, e geralmente são classificados como 
invasores pela mídia e por alguns cientistas naturais4.

Ambientalistas brasileiros de cunho preservacionista preocupam-se com o 
crescimento da população indígena, com suas técnicas de manejo da terra e com 
suas atividades de caça e pesca. Por outro lado, ativistas apoiadores e os próprios 
indígenas reivindicam que eles podem não apenas ser parceiros na preservação 
do meio ambiente, mas que dela dependem para a sobrevivência da sua cultura.

Este artigo tem por objetivo expor a problemática das sobreposições de 
unidades de conservação e terras indígenas, focando no caso específico do conflito 
deflagrado com a reivindicação Guarani pelo reconhecimento de suas terras 
tradicionais onde hoje se situa o Parque Estadual de Itapuã, em Viamão – RS.

Povos indígenas e unidades de conservação no Brasil
Quando se trata de analisar uma situação de conflito, como é o caso das 

sobreposições de terras indígenas e unidades de conservação, é importante 
poder visualizar dados relativos ao assunto em questão desde uma visão 
mais global – o quadro nacional – até a local – o caso específico.

A população indígena no Brasil compõe-se de 227 povos, e está 
estimada em 600 mil indivíduos (0,2% da população brasileira). Sessenta 
por cento desses povos vivem na Amazônia Legal5. As terras indígenas 
regularizadas ocupam cerca de 13% do território brasileiro6, sendo que 

3 Ladeira, M.I. & P. Matta (orgs.). 2004. Terras Guarani no litoral: as matas que foram 
reveladas aos nossos antigos avós = Ka’aguy oreramói kuéry ojou rive vaekue y. São 
Paulo: Centro de Trabalho Indigenista. p. 6

4 Cf. Ávila Vio, A.P. 2004. e Olmos, F.; São Bernardo, C.S. & Galetti, M. 2004. O impac-
to dos Guarani sobre unidades de conservação em São Paulo. In Terras indígenas e 
unidades de conservação da natureza: o desafio das sobreposições. Organizado por F. 
Ricardo, 246-261. São Paulo: Instituto Socioambiental.

5 ISA. 2008. Instituto Socioambiental – Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: http://
www.socioambiental.org/pib/indexenglish.htm.

6 Ricardo, F. 2004. (org.). Terras indígenas e unidades de conservação da natureza: o 
desafio das sobreposições. São Paulo: Instituto Socioambiental. p. 262
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98,61% desses estão na Amazônia Legal. Isso significa que 40% dos povos 
indígenas residentes no Brasil teoricamente têm acesso a apenas 1,39% da 
área total demarcada. Esses são os povos habitantes dos estados onde a 
expansão desenvolvimentista historicamente foi maior, ou seja, as regiões 
Nordeste, Sudeste, Sul e, mais recentemente, Centro-Oeste do Brasil.

Os Guarani, representantes de um dos povos indígenas mais numerosos do 
Brasil, encontram-se, portanto, em um quadro de extrema insegurança territorial. 
Há, aproximadamente, 34 mil indígenas Guarani no Brasil. Especificamente no 
estado do Rio Grande do Sul há cerca de 2 mil Guarani (0,02% da população do 
estado) e suas terras tradicionais demarcadas somam cerca de 6 mil hectares7 - 
praticamente o equivalente à área total do Parque Estadual de Itapuã.

As unidades de conservação cobrem 14% do território brasileiro, sendo 
que 5,55% são de proteção integral8. Em 2004, havia 16 casos de superposição 
de terras Guarani e unidades de conservação de proteção integral na Mata 
Atlântica brasileira9. No Rio Grande do Sul, onde os remanescentes de Mata 
Atlântica correspondem a menos de 7% da área original10, a tendência de 
unidades de conservação incidirem em terras indígenas só aumenta. O caso 
de Itapuã é emblemático nesse sentido.

Criação do Parque Estadual de Itapuã e reivindicação Guarani11

A criação, em 1973, do Parque Estadual de Itapuã pelo estado do Rio 
Grande do Sul somou-se aos esforços para a preservação da Mata Atlântica, 
uma vez que a área preserva uma amostra significativa da diversidade 

7 Dados do Sistema de Terras Indígenas da FUNAI.
8 Velasquez, C. 2008. Áreas protegidas, in Almanaque Brasil Socioambiental. Editado por 

B. Ricardo & M. Campanili, 261-269. São Paulo: Instituto Socioambiental. p. 263, 268
9 Plínio dos Santos, C.A.B. 2004. A atuação da FUNAI no processo de regularização das terras 

Guarani Mbyá, In Terras indígenas e unidades de conservação da natureza: o desafio das so-
breposições. Organizado por F. Ricardo, 227-232. São Paulo: Instituto Socioambiental. p. 228

10 FEPAM. 2008. Programas e projetos: Mata Atlântica. Disponível em: http://www.fe-
pam.rs.gov.br/programas/kfw.asp.

11 O histórico e os dados aqui apresentados resultam de alguns anos de pesquisa da autora 
sobre o caso de Itapuã, que envolvem um ano de atuação em estágio de antropologia no 
Ministério Público Federal (2004), uma dissertação de mestrado desenvolvida em função 
do tema (Comandulli, C. 2008. Proteccionists and the Guaraní: the village that did not 
exist. Socioenvironmental conflict in Southern Brazil. Essa pesquisa de mestrado só foi 
possível de ser realizada graças ao apoio financeiro do Fundo Ruggles-Gates para Pesquisa 
Antropológica da Associação Real de Antropologia do Reino Unido, da Fundação Parkes de 
Cambridge, do Departamento de Antropologia da University College London e do Fundo 
para Acesso ao Ensino da União Européia. University College London.) e dois anos de atu-) e dois anos de atu-
ação profissional como antropóloga colaboradora no estudo de identificação e delimitação 
da terra indígena Itapuã através da Portaria FUNAI no 874 de 31.07.2008 (2008-2010).    
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faunística e florística regional. Trata-se uma unidade de conservação sob 
proteção integral, que abarca 5.566,50 hectares, localizados no distrito de 
Itapuã, Viamão - RS (Figura 1).

Figura 1: Aldeia Pindó Mirim e o Parque de Itapuã.

Em março de 1998, o Ministério Público Federal - MPF instaurou um 
procedimento administrativo para investigar se a área do Parque Estadual 
de Itapuã era terra tradicional Mbyá-Guarani, atendendo às reivindicações 
indígenas. O departamento encarregado do Parque à época declarou que não teria 
havido, naquela área, aldeias Mbyá-Guarani no passado recente. A Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI foi notificada pelo MPF para verificar a ocupação 
tradicional dessa área. Após uma breve investigação, a FUNAI declarou ter 
constatado indicadores suficientes da presença Mbyá-Guarani na região, que 
justificariam um estudo técnico mais aprofundado. No entanto, a mobilização 
dessas instituições não impediu que obras de infra-estrutura continuassem 
no Parque. Em abril de 1999, o MPF recomendou ao administrador do Parque 
que interrompesse os trabalhos na área até que fossem obtidas informações 
técnicas satisfatórias para declarar se aquele era um território indígena, mas 
essa recomendação não foi observada pela administração.

Passados alguns anos, em 2003, o Conselho Estadual dos Povos 
Indígenas - CEPI informou o MPF sobre a presença de três famílias Guarani 
habitando nas adjacências do Parque. O CEPI verificou que as famílias 
estavam cultivando o terreno e enfrentando dificuldades, pois não tinham 
acesso à água, tendo que comprá-la dos vizinhos. A aldeia estava localizada 
numa área reflorestada com eucaliptos, que afetavam a qualidade do solo. 
O gado dos vizinhos tinha invadido o terreno e destruído os grãos que os 
índios haviam plantado. Essa aldeia havia sido fundada por dois anciãos, 
importantes líderes políticos e religiosos dos Guarani: Turíbio Gomes e 
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Adorfo Vherá. Aguardando as providências para o reconhecimento da terra, 
permaneciam ali, próximos a cerca do Parque, em uma área de 25 hectares.  

Os Guarani sempre insistiram que o Parque estava sobreposto ao seu 
território tradicional. Entre 2003 e 2005, o MPF realizou mais de 20 reuniões 
e audiências públicas para se tentar chegar a uma solução consensual 
sobre o assunto, reunindo grupos sociais antagônicos para chegarem a um 
acordo. Departamentos locais e nacionais de meio ambiente, Conselho do 
Parque e sua administração, Ministério Público Estadual - MPE e alguns 
biólogos da universidade local declaravam que não teria havido presença 
Guarani desde que o Parque havia sido criado e que, se fosse permitida 
a sua entrada, a preservação ambiental local estaria ameaçada. Também 
argumentavam que se estaria desrespeitando a legislação ambiental se 
essa permissão fosse concedida. MPF, CEPI, FUNAI e antropólogos, por 
outro lado, apoiavam as reivindicações dos Guarani e argumentavam em 
favor de sua capacidade de zelar pelo meio ambiente.

O consenso tardava em chegar e, em uma tentativa conciliatória, os 
Guarani propuseram ao Conselho do Parque o seu engajamento nos projetos 
de educação ambiental da unidade de conservação e a construção de um 
pequeno quiosque no Parque, onde poderiam vender seu artesanato. Porém, 
no final do ano de 2004, os membros do Conselho do Parque declararam ser 
“expressamente contra a entrada de indígenas no Parque”. O quiosque até poderia 
ser construído, mas fora da área do Parque, e os Guarani deveriam obedecer 
a horários e regras preestabelecidas. O quiosque não foi construído devido às 
limitações impostas pelo Conselho. 

Em março de 2005, o MPF notificou a FUNAI novamente para 
que procedesse à análise antropológica da presença Guarani no Parque, 
solicitação essa que só foi atendida no ano de 2008, através da publicação 
da Portaria FUNAI no 874 de 31.07.2008, que constituiu Grupo Técnico de 
identificação da referida área. 

 Itapuã: parque ou terra indígena?
A negação da ocupação tradicional Guarani na área do Parque de Itapuã 

por parte de gestores ambientais e ativistas preservacionistas da região motivou 
a realização de um levantamento detalhado de dados sobre seu histórico12. 

Foram coletadas histórias orais com ex-moradores da região e indígenas 
Guarani em três estados brasileiros. Durante a investigação, cinco Guarani que 
viviam na área do atual Parque quando da sua criação foram localizados e foram 
tomados seus testemunhos. Os depoimentos foram corroborados por outros ex-

12  Constante na dissertação de mestrado supracitada.
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moradores não indígenas da região. As informações levantadas deram evidências 
sólidas da presença Guarani em vários pontos do Parque, assim como informações 
valiosas sobre seu estilo de vida e comportamento. 

As histórias não são homogêneas, pois havia, pelo menos, três aldeias 
em diferentes localidades dentro do atual Parque, todas elas na área de mata 
considerada intangível pelo Plano de Manejo do Parque. Alguns nomes Guarani 
eram recorrentes nos testemunhos, tais como Benito, Bonifácio e Liberato. As 
famílias Guarani fixadas naquela área não estavam sempre em contato, conforme 
atesta Aparício – um Guarani atualmente com cerca de 60 anos, que hoje vive 
em Santa Catarina. Ele contou que morou lá com seu sogro, Liberato, e, ainda 
que soubessem que Benito também residia na área, eles não se viam muito 
seguidamente: “Um dia nos demos conta de que Benito não estava mais lá...”, conta.

O número e a data das ocupações são difíceis de serem precisados. Alguns 
moradores antigos da região disseram que os Guarani estavam por lá desde a 
década de 60, e outros, desde a década de 70. Todos se lembram de terem visto os 
Guarani na região por vários anos.

Paralelamente à coleta de testemunhos orais, foi feito um levantamento 
em arquivos de jornais da capital da década de 1970 (década em que o Parque 
foi criado) na busca de reportagens sobre povos indígenas. Foram localizadas seis 
reportagens jornalísticas, feitas entre 1973 (Figuras 2 e 3) e 1975, que descrevem as 
aldeias Guarani de Itapuã. Quatro delas são uma série do Correio do Povo escrita por 
Norton Corrêa – um antropólogo que visitou uma das aldeias na década de 1970.

Figura 2: Os Guarani de Itapuã, 1973. Fonte: Zero Hora (1973).
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As reportagens revelam que praticamente nenhum morador da 
região ia até as aldeias, pois seu acesso era extremamente dificultado13. 
Uma reportagem do jornal Zero Hora14 menciona a presença de mais de 60 
índios, 17 famílias e 10 casas tradicionais nos morros de Itapuã. 

Em relação ao comportamento dos Guarani, todas as reportagens 
indicam que eles não gostavam de ser fotografados nem entrevistados. 
Residentes antigos do Parque dizem que eles eram geralmente muito 
quietos, reservados e “não roubavam nada”. Eles se mantinham da terra e, 
em casos extremos, pediam comida.

Alguns Guarani relataram que deixaram as aldeias por medo de 
ameaças que sofriam. Outros contam que foram expulsos pela polícia. Os ex-
moradores afirmam que eles foram impelidos a sair da área pelo seu estilo de 
vida. Eles eram caçadores e, em vista da crescente visibilidade que ganharam 
com a criação do Parque e com as visitas da imprensa, sua presença não era 
mais “desejável”.

Figura 3: Os Guarani de Itapuã, 1973. Fonte: Zero Hora (1973).

Além dos relatos documentais e orais levantados, também foi realizado 
mapeamento participativo em incursão no Parque com um ancião indígena 
ex-morador da área – Benito Oliveira – e um ex-residente não-indígena da 

13 Essa é uma estratégia utilizada até hoje pelos Guarani para evitarem o contato.
14 Zero Hora 1973. Itapoã: nova escalada dos índios. Porto Alegre: 11 Dez.
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região, os quais indicaram a localização de antigas aldeias (Figuras 4, 5 e 6). 
Nada semelhante a uma aldeia pôde ser visto nos locais: foi possível identificar 
os lugares somente porque o terreno estava mais plano e a cobertura de 
mata mais jovem. Depois de escavar um pouco, foram encontrados restos de 
tecido e de vidro. As coordenadas foram marcadas com GPS e sobrepostas a 
um mapa atual, cuja imagem foi posteriormente comparada com uma foto 
aérea do Parque de 1978. Sabendo-se que atualmente a mata cobre toda a 
área, os pontos claros na imagem correspondem às pedras de granito. Ao 
comparar os pontos de GPS com a foto aérea, puderam ser observados outros 
pontos claros que não correspondiam às pedras de granito, os quais eram, 
portanto, onde se situavam as aldeias. As localizações corresponderam.

Figura 4: Local das antigas aldeias 
(círculo branco), entrada do Parque e 

aldeia Pindó Mirim.

Figura 5: Locais de antigas aldeias 
indicados por Benito e um ex-

residente não indígena

Figura 6: Fotografia aérea de 
1978. Locais das antigas aldeias 
em branco. Fonte: Metroplan.
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 A situação de espera
Hoje, com os estudos de identificação em andamento, os Guarani 

continuam a viver a poucos passos da cerca que protege o Parque, com 
vista para suas lagoas, das quais não podem usufruir. Durante os anos 
de residência nessa aldeia, também chamada pelos Guarani de Pindó 
Mirim, eles vêm sofrendo discriminação dos vizinhos e repressão da 
parte da administração do Parque e da imprensa. 

Em um programa da rádio comunitária de Itapuã, em maio de 2001, 
os vizinhos declararam que os Guarani significavam uma ameaça à região, 
afirmando que eles cortariam as árvores para vendê-las, e iriam caçar e 
devastar o Parque, comendo todos os animais. Além disso, afirmavam que 
eles não seriam multados pela destruição que iriam causar, porque não são 
legalmente responsáveis e “não sabem o que é certo ou errado”. Os vizinhos 
requeriam urgência do Estado para que os estabelecesse em algum outro 
lugar – um sugeriu que eles fossem confinados em um hospital, e outro 
ameaçou que poria fogo em suas cabanas caso eles permanecessem no local. 

Certo dia, os guardas-parque flagraram Adorfo Vherá, liderança 
Guarani de mais de 90 anos, pescando na Lagoa Negra. Eles apontaram 
uma arma de fogo contra ele, quebraram seu caniço e forçaram-no a jogar 
os peixes pescados de volta na água.

O cacique da aldeia, Turíbio Gomes, relatou a reação da imprensa e das 
autoridades frente à presença Guarani na região. Em 2004, um jornal porto-
alegrense o fotografou olhando para o Parque. A reportagem denunciava que 
os Guarani estavam tentando criar aldeias em parques onde existem florestas 
nativas e espécies ameaçadas de extinção15. Logo após essa reportagem, um 
comitê composto por representantes municipais e estaduais foi até a aldeia, 
ocasião na qual “fizeram uma série de promessas a eles”, dizendo que iriam melhorar 
a infra-estrutura da aldeia e em troca os indígenas não deveriam tentar entrar 
no Parque. No entanto, essas promessas nunca foram cumpridas.

Os Guarani não compreendem por que não podem acessar o Parque 
se são os antigos habitantes daquela região e hoje vivem em dificuldade a 
poucos passos da cerca. Adorfo Vherá declarou, em depoimento, que não 
entende por que o Parque está fechado para os Guarani, e perguntou: “como 
nós não temos permissão para entrar no Parque e homens ricos podem plantar uma 
área tão grande com eucalipto para ganhar mais dinheiro ainda?” - referindo-se à 
Ponta da Formiga em Barra do Ribeiro – RS, que é avistada do Parque. Em 
outra ocasião, Turíbio disse, inconsolável: “O que tem ali de tão bom? Por que 

15 Trezzi, Humberto. 2004. Parques ambientais na mira de índios. Zero Hora. Porto Ale-
gre: 17 Out., 36-37.
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eu não posso entrar? Tem ouro? Será que escondem uma rainha? Se é ouro ou se tem 
rainha, eles podem ficar com seu ouro e sua rainha. Nós só queremos a floresta”.

Modo de vida Guarani
Diversos estudos recentes indicam que as populações tradicionais podem 

contribuir com a preservação ambiental, e que a conservação é possível sem as 
regras de proteção integral. As populações indígenas dependem diretamente 
dos recursos naturais e, por isso, tendem a evitar sua extinção, além de se 
preocuparem com a conservação desses recursos para as futuras gerações. Esses 
povos desenvolveram, ao longo dos séculos, técnicas para o manejo sustentável de 
suas terras e criaram instituições para regularem o acesso aos recursos naturais16.

Se, por um lado, é oneroso manter guardas para patrulharem grandes 
áreas de parques, os povos que habitam tradicionalmente seus territórios 
impedem a invasão de estranhos às suas próprias custas. No Brasil, há vários 
estudos demonstrando que os territórios indígenas são melhor preservados 
que as unidades de conservação17. Um estudo recente, realizado na Amazônia 
Legal, demonstra que em 2006, enquanto a taxa de desmatamento nos 
parques federais foi de 1,52%, nos territórios indígenas foi de apenas 1,10%, 
tendo os últimos recebido bem menos recursos financeiros do governo18. 

Os Guarani, em termos gerais, não se interessam em acumular bens 
e riquezas, nem em ser empreendedores. Eles apresentam baixo nível de 
consumo e se negam a vender sua produção, baseados em princípios de 
reciprocidade. Não gostam de ser perturbados por estranhos e relutam em 
entrar em negociações. Os roçados são cultivados para alimentar a família, 
e não para produzir excedentes para a venda. Os mais velhos, que são 
pessoas muito influentes, têm um forte desejo de passar aos mais jovens os 
conhecimentos que adquiriram com seus ancestrais. 

As aldeias do subgrupo Mbyá-Guarani, como é o caso de Itapuã, geralmente 
apresentam uma população pequena. Um levantamento feito pela FUNAI, em 
2003, em aldeias Guarani situadas desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, 

16 Cf. Buck, L.E.; Shames, S. & Scherr, S.J. 2007. Reframing the protected areas-livelihood 
debate: conserving biodiversity in populated agricultural landscapes. Wildlife Con-
servation Society/Working Paper 32, 130-144. ; Vermeulen, S. & D. Sheil. 2007. Part-
nerships for tropical conservation. Oryx 41, 434-440.; Colchester, M. 2003. Naturaleza 
cercada: Pueblos indígenas, áreas protegidas y conservación de la biodiversidad. Movi-
miento Mundial por los Bosques Tropicales and Forest Peoples Programmes.

17 Schwartzman, S.; Moreira, A. & Nepstad, D. 2000. Rethinking tropical forest conservation: perils 
in parks. Conservation Biology 14(5), 1351-1357.

18 COIAB. 2008. Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia. Disponível em: 
www.coiab.com.br
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mostra que das 38 aldeias classificadas como sendo somente de índios Mbyá, 76% 
têm menos de cem indivíduos (Quadro 1). Os números da população aumentam 
ligeiramente quando eles vivem com outros subgrupos, e tendem a crescer 
significativamente quando coabitam com outros grupos étnicos.

Quadro 1: Dados populacionais referentes a 38 aldeias Mbyá-Guarani no território 
brasileiro em 2003. Fonte: dados coletados pela FUNAI em 200319.

Considerando seu estilo de vida, suas aspirações e dinâmica populacional, 
o impacto que os Guarani podem causar ao meio ambiente tende a ser muito 
baixo. Efetivamente, eles têm a contribuir com a preservação ambiental. Muitas 
das suas práticas enriquecem a biodiversidade, como é o caso da dispersão de 
espécies vegetais e animais em seu território. Eles valorizam espécies nativas e se 
recusam a usar fertilizantes e agrotóxicos em suas lavouras. Seu estilo de cultivo, 
além de respeitar a diversidade genética das sementes, provê alimento para a 
fauna local. As casas tradicionais Guarani, por serem feitas de material orgânico, 
são biodegradáveis. É interessante observar, por exemplo, que os locais dentro da 
área do Parque onde ficavam as antigas aldeias na década de 1970 hoje em dia são 
áreas em que a vegetação está vigorosa, e muito pouco sinal de residência ficou 
para trás, pois suas aldeias tradicionais fundem-se com a floresta.

Perspectivas de integração 
da política indigenista e ambiental brasileira

Faltam, ainda, soluções no arcabouço jurídico brasileiro que apontem 
para uma resolução dos conflitos de sobreposições de terras indígenas e 
unidades de conservação. No entanto, recentemente, essa temática vem sendo 
enfrentada com mais profundidade. Uma iniciativa recente do Governo Federal 

19 Ricardo, F. 2004. (org.). Terras indígenas e unidades de conservação da natureza: o 
desafio das sobreposições. São Paulo: Instituto Socioambiental. p. 229-232
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aponta para a estruturação da gestão ambiental em terras indígenas, com o 
objetivo de pôr fim à falta de articulação entre órgãos ambientais e indigenistas. 
No dia 12 de setembro de 2008 foi publicada a Portaria Interministerial no 276 
(Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Justiça), que “institui Grupo 
de Trabalho Interministerial – GTI com a finalidade de elaborar proposta de Política 
Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas [PNGATI]”. O grupo orienta-se a 
partir de uma série de diretrizes, as quais incluem a participação dos indígenas 
no processo de elaboração e implementação da PNGATI, o fortalecimento dos 
sistemas indígenas de conservação ambiental, o desenvolvimento da gestão 
etnoambiental como instrumento de proteção dos territórios e das condições 
ambientais necessárias à reprodução física e cultural dos povos indígenas, 
entre outras. O texto final da PNGATI está em fase final de construção e, se 
tudo correr como planejado, em breve será publicParalelamente à PNGATI, 
o Ministério do Meio Ambiente e a FUNAI, juntamente com organizações 
indígenas, enviaram uma proposta ao “Global Environment Facility - GEF”, 
do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, para captar recursos a 
fim de realizar o projeto de catalisação das contribuições das terras indígenas 
para a conservação dos ecossistemas florestais brasileiros. Trata-se de um 
projeto que terá duração de 5 anos e que tem por objetivo consolidar as 
terras indígenas como áreas essenciais à preservação da biodiversidade em 
ecossistemas florestais brasileiros, testando em campo estratégias de gestão 
ambiental em terras indígenas pelos indígenas. As ações incluem a recuperação 
de áreas degradadas, a promoção da produção sustentável e o aumento 
do acesso de produtos indígenas ao mercado, planos de etnozoneamento, 
vigilância e proteção das áreas contra invasores, protocolos de monitoramento 
de impactos na biodiversidade das áreas indígenas e arredores, entre outras. O 
Progama está em seu primeiro ano de execução.

A Portaria no 78 de 3 de setembro de 2009 do Instituto Chico Mendes 
criou o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Socio-biodiversidade 
Associada a Povos e Comunidades Tradicionais - CNPT, “com objetivo de 
promover pesquisa científica em manejo e conservação de ambientes e territórios 
utilizados por povos e comunidades tradicionais, seus conhecimentos, modos de 
organização social, e formas de gestão dos recursos naturais, em apoio ao manejo das 
Unidades de Conservação federais”. 

O Decreto presidencial no 7056 de 28 de dezembro de 2009 que 
trata da reestruturação da FUNAI também aponta claramente para a 
ampliação do foco dessa Fundação à dimensão ambiental das terras 
indígenas. Desse modo, percebe-se que um novo caminho de apoio 
e cooperação entre comunidades indígenas, governo, organizações 
científicas e civis, se configura no que diz respeito à preservação 
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ambiental e manutenção da integridade dos biomas brasileiros, 
sempre tão ameaçados pela expansão desenvolvimentista. Reconhece-
se, por meio dos atos governamentais supracitados, a contribuição do 
conhecimento das populações originárias para a preservação ambiental 
e sua necessária conexão, tendo em vista que hoje cerca de 13% do 
território brasileiro é composto por terras indígenas. Alcança-se, 
através desse reconhecimento, mais um passo na efetivação dos direitos 
constitucionais garantidos aos indígenas na Constituição de 1988. 

Considerações finais
A situação de insegurança fundiária dos Guarani no Brasil é alarmante, 

bem como é alarmante o grau de destruição das florestas que cobrem o seu 
território tradicional. O conflito gerado pela criação de unidades de conservação 
para “salvar” os remanescentes da Mata Atlântica e a reivindicação dos 
Guarani pelo reconhecimento de suas terras é reflexo da situação de ameaça 
em que se encontram a diversidade cultural e biológica no Brasil.

O caso de Itapuã evidencia o quão injusto o processo de cercamento 
das florestas pode ser com aqueles que dela dependem para viver. Os 
dados apresentados nesse artigo demonstram como os Guarani sempre 
estiveram certos ao afirmar a tradicionalidade daquela área, e o quanto 
setores influentes da sociedade não deram credibilidade às suas palavras. 
É lamentável que, embora o direito dos povos indígenas as suas terras seja 
reconhecido como originário pela Constituição Federal de 198820, ainda 
seja necessário levantar tantas provas apenas para comprovar que os 
Guarani, habitantes milenares dessa terra, realmente nela habitavam até 
pouco tempo atrás.

Embora tenhamos evidências contundentes acerca da ocupação 
tradicional Guarani em Itapuã, ainda há muitos obstáculos a serem 
vencidos, sobretudo no que diz respeito ao preconceito da sociedade 
envolvente em relação aos povos indígenas e à idéia preservacionista 
de que a natureza só pode ser conservada na ausência do ser humano. 
Verifica-se que há mudanças ocorrendo a nível institucional apontando 
para uma mudança de paradigma nesse sentido. Que os Guarani possam 
voltar a viver em paz nos espaços ambientalmente saudáveis que sobraram 
de suas terras originárias.

20 Ou seja, para uma terra indígena existir, é suficiente a declaração do povo indígena sobre 
sua ocupação tradicional, independente de ato de reconhecimento explícito do Estado.
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ALGUMAS IDEIAS EQUIVOCADAS 

SOBRE POVOS INDÍGENAS E SUAS TERRAS

Rita Lewkowicz
Luiz Gustavo Souza Pradella

Os povos originários deste continente que chamamos de Américas, 
na atualidade assim como no passado, são alvos de um sem número de 
preconceitos. Estes preconceitos são oriundos de entendimentos e formas 
de ser ocidentais e afetam diretamente as vidas destas coletividades de 
inúmeras maneiras, já que consciente e inconscientemente estão refletidos 
nas políticas públicas estatais, além de estarem presentes também nos 
meios de comunicação, e entre a ampla maioria da população.

Para a infelicidade das populações autóctones, estas ideias tem perdurado 
entre as populações ocidentais, sendo vez ou outra evocadas conforme a 
possibilidade e conveniência do momento. Tais equívocos acabam sendo 
explorados por grupos políticos e econômicos contrários aos indígenas, que 
buscam acentuá-los e difundi-los a uma esfera cada vez mais ampla da população. 
Isto não acontece sem motivo: na maior parte das vezes tais grupos entendem que 
a consolidação de fato dos direitos constitucionais e originários das populações 
autóctones à terra é algo que vai de encontro aos seus próprios interesses.

O contexto desta escrita é um momento posterior a uma grande 
campanha anti-indígena deflagrada no sul e no sudeste do país, cujos 
promotores foram empresários, grandes proprietários de terra, setores 
da mídia comercial e também políticos. Ela se deu paralelamente e em 
contraposição às demarcações das terras dos povos Guarani no Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Como elementos de análise recorremos a falas presentes em textos 
publicados em jornais, programas de rádio, mas também proferidas em uma 
reunião da Comissão de Assuntos Públicos da Assembléia Legislativo do Estado 
do Rio Grande do Sul, em 13 de maio de 2010, na qual se reuniram setores anti-
indígenas do estado com a intenção de barrar as demarcações de terras onde 
quer que elas ocorressem. Tanto nos meios de mídia como na referida reunião 
argumentos foram apresentados com o objetivo de deslegitimar os direitos dos 
povos indígenas e quilombolas, indiferentes ao fato destes direitos estarem 
amparados na Constituição Federal Brasileira. Listaremos abaixo as principais 
ideias às quais nos propomos a desconstruir, a partir de uma perspectiva 
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antropológica, buscando evidenciar os equívocos que tem marcado as relações 
entre as populações autóctones e as populações de matriz européia.

Estão os índios aculturados? 
Eram eles primitivos antes do contato com os brancos?

“Em zona urbana, os índios já são aculturados, assimilados (…) Eles 
não querem voltar ao estágio primitivo anterior à vinda de Cabral…”

 – Denis Rosenfield1

Afirmar que todos os índios estão aculturados é uma forma genérica 
comum de desqualificar os direitos específicos destas populações através da 
negação de suas especificidades. A ideia de aculturação tem origem nem escola 
norte-americana de Antropologia, muito influente no final do século XIX até a 
metade do século XX, chamada Culturalista. Os culturalistas acreditavam que as 
culturas eram resultantes de histórias particulares, processos através dos quais 
um determinado coletivo humano condiciona percepções, entendimentos e 
comportamentos aos seus membros de forma a definir sua organização e relação 
com o meio. Os membros desta escola entendiam as diferentes culturas como 
unidades historicamente formadas, faziam um recorte no tempo, a partir do 
qual definiam traços de originalidade, e assumindo essa premissa essencialista 
consideravam que estes traços (ou tradições?) poderiam ser perdidos no 
contato entre culturas, a este fenômeno chamavam de “aculturação”.

Ainda que prevaleça no senso comum de forma vulgar, a ideia de 
aculturação foi abandonada há décadas no meio antropológico. O motivo é 
simples: nenhum grupo humano possui uma história particular ou isolada, 
mas pelo contrário, se constitui na relação com outros grupos humanos, 
em deslocamentos que se dão nos termos de aproximações, contraposições 
ou trocas – relações intergrupais que permeiam toda trajetória humana. 
Ideias como “história particular” e “traços culturais originais” se mostraram 
insuficientes enquanto conceitos científicos por sua incapacidade de explicar 
os fenômenos observados. Foram pouco a pouco abandonadas devido aos 
questionamentos gerados pelo método etnográfico (a frequentação intensa 
dos antropólogos junto às populações indígenas), que evidenciou uma série de 
lacunas nestas teorias. Tanto nós os, euro e afro descendentes como eles,  os 

1 Professor de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e representante 
da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (FARSUL). Pronunciamento du-
rante Audiência Pública da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul, em 13 de maio de 2010.
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indígenas, somos resultados destas relações, não há “cultura” que não esteja 
permeada de elementos de outros lugares e tempos que nela se combinam e 
que a seu tempo são entendidas por seus membros como homogêneas.

Hoje nenhum brasileiro se considera aculturado por comer farinha de 
tapioca, batata, feijão, abóbora, amendoim, moqueca, batata-doce, banana, abacaxi 
ou chocolate. Nenhum euro-descendente (chamado de branco pelos índios) que se 
deite em uma rede se pensa menos baiano ou amazonense. Nas regiões do sul não 
há branco que tome chimarrão e por isso considere estar perdendo sua identidade, 
seja esse alguém paranaense ou gaúcho. E ainda assim esses alimentos e costumes 
desde longa data estão identificados com povos indígenas de diferentes regiões 
da América. A ideia de pertença que sente um gaúcho em relação ao chimarrão 
não é menos válida que a ideia de pertença que faz um mbyá-guarani em relação 
ao mbaraká (violão): as apropriações de novos elementos se dão somente através 
de acomodações destes com referenciais e elementos pré-existentes que também 
se transformam conforme o contexto. Na atualidade o chimarrão (ka’á) tomado 
pelos mbyá-guarani em roda está cercado de cerimônia, um estímulo ao diálogo 
e ao entendimento, à troca de palavras que, quando inspiradas, são sagradas. Os 
gaúchos e catarinenses também tomam mate, mas apesar de guardar o hábito da 
roda, não lhe atribuem os mesmos sentidos.

Se o culturalismo é considerado uma abordagem ultrapassada, o 
evolucionismo cultural, diante das perspectivas das ciências da atualidade,  é 
visto como relíquia de museu. Buscando adaptar a teoria da evolução das 
espécies de Darwin ao estudo dos grupos humanos, esta escola de pensamento 
de meados do século XIX, se dedicou a classificar as diferentes “sociedades” e 
“povos” como mais ou menos evoluídos a partir de uma escala que colocava as 
sociedades da qual provinham os cientistas no topo, e tudo que fosse diferente 
destas como etapas anteriores de sua própria evolução. Muito identificada com 
o Racismo, esta teoria substituiu o discurso de salvação das almas enquanto 
base intelectual do colonialismo tardio. Com base nela as nações européias, 
auto-proclamadas mais evoluídas através de seus impérios e por sua influência, 
estariam elevando a um suposto status superior os povos menos evoluídos, 
dissimulando assim relações de poder e pilhagem que garantiram a tomada 
de territórios e recursos de populações autóctones por parte dos colonizadores. 
Seria de se esperar que um evolucionista do século XIX acreditasse em povos 
em “estágios primitivos”, povos congelados no passado que seriam um retrato 
vivo do que um dia teriam sido seus próprios ancestrais, mas tal perspectiva 
defendida por um intelectual no século XXI é o mesmo que em medicina alguém 
recomendar uma trepanação para curar uma pessoa que sofre de depressão.

Além disso, há uma relação de poder por trás da ideia imputada à perda 
de tradições entre coletivos indígenas. Primeiramente porque se pressupõe que 
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os referenciais indígenas são mais fracos, ou mesmo precários se comparados 
com os referenciais dos europeus. Esta afirmação não condiz com o observado 
entre estas populações que mantêm seus referenciais, depois de 500 anos de 
contato, dominação, expulsão, guerras, epidemias, e apesar de viverem em 
países nos quais parte considerável de seus co-habitantes euro-descendentes é, 
consciente ou inconscientemente, anti-indígena.

Os povos indígenas são, assim como todas as outras populações 
humanas, culturalmente dinâmicos, dotados de saberes científicos específicos, 
de sensibilidades e entendimentos sobretudo relacionais.

Superadas as abordagens científicas deficientes fundadas em pré-
noções e pressupostos essencialistas, a Antropologia busca hoje compreender 
os dinamismos e miríades de relações de conceitos que antes eram tidos como 
monolíticos – cultura, sociedade e tradição. 

A despeito da percepção de quem as vive, que muitas vezes concebe-as 
como imutáveis desde um tempo remoto quase imemorial, todas as sociedades 
humanas estão mudando o tempo todo, a cultura, portanto, é sempre dinâmica. 
Obrigar uma população a viver segundo uma tradição concebida enquanto 
estática é um absurdo, e mesmo antropologicamente impossível. Todos somos 
históricos, e em parte resultado dessas histórias de encontros e afastamentos. 
Como colocado pelo historiador Tzvetan Todorov2, somos todos originados 
desse contato colombino, este encontro entre povos tão distintos que fez com 
que nenhum deles saísse intacto. As transformações geradas em ambos de 
forma alguma anulam as diferenças, pelo contrário, incitam-nas. 

Mas este mesmo contato não impediu que continuassem se 
produzindo equívocos e desencontros. Diferenças incompreensíveis e 
dificuldades de entendimento e relação geralmente se dão em contextos 
de contato entre sociedades de concepções muito distintas.

São os povos indígenas nações dentro de nações?
“A atual unidade federativa brasileira seria fragmentada, não 
mais valendo tampouco a presente configuração dos Estados 
nacionais. [...] algumas aldeias, algumas tribos, um mapa e logo 
uma continuidade territorial que amputou daquele Estado parte 
de seu território”. 

– Denis Rosenfield3

2 TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: 
Martins Fontes, [1983]2003.

3 Trecho do texto A nação guarani e à ameaça à soberania nacional. Disponível em http://
www.dcomercio.com.br/especiais/outros/digesto/digesto_16/07.htm 
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A ideia de nação, tal qual os euro-descendentes a concebem, surge 
num contexto recente na Europa, entre os séculos XIV e XVIII, por conta da 
unificação do que então eram reinos distintos; unidos sob um ideal de herança 
comum, geralmente efetivados com a centralização do poder sob o controle de 
uma única coroa. A estes movimentos de surgimento dos Estados Nacionais 
modernos na Europa, os historiadores dão o nome de unificação nacional.

Nação é, portanto, algo que tem muito mais sentido entre as 
populações de matriz européia do que entre as populações indígenas. 
Em quinhentos anos certamente alguns destes grupos se apropriaram 
da ideia de nação, mas sempre que o fizeram, se deu através de um 
entendimento bem distinto daquele apresentado pelos europeus e seus 
descendentes. A primeira coisa que nos chama a atenção é que, entre as 
populações indígenas, uma identidade (como por exemplo, a nacional) 
não necessariamente se contrapõe a outras. Por séculos, diferentes povos 
indígenas se apropriaram de identidades nacionais se reconhecendo 
brasileiros, argentinos, paraguaios, bolivianos, mexicanos, estadunidenses, 
lutaram em guerras históricas como a Guerra do Paraguai e a Revolução 
Mexicana, e em muitos desses países permaneceram por muito tempo a 
serviço dos estados protegendo as fronteiras nacionais. No Brasil ainda 
nos dias de hoje boa parte das tropas do exército que fazem a proteção das 
fronteiras amazônicas é composta por indígenas, que oferecem sua vida e 
empregam seu conhecimento na defesa da soberania nacional.

A ideia de nação está necessariamente vinculada ao preceito de 
unidade e de centralização do poder político, esta centralização parece ser 
somente possível através do poder estatal. Como colocado pelo antropólogo 
Pierre Clastres, entre as populações indígenas das terras baixas da América 
existem elementos sociocosmológicos ativos que fazem frente à centralização 
do poder.4 Seria dizer que os indígenas não estão abertos para relações 
desiguais de poder imbricadas na ideia de autoridade. Que seus caciques não 
são homens que mandam, mas sim porta-vozes de um grupo de parentes. 
Se fosse de outra forma, há muito a centralização política provavelmente 
teria embasado o surgimento de Proto-Estados, e quando da chegada dos 
Europeus na América, se deparariam com algo como o que existiu nas 
terras altas deste continente: teocracias imperiais, sociedades hierárquicas 
escravocratas, sociedades em que é considerado legítima a exploração de 
uns pelos outros. Logo, é possível afirmar que não há nações indígenas no 
Brasil, porque não existem estados indígenas nas terras baixas da América.

4 CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o estado: pesquisas de antropologia 
política. São Paulo: Cosac & Naify, [1974]2003.
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Dificilmente um mapa nos termos geopolíticos dos Estados nacionais 
poderia apresentar um território guarani, porque a denominação guarani diz 
respeito a uma ampla gama de populações distribuídas pela Argentina, Bolívia, 
Paraguai, Brasil e Uruguai, um “todo” muito diverso para ser considerado um 
“todo”. Redes de famílias extensas na qual a distribuição do poder político é 
descentralizada, mas que compartilham entre elas elementos linguísticos e 
religiosos significativos. Algumas dessas redes familiares nem se reconhecem 
como “guarani”, mas são assim chamadas por conta de sua língua e de seu 
xamanismo. Algumas populações divergem entre si em diversas escalas, desde 
a definição adequada do que compõe o chamado “modo de ser” (nhanderekó) até 
os termos em que se deve dar preferencialmente a relação com os não-índios.

Cada uma dessas populações possui formas singulares de relação com o 
espaço. Este se dá a partir de limites próprios bem distintos dos limites políticos 
com seus pontos cartográficos datáveis e localizáveis, mas com base em 
relações de parentesco, em princípios cosmológicos e na presença e ausência 
de outros grupos humanos e não humanos (animais, deuses, plantas, mortos, 
aliados e inimigos). Seus territórios constantemente dinâmicos conforme 
suas movimentações ganham sentido em atualizações de narrativas míticas e 
presságios vislumbrados em indicadores da visão profética e do sonho.

 Se povos indígenas não respeitam as fronteiras nacionais como 
o fazem os euro-referenciados não é por desafio ou contraposição, mas 
porque consideram estas fronteiras posteriores às relações precedentemente 
estabelecidas em ambos os lados. Porque as populações que demarcaram tais 
fronteiras jamais respeitaram suas tradicionais formas de mobilidade nestas 
demarcações, nem lhes reconheceram em grande medida a legitimidade de 
sua presença na terra. Grande parte das populações guarani desde longa data 
resistiu às formas de mapeamento, cientes de que este mapeamento durante 
muito tempo foi a primeira etapa das políticas de expulsão orquestradas por 
estados coloniais e nacionais para liberarem terras para as populações euro-
descendentes. A despeito de séculos de políticas de expulsão, as formas de 
mobilidade das diferentes redes familiares guarani segue sendo elemento que 
evidencia que eles experimentam de forma distinta o mundo, sem espelhar 
uma preocupação patrimonialista ou privatizante de divisão territorial.

Está sendo demarcada 
muita terra para pouco índio?

“Há por trás dessa conversinha mole a necessidade de botar 
pessoas que não têm capacidade de produção, que não têm 
tradição, que não têm prática na agricultura”. Não se deve colocar 
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os índios nas áreas mais produtivas, mas sim em áreas de mato 
que estiverem sobrando”

 – Alceu Moreira.5

“Haja índio para tanto território” 

– Denis Rosenfield6

Assim como a ideia de nação, a ideia de território tal qual costuma-se 
entender, também é euro-referenciada que precisa ser problematizada para que 
não se torne uma imposição do modo de ser dos não-índios normatizando a 
vida dos indígenas. A concepção de território enquanto um espaço de limites 
bem definidos ocupados permanentemente durante um longo período de 
tempo por determinada população que nele se reconhece faz sentido para as 
pessoas das sociedades sedentárias de matriz européia. Nesta noção de território 
está imbricado um entendimento de territorialidade que é, em grande medida, 
diferente daquelas formas nas quais se reconhecem os povos indígenas. Pode-
se dizer que a relação de determinado grupo humano com o espaço não é algo 
naturalmente dado, coletivos humanos diferentes compreendem e se relacionam 
com o espaço de forma distinta e a simples generalização de “territorialidade 
indígena” (no singular) já implica em um equívoco.

Pensemos o caso dos Mbyá-Guarani, uma das principais coletividades 
presentes no sul do Brasil. O entendimento mbyá-guarani de um território passa 
pelas relações constituintes das pessoas, estabelecidas em diferentes espaços. As 
leituras das paisagens se dão conforme a presença ou a ausência dos seus parentes 
humanos e das divindades com as quais buscam religiosamente restabelecer 
relações, mas também na ausência e presença dos outros (o que em antropologia 
chamamos de alteridades) que povoam o cosmos: são eles os animais, os 
vegetais, os não-índios, outros grupos indígenas, os mortos e uma variedade de 
outras entidades. A mobilidade, chamada pelos guarani de jeguatá (caminhar) 
é, portanto, elemento constituinte da forma tradicional de lidar com os seus e 
os outros, marcando através de aproximações e distanciamentos a ocupação e 
relação com os espaços. Nesse sentido, uma terra é demarcada para uma ampla 
rede de parentes, dezenas de milhares de pessoas, nunca exclusivamente para o 
grupo de pessoas ou famílias que naquele momento encontra-se naquele lugar.

5 Deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PMDB. Pronunciamento durante Audi-
ência Pública da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio Grande do Sul, em 13 de maio de 2010.

6 Pronunciamento durante Audiência Pública da Comissão de Serviços Públicos da As-
sembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em 13 de maio de 2010.
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A constituição de pessoas mbyá, por exemplo, passa pela aproximação, 
alimentação e cura através dos seres da mata (esta alteridade não-humana), 
pois é através da apropriação de potencialidades destes seres que os mbyá 
constituem pessoas diferenciadas. A produção destas pessoas é possível 
justamente pela presença de determinados animais e de plantas em espaços 
passíveis de serem acessados através do caminhar. Os setores anti-indígenas 
ignoram estas relações de produção das populações ameríndias, já que não 
compreendem qualquer outra produção que não seja comercial. Na ótica do 
produtivismo euro-referenciado só existe um tipo de produção de valor – o 
mercantil – logo segundo esta ótica, o que quer que derive de índios, animais 
e plantas que não possam implicar em mercadoria, não possui valor algum e 
não precisa nem mesmo existir.

A produção mbyá não pode nem é capaz de ser medida pelos índices de 
produtividade dos setores anti-indígenas que lhes negam o acesso a espaços 
vitais: ao invés de coisificarem (mercantilizarem) animais e plantas, os 
povos indígenas os pessoalizam, esta pessoalidade toma forma em entidades 
condividuais (que reúnem todos os seres de um mesmo tipo) aos quais no 
caso mbyá recebem o nome de djá. Os djá são algo semelhante a divindades 
animais, vegetais (entre outras) que no entendimento mbyá podem se voltar 
contra os humanos que abusam nas relações com os de seu tipo. Como 
então poderiam eles explorar um animal e uma planta até exaustão? Como 
poderiam criá-los de forma a que gerações e gerações de animais fossem 
destinadas ao abate em troca de lucro? Coisificar seres vivos não é uma 
possibilidade, já que todos de um mesmo tipo possuem uma espécie de alma 
ou deus condividual capaz de partir em sua defesa infringindo aos humanos 
inúmeros males. Os animais e as plantas são ex-humanos para os Mbyá, 
humanos de outros tipos, de humanidades que só são acessíveis através das 
viagens do xamanismo, humanos com roupas e perspectivas animais.

Mas os índios não são nômades?
“O povo guarani é um povo forasteiro. É um povo nômade. Então 
eventualmente podem até ter passado aqui, naquela ocasião, mas 
a constituição determina que tem que ter sido tradicionalmente 
habitada por indígena, tipo chegaram lá, nasceram, faleceu 
alguém, houve uma geração mesmo, mas isso aqui, em Getúlio 
Vargas e região, dessa área guarani, ninguém tem notícia.”

 – Leandro Granella7

7 Presidente do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, durante programa veiculado na Rá-
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“Pois é, os guarani, pelo menos esses daí são nômades, ficam um 
pouquinho num lugar, um pouquinho no outro, não têm…” 

– Rogério Mendelski8

A ideia de nômade no senso comum dos não-indígenas tem 
fundamento em diversos preconceitos, já que simplifica e homogeneiza uma 
série de territorialidades distintas, cada qual com sua forma de mobilidade 
específica. Na visão das sociedades sedentárias de matriz européia, o nômade 
seria aquele que não possui relação com os espaços que percorre, que não 
pertence a lugar algum, e lugar nenhum lhe pertence. Esta ideia implica 
na crença de que estes povos “nômades” não precisam de fato dos espaços, 
que para eles seriam somente rotas e que, a única relação que estes grupos 
poderiam estabelecer com estes espaços seria a de percorrê-los. Contudo, a 
etnologia traz uma série de exemplos de povos não-sedentários e das formas 
singulares através das quais se relacionam com os espaços em que habitam. 
As formas de agricultura que certos povos desenvolveram, por exemplo, não 
é em nada incompatível com seus deslocamentos constantes – caminham e 
plantam, sabem o tempo que determinada planta levará para se desenvolver, 
conhecem circuitos de lugares onde já plantaram, por onde já caminharam, 
e de onde podem conseguir retirar alimentos.

Salvo poucas exceções, as famílias mbyá-guarani estão em movimento 
mais ou menos constante por esse arquipélago formado por acampamentos e 
terras indígenas em diferentes situações fundiárias. Entre elas, as consideradas 
minimamente adequadas são chamadas de tekoá que significa quase que 
literalmente “lugar do modo de ser”. Para ser considerada uma tekoá, um espaço 
deve passar por ritos e ser antevisto em sonhos e presságios por um grande 
xamã (karaí) que lhe reconhecerá o nome. Neste local precisa haver água 
em abundância, além de espaço e terra fértil em que cresçam bem a batata, 
o amendoim, o feijão e principalmente o milho empregado em importantes 
rituais. Deve haver também matéria prima para a construção da casa cerimonial, 
a qual chamam opÿ, que será habitada pelo karaí, e matas nas proximidades 
com variedades de ervas, árvores e cipós. Parte considerável da população 
guarani, que hoje cresce em índices demográficos maiores que o da sociedade 
euro-referente, não vive na atualidade em um lugar considerado tekoá. Não são 
poucas famílias mbyá que vivem nas beiras das estradas, expostas a toda sorte 
de riscos, do atropelamento às doenças respiratórias, com o barulho constante 

dio Guaíba no dia 27 de janeiro de 2010.
8 Comunicador da Rádio Guaíba em programa veiculado dia 27 de janeiro de 2010.
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de carretas e a poeira que elas deslocam sempre presentes.
Muitas famílias mbyá se deslocam periodicamente diante de 

acontecimentos comuns da existência imperfeita (yvy teko axy). A doença, a morte 
e a fome são motivos suficientes para deslocamentos, mas também o conflito 
entre parentes, os problemas com os vizinhos e as separações matrimoniais 
encontram solução no caminhar. Nesse sentido a circulação das pessoas entre 
essas terras indígenas e acampamentos é significativa: famílias partem e famílias 
chegam – dessa forma estes espaços estão quase que constantemente ocupados.

Talvez por este motivo os mbyá não demandem suas terras da mesma 
maneira que outros povos indígenas considerados mais enérgicos no trato 
com os não-índios. No passado, em incontável número de vezes preferiram 
partir e se ocultarem dos brancos a encarar uma situação de conflitos. Até 
que sua estratégia de distanciamento tornou-se inviável diante da presença 
de uma população milhares de vezes maior que a sua. Nesse contexto, 
a existência tranquila, próxima de plantas e animais importantes na 
constituição e na manutenção da humanidade (para os Guarani a condição 
humana não é algo dado e inato, mas depende de constante cuidados e 
manutenção) tornou-se cada vez mais difícil, assim como a possibilidade 
de plantar, de gerar vida (mbojera) e viver em alegria (vy’á) tornou-se cada 
vez mais limitada. É neste contexto que as políticas de demarcação de terra 
se apresentam como uma medida paliativa à falta de possibilidades desses 
grupos de se estabelecerem nos lugares que consideram adequados. Isto 
se dá, em grande medida, devido à maneira como os brancos ocupam e 
reordenam o espaço, ocupação entendida por muitos anciãos guarani como 
forma de violência inerente ao modo de ser dos não-índios.

Laudos antropológicos não são cientificamente neutros? 
São os laudos antropológicos falhos ou despidos 
de qualificação científica?

“Entendo que perseguir um laudo isento deve ser o nosso objetivo 
(…) O antropólogo chega na casa de uma pessoa e pergunta se 
alguma vez um índio passou por ali, se havia índio circulando por 
ali. Se a pessoa responde que sim, que eles passavam por ali, o 
antropólogo diz que ali pode ser área indígena, já coloca no laudo 
e vai ampliando” 

– Ivar Pavan9

9 Deputado estadual do Rio Grande do Sul pelo PT. Pronunciamento durante Audiência 
Pública da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
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“Alguém constrói um projeto, cria um laudo antropológico, busca 
todas as provas, faz todo o processo com o apoio de órgãos públicos, 
absolutamente de forma unilateral, e só é dado ao conhecimento 
da outra parte quando o dano é irreversível” 

– Alceu Moreira10

Um argumento comum entre os opositores das populações indígenas 
junto aos leigos, a premissa de um “laudo da FUNAI” técnico e neutro reflete 
certo desconhecimento por grande parte da população brasileira das atribuições 
da Fundação Nacional do Índio. A FUNAI foi criada em 1967 em substituição 
ao Serviço de Proteção ao Índio (SPI), este por sua vez foi criado em 1910. O 
SPI surge a partir de trabalho de grandes indigenistas pioneiros, como Cândido 
Rondon, um oficial do exército que encarregado de implementar linhas de 
telégrafos em regiões até então ermas do interior Brasil continental, entou em 
contato com diversas populações indígenas tornando-se testemunha de suas 
dificuldades frente ao processo de colonização em andamento.

Se de um lado a atribuição do SPI era a proteção física das populações 
indígenas remanescentes do processo colonizatório, do outro ele também 
tinha como objetivo separar as populações indígenas entre aquelas a serem 
preservadas e as que deveriam ser integradas às instituições brancas no 
caráter de trabalhadores nacionais.11 Esta determinação decorre de uma série 
de preconceitos institucionalizados e muito desconhecimento em relação às 
populações indígenas que àquela época foram injustamente consideradas 
“aculturadas” pelo Estado. O contexto em que o SPI foi criado, com as 
melhores das intenções considerando o pouco entendimento etnológico que 
existia na época, é o de coletividades indígenas extremamente ameaçadas 
por frentes de colonização diversas em que as populações não indígenas 
que tomavam suas terras e recursos, deixando-lhes em situação de extrema 
miséria, entregues a epidemias e a morte.

A FUNAI surge em 1967 para substituir o SPI, ao menos formalmente, 
abandonando o caráter integracionista da instituição que a precedeu. Suas 
principais atribuições, até os dias de hoje são12: promover a educação básica 
aos índios; demarcar, assegurar e proteger as terras por eles tradicionalmente 

Grande do Sul, em 13 de maio de 2010.
10 Idem a nota 5.
11 A nomenclatura original desta entidade governamental era originalmente Serviço de 

Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais.
12 Conforme informações presentes no site oficial da FUNAI (www.funai.org.br). Aces-

so em 10 de junho de 2010.



88

ocupadas; estimular o desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os 
grupos indígenas; defender as comunidades indígenas; despertar o interesse 
da sociedade nacional pelos índios e suas causas, gerir o seu patrimônio; 
fiscalizar suas terras (indígenas), impedindo ações predatórias de garimpeiros, 
posseiros, madeireiros e quaisquer outras que ocorram dentro de seus limites 
e que representem um risco à vida e à preservação desses povos.

Com base nessas atribuições um “laudo da FUNAI” não pode ser 
neutro. Este documento nem mesmo se caracteriza como laudo, conforme 
a legislação brasileira,13  trata-se de um relatório circunstanciado que possa 
embasar o trabalho da FUNAI de acordo com as suas atribuições.14 Apesar de 
circular no meio jurídico, este tipo de documento não tem caráter de sentença 
judicial, não deve, portanto, contemplar ambas as partes envolvidas em 
igual medida, não é um documento elaborado por um magistrado ou juiz.15

Este tipo de relatório circunstanciado deve focar sua atenção sobre a 
população indígena e suas demandas territoriais, apresentando dados gerais 
sobre esta população, as formas como se dão a ocupação, atividades produtivas 
que desenvolvem, relações diferenciadas com o meio ambiente, dados sobre 
tudo aquilo que pode ser considerado necessário para sua reprodução física e 
cultural. O grupo de trabalho coordenado por um antropólogo deve também 
realizar o levantamento fundiário das terras reivindicadas, apresentando o 
contexto de relações entre brancos e índios em que se dão tais reivindicações.

O relatório em questão, segundo a portaria que o institui, deve precisar 
com clareza e nitidez, as quatro situações previstas no parágrafo 1º do art. 
231 da Constituição, que consubstanciam, em conjunto e sem exclusão, o 
conceito de “terras tradicionalmente habitadas pelos índios”, a saber: (a) as 
áreas “por eles habitadas em caráter permanente”, (b) as áreas “utilizadas para 
suas atividades produtivas”, (c) as áreas “imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários ao seu bem estar”, e (d) as áreas “necessárias 
à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”.16 
Os pressupostos do relatório que carregam em si também o signo do contexto 
científico ultrapassado, mas que há época serviu de embasamento para a 
Constituição Brasileira. Este código foi e segue sendo alvo de uma série de 
adaptações que se dão conforme pressões políticas de diversas ordens, e que, por 

13 Mais especificamente segundo a Portaria nº 14 da FUNAI, de 09 de janeiro de 1996.
14 O tipo de documento está referido no parágrafo 6º do artigo 2º, do Decreto nº 1.775, 

de 08 de janeiro de 1996.
15 Este relatório não deve servir para identificar ou classificar se uma população é ou não 

indígena, o que seria inclusive inconstitucional tendo em vista a garantia de “autode-
terminação” a essas populações inscrita na Constituição Brasileira.

16 Ver o artigo neste livro “Os Direitos Indígenas na Constituição Federal do Brasil”. 
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outro lado, não têm acompanhado os avanços das teorias antropológicas.17Em 
todo o mundo a Antropologia Brasileira tem sido reconhecida, tanto por seu 
valor na discussão de alto nível teórico, quanto pela qualidade de sua pesquisa 
e docência. Antropólogos brasileiros de renome são convidados para palestras 
em universidades no exterior, e no Brasil muitos estrangeiros tomam parte 
nos principais encontros de antropologia. Curiosamente jornalistas, políticos 
e fazendeiros, todos eles leigos em matéria de teoria antropológica ou de 
prática etnográfica, se colocam a afirmar que todos os laudos (atente para esta 
generalização que geralmente é um indício de preconceito) são frouxos e não 
possuem critérios claros. No Brasil observa-se uma inversão curiosa – quando 
se trata de “índios” não são poucos os leigos que na cena pública (e entre estes 
há uma grande maioria de anti-indígenas) que se sentem confortáveis para 
avaliar indigenicidades e criticar trabalhos que geralmente não têm a menor 
qualificação para compreender. Por outro lado a maior parte dos especialistas 
– pessoas que passam décadas debatendo umas com as outras em encontros 
acadêmicos, com muitos anos de contato com estas populações indígenas – 
não se sentem seguros para se pronunciar publicamente sobre o que quer que 
esteja sendo dito sobre os índios com os quais trabalham.18

Havendo compromisso ético da parte dos cientistas que trabalham junto às 
populações indígenas, é impossível não refletir sobre a assimetria das relações de 
poder estabelecida entre indígenas e não indígenas. Não só no contexto de nossos 
trabalhos de campo, mas também em nossas vidas cotidianas desenvolvemos uma 
percepção apurada capaz de identificar situações de violência simbólica, mas por 
vezes também física, vivenciadas pelos indígenas em diferentes contextos. Estas 
situações nos levam a crer que, ainda que as práticas e discursos etnocidas (por 
etnocídio entende-se a eliminação generalizada e massiva de toda diversidade 
étnica através de meios físicos e discursivos) sejam diferentes daqueles comuns ao 
período colonial, a intenção de etnocídio continua viva como é possível perceber 
nas políticas de desenvolvimento que se dão em detrimento da existência de 
diversas populações indígenas no Xingu, nas campanhas anti-indígenas no sul e 
no sudeste, no tratamento brutal dispensado aos indígenas – homens, mulheres e 
crianças – acampados na capital do país. Defender os interesses destas populações 
é uma atribuição da Fundação Nacional do Índio, conforme está determinado 

17 Conforme as reflexões trazidas acima, fica claro que o item “a” não leva em conta um 
dos traços mais marcantes da relação de diversas etnias indígenas com os espaços que 
ocupam, uma vez que não salvaguarda noções diferenciadas de territorialidade e de 
mobilidade.

18 Não arriscamos uma teoria que explique este fenômeno estranho, ainda assim acre-
ditamos que ele merece ser estudado profundamente pelos especialistas em antropo-
logia política e pelos epistemólogos das ciências.
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pela lei, que existe justamente para esta finalidade, assim como o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento possui uma parceria histórica com o 
agronegócio, através do estímulo do aumento da produção agropecuária, e não há 
quem questione que esta parceria não esteja no conforme de suas atribuições.19

Ao menos em termos de legislação, o Brasil segue sendo um dos países 
mais engajados no reconhecimento da diversidade cultural como riqueza 
nacional, do respeito à diferença e da possibilidade de constituição de uma 
nação justa e pluriétnica. Mas, na prática de suas instituições políticas é também 
um Estado propenso a deixar-se levar por manobras de grupos elitistas que 
travestindo-se de nacionalistas, buscam defender única e exclusivamente seus 
próprios interesses em detrimento de outras coletividades. 

Estes grupos passam a promover verdadeiras campanhas (políticas e 
midiáticas) contra populações indígenas e quilombolas, vendo na sua existência 
um empecilho para sua agenda de desenvolvimento. Trocam financiamentos 
de campanhas e outras gratificações por favores junto aos políticos em posições 
estratégicas. Contratam lobistas, e através de uma série de recursos nem sempre 
éticos, buscam influenciar votações e aprovações de alterações nas leis. Buscam 
o apoio de comunicadores que, com a finalidade de influenciar a opinião pública, 
se empenham em defender e divulgar a versão dos fatos que mais lhes convém.20

Estão sendo os índios 
utilizados como massa de manobra?

“Isso é um movimento orquestrado por pessoas que a gente sabe-
se lá quem, né.” 

– Leandro Granella.21

Uma das estratégias para deslegitimar as populações indígenas 
e descrédito de suas demandas passa por transformá-las em massa de 
manobra de grupos de interesses mais diversos. Os indígenas são colocados 

19 Conforme o texto presente no tópico “missão” do site oficial do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (www.agricultura.gov.br). 

20 Para mais informações sobre antropologia da política no Brasil consulte, BEZERRA, 
Marcos Otávio. Em nome das bases: Política, favor e dependência pessoal. (Núcleo de 
Antropologia da Política) Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1999; MANCUSO, Wagner 
Pralon. “Lobby e democracia no Brasil”. In. Jornal da Ciência (SBPC) número 67, 
junho de 2005 (www.comciencia.br/reportagens); NAVES, Rubens. “Empresários e 
a democracia”. In. Jornal da Ciência (SBPC) número 67, junho de 2005 (www.com-
ciencia.br/reportagens).

21 Idem a nota 7. 
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geralmente na posição de grupos manipulados por outros, como se não 
tivessem a capacidade de entender o contexto no qual estão inseridos 
e tomar decisões próprias sobre o que é melhor para eles mesmos. São 
informações geralmente apresentadas sem qualquer fundamento em 
fontes fiáveis, que buscam incluir diferentes povos indígenas no âmbito 
das teorias da conspiração.

Este tipo de acusação não é nova, no caso da história da colonização 
do cone sul é possível vislumbrar um caso semelhante entre os povos 
guaraníticos das Missões. Em 1750 as populações guarani cristianizadas 
se insurgiram contra as coroas de Portugal e de Espanha em contraposição 
ao Tratado de Madri, que colocava as terras que então habitavam e sobre 
as quais haviam construído os povoados missionários à disposição de 
Portugal em troca da Colônia de Sacramento. Portugal era a coroa que já há 
centenas de anos empregava bandeirantes para caçar e escravizar indígenas, 
dizimando populações inteiras em nome de seus interesses coloniais. Pois 
bem, parte da historiografia oficial ainda nos dias de hoje não reconhece a 
guerra missioneira como iniciativa dos indígenas, esta mesma historiografia 
buscou imputar aos jesuítas um papel de regência no conflito.

Para espanto da comunidade acadêmica na década de 1990 os Yanomami22 
foram declarados uma invenção do governo dos Estados Unidos através de suas 
ONG’s estrangeiras. A inexistência dos Yanomami foi defendida por um pequeno 
grupo de militares, entre eles o coronel Carlos Alberto de Lima Menna, que na 
qualidade de ex-comandante do segundo batalhão especial de fronteira no estado 
de Roraima, publicou em 1995 um livro intitulado “A Farsa Ianomâmi”. O roteiro 
renderia um belo filme ficcional – uma nação estrangeira movida por seus próprios 
interesses econômicos importa índios para contracenarem como uma etnia em 
uma região da fronteira do Brasil com a Venezuela, com a intenção de garantir 
uma ampla demarcação de terras as quais pudesse controlar. Desrespeitando o 
pronunciamento militar que determina a sua inexistência os Yanomami seguem 
sendo visitados por pesquisadores e estudantes, e junto a este povo grandes 
etnografias e estudos linguísticos considerados hoje clássicos, tomaram forma.

Diferentes grupos indígenas são equívoca e constantemente tomados 
como um “todo homogêneo” que a despeito de suas peculiaridades 
assumiriam as mesmas alianças, um todo homogêneo e manipulável em 
sua totalidade, algo como um bando de incapazes23 que abre as portas para 

22 Coletividade indígena que habita o norte do Amazonas, junto ao pico da Neblina, na 
fronteira do Brasil com a Venezuela. Este povo é composto por mais de 17 mil pessoas 
divididas em pelo menos 255 aldeias. Maiores informações (http://pib.socioambien-
tal.org/pt/povo/yanomami).

23 Para mais informações sobre concepções do “índio genérico” consulte SOUZA PRA-
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estranhos que podem prejudicar as paternais forças produtivas do latifúndio, 
modelo básico do agronegócio.

Curiosamente, nesta última campanha midiática anti-indígena os guarani 
foram ao mesmo tempo vinculados a forças obscuras tão distintas entre si quanto 
o óleo da água. Em uma transmissão na Rádio Guaíba foram vinculados às FARC’s 
pelo presidente do sindicato rural de Getúlio Vargas. Em uma reunião na Comissão 
de Assuntos Públicos, um deputado do PMDB afirmou que as demarcações e 
defesa dos direitos constitucionais dos indígenas são de interesse de grupos norte-
americanos e europeus que querem diminuir a produção brasileira e “retardar 
nossa agricultura”. Nesta mesma reunião o representante da FARSUL, Denis 
Rosenfield, vinculou os Guarani ainda ao Movimento Sem Terra e aos adeptos 
da teologia da libertação. Não seria de se admirar na atual conjuntura que algum 
jornalista ou político afirmasse existirem evidências que apontam para a ligação 
dos Guarani com os iluminati da Baviera24 ou com alguma “civilização alienígena”.

Fabricar ameaças utilizando o já tão batido argumento da conexão 
entre minorias com forças obscuras externas pode ser uma forma 
interessante de legitimar a ampliação de recursos destinados às Forças 
Armadas, em especial em tempos de paz. Na Alemanha da República 
de Weimar tornou-se popular um factóide fabricado contra os judeus. 
Dizia-se que os judeus (sempre neste mesmo tom genérico conveniente) 
faziam parte de uma conspiração internacional judaica, orquestrada 
por banqueiros e milionários judeus estadunidenses, que tinham como 
objetivo dominar e controlar o mundo. Ainda segundo esta teoria da 
conspiração teriam sido os judeus os financiadores da I Guerra Mundial 
com o objetivo de venderem armamentos e recursos para ambos os 
lados. Estas inverdades tiveram papel de destaque na propagação do 
antisemitismo, e no fortalecimento do militarizado partido nazista, que 
culminou no Terceiro Reich.2525

DELLA; Luiz Gustavo. “O índio ‘genérico’: contato em desencontro”. In. Povos in-
dígenas na bacia hidrográfica do Lago Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, Brasil. NPPPI/CDH – SMDHSU – Porto Alegre: Prefeitura de Porto Alegre, 2008, 
pp. 14–24.

24 Trata-se de uma sociedade secreta fundada na Baviera em 1776 que tinha supostamente 
como ambição controlar o mundo. Nos tempos modernos o termo é também utilizado 
de forma a se referir a quaisquer organizações conspiradoras que compartilhem desta 
ambição: controlar os assuntos mundiais de forma secreta. Para muitos teóricos da cons-
piração acontecimentos estranhos ou relevantes aparentemente sem conexões entre si 
podem ser resultantes de ações dos iluminatis cuja finalidade é geralmente obscura.

25 Ainda na década de 1920, um dos maiores difusores desta teoria, atualizador de idéias 
anti-semitas mais antigas, foi ninguém menos que o milionário Henry Ford, criador 
da montadora de automóveis que leva o seu nome. Ford foi responsável através do 
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A pergunta “Estão sendo os índios utilizados como massa de 
manobra?” poderia ser retrucada por uma outra que dela é paráfrase: 
Estão sendo os não-índios utilizados como massa de manobra? Quem são 
os poucos grupos de grande influência que na defesa de seus interesses se 
colocam a amedrontar o grosso da população do campo e da cidade com 
ameaças imaginárias capazes de resultar em grandes prejuízo às populações 
indígenas e não-indígenas? Esta é uma pergunta tão pertinente quanto a 
outra, mas nem de longe tão fácil de se responder.

Há que se considerar também que as ações de reconhecimento de terras 
indígenas não devem implicar em ônus para as populações não indígenas 
que nelas se encontram e cuja legitimidade pode ser comprovada em termos 
legais e sociais. Não seria um princípio democrático e justo garantir espaços 
vitais das populações indígenas em detrimento de camponeses, pequenos 
e médios proprietários que por gerações permaneceram nas terras em que 
foram assentados pelo Estado, e que por séculos pagaram tributos e impostos. 

É justo, portanto, que o Estado – em grande medida o responsável 
pelos assentamentos destas populações de não-índios em terras indígenas 
– deva ressarcir integralmente aos assentados em relação ao valor de 
suas posses e de suas terras, sempre que houver a comprovação na forma 
de títulos de propriedade da terra. Somente desta forma será possível 
minimizar ou mesmo evitar as possibilidades de conflito em diferentes 
contextos locais nos quais indígenas e não-indígenas estão em contato mais 
ou menos constante. Somente através dessas medidas de ressarcimento 
será possível minimizar ou mesmo evitar que estas populações removidas 
de assentamentos em terras indígenas sejam cooptadas e influenciadas por 
grupos anti-indígenas em favor dos interesses desses últimos.

Neste texto buscamos apresentar algumas das ideias equivocadas a 
respeito das populações indígenas e suas terras com o intuito de possibilitar 
um maior embasamento na criação de políticas públicas voltadas para 
essas populações, e medidas de reconhecimento da diversidade cultural 
enquanto um valor a ser respeitado tanto no âmbito dos marcos legais 
quanto no que se refere ao campo das relações cotidianas.

seu jornal Dearborn Independent, fundado em 1919, pela publicação de uma série de ar-
tigos anti-semitas que tratavam de uma suposta coalização internacional judaica para 
a tomada do controle do mundo. Para maiores informações visite (www.jewishvirtu-
allibrary.org/jsource/an...). Chega a ser emblemático que o episódio da saída de uma 
das fábricas da montadora Ford do município gaúcho de Guaíba tem sido evocado na 
atualidade por grupos anti-indígenas do estado do Rio Grande do Sul para impedir a 
demarcação de terras guarani na região.
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