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Resumo 

 

Demarcar terras indígenas no Brasil é tarefa historicamente complicada. 

Tratando-se do estado do Mato Grosso do Sul é tarefa que dobra em seus desafios. 

Ñande Ru Marangatu é terra de índio Kaiowa no município de Antônio João/MS junto 

à fronteira do Paraguai. Homologada como terra indígena depois de um longo 

procedimento administrativo, os Kaiowa de Marangatu viram ser suspensos os efeitos 

do decreto homologatório pela MS 25463/DF sobrando àquela comunidade as beiras 

das estradas de MS. Ñande Ru Marangatu é um típico caso de conduta racista e descaso 

pela sociedade brasileira frente aos povos indígenas, de forma geral.  O presente 

trabalho busca compreender a intensidade do discurso anti-indígena apresentado pelo 

contraulado antropológico no procedimento administrativo de identificação e 

demarcação de Ñande Ru Marangatu e apresentá-lo como um evento comunicativo que 

revela o que por trás está da suspensão dos efeitos do decreto homologatório. 

 

Palavras-chave: Kaiowa. Guarani. Ñande Ru Marangatu. Demarcação. Contralaudo 

antropológico. 

 

 

 

 



 
 

GUIRAU, Kárine Michelle. Ñande Ru Marangatu in the words of the anthropological 

counter report. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010.  

Abstract 

To delimit Indian lands in Brazil is a historically complicated task. And when it 

comes to the state of Mato Grosso do Sul this task requires twice the challenges. Ñande 

Ru Marangatu is the land of Kaiowa Indian in the municipality of Antônio João/MS 

next to Paraguai border. Approved as an Indian land after a long administrative 

procedure, the Kaiowa from Marangatu witnessed the effects of the ratification decree 

be suspended by the MS 25463/DF leaving that community to the roadside of MS. 

Ñande Ru Marangatu is a typical case of racist conduct e negligence by the Brazilian 

society with regards to the indigenous people in general. This study seeks to understand 

the intensity of the anti-indigenous speech presented by the anthropological counter 

report in the administrative procedure of identification and demarcation of Ñande Ru 

Marangatu and present it as a communicative event that reveals what is beneath the 

suspension of the effects of the ratification decree.   

Key words: Kaiowa. Guarani. Ñande Ru Marangatu. Demarcation. Anthropological 

Counter report.  
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Introdução 

 

Esta dissertação é um desdobramento de algumas idas e vindas de aldeias 

Kaiowá e Guarani. Por poucas vezes estive junto aos Kaiowa
1
 e Guarani. Três delas 

foram em Mato Grosso do Sul, algumas outras no estado de São Paulo. A primeira vez, 

no Mato Grosso do Sul, foi quando ainda freqüentava os bancos do curso de graduação 

em ciências sociais, quando eu e alguns colegas, incomodados com a situação dos 

Kaiowa e das falas da mídia a seu respeito – “Indiozinhos morrem por desnutrição no 

MS” – resolvemos ir confrontar a questão “em campo”. 

Fomos lá ver, ouvir, conhecer. E foi o que fizemos, vimos, ouvimos, 

conhecemos. Desde então, me envolvi cada vez mais nesse “assunto de índio”. 

As idas às aldeias foram sempre inéditas aos olhos e aos ouvidos. Quando não 

me metia numa “conversa de índio” me metia com o “jeito de índio”.  De narrativas 

tristes, violentas e confusas às contagiantes gargalhadas disparadas num supetão com o 

meu total desconhecimento da causa, fui me envolvendo, me ocupando, me 

angustiando. 

Conheci um mundaréu de gentes; interessantíssimas algumas, burocráticas e 

cheias de manias outras. E num desses encontros uma conversa inusitada: 

- O que você ia fazer lá? Por que ia pra lá? Procurava alguma coisa lá nas 

aldeias? Perguntaram-me sobre as coisas que dei pra falar sobre mim.  

As perguntas referiam-se as minhas idas as aldeias com os colegas de graduação 

de PUC e com o Coletivo Terra Tomada – grupo de estudos do qual eu participei por 

                                                           
1
 Kaiowa, quando substantivo é grafado sempre em maiúscula e no singular independente do número e 

gênero. Quando adjetivo mantém-se o singular e a palavra é utilizada na sua forma minúscula. Regras 
estabelecidas pela convenção internacional de antropólogos no Rio de Janeiro em 1954. 
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algum tempo. Enrolei-me toda com uma resposta que não vinha, que não se elaborava e 

no fim acabei, envergonhada, respondendo que não sabia.  

Muitas coisas acontecerem desde essas perguntas lançadas e se é verdade que a 

vida do antropólogo é marcada pelas inúmeras gafes, muita das vezes divertidíssimas, 

que cometemos nesses encontros no “campo”, então a minha principal estava ali, 

naquele meu enrubescimento.  

O que de fato eu fui fazer por várias vezes lá nas aldeias do Guarani e dos 

Kaiowa?  

Continuo a não saber ao certo o que lá eu fazia, mas também não me preocupo 

mais com o envergonhamento de não ter uma resposta. De intuição, o alento vem das 

minhas voltas. Delas eu sei muito bem o que eu penso e bem sei também o que com elas 

eu trouxe comigo. E foi, em absoluto, o desassossego.   

De conversas e escutas com os Kaiowa no Mato Grosso do Sul, principalmente, 

sobressaem as que sobre o direito sabem: “é o nosso direito”, “está escrito na lei”, “a lei 

tem que ser comprida”. 

Referem-se à Constituição Federal de 1988
2
. Em 05 de outubro de 1988 

promulgava-se a atualmente vigente Constituição Federal no Brasil. Nela, há um 

capítulo todo dedicado aos povos indígenas.  

Indubitavelmente este foi um momento especial na relação entre Estado e povos 

indígenas. O novo texto constitucional deixava para trás uma histórica tradição de um 

exclusivo pensar do “nós” sobre o ser do “outro”.  Desde seu conhecimento enquanto 

povos nativos americanos no encontro colombiano de gentes, os povos indígenas 

passaram a perambular no imaginário europeu sob as mais variadas formas alegóricas 

                                                           
2
 Sobre a legislação indigenista na Constituição Federal de 1988 ver anexo 1.1. 
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não tardando a ocupar, nas relações de gentes, um lugar insolentemente construído: a 

pretérita representação humana da experiência sócio-histórica européia.  

Dos encontros de gentes, edificou-se um pensar no qual a Europa compreendia a 

si mesma como o mais bem sucedido constructo histórico da humanidade, situando os 

povos americanos nos primeiros passos ainda brutos de sua particular trajetória humana, 

cada vez mais apreendida por ela mesma como una e universal. Tendencioso, 

certamente, enquanto o pensar sobre si, cruel, 

historicamente, no pensar sobre o “outro”; em razão 

dessa postura restava à Europa a incumbência de tirar 

os povos americanos desse passado nebuloso, repulsivo 

de homens involuídos, e trazê-los para perto de sua 

civilização, de seu modo de criar as coisas da vida.   

Por cinco séculos os povos indígenas foram 

aprisionados por esse pensar, pelos mesmos foram 

submetidos a projetos civilizatórios. No que se refere 

aos povos indígenas no Brasil, esses projetos se 

constituem, principalmente, num primeiro momento 

colonial, com os religiosos cristãos e as missões 

evangelizadoras e, num segundo momento com as 

primeiras políticas indigenistas do Brasil Império 

seguido por outras políticas e os agentes indigenistas 

republicanos. Ao fundo, os projetos se assemelham na 

proposta: dar aos povos indígenas a razão, seja a da fé 

seja a da civilização. 

“(...) não é uma ordem neutra que se coloca com 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens. 

 

     § 1.º 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 a seu bem-estar e as necessárias a sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes 

e tradições. 

      § 2.º As terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes 

o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes. 

      § 3.º O aproveitamento dos recursos hídricos, 

incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra 

das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser 

efetivados com autorização do Congresso Nacional, 

ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 

participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

     § 4.º As terras de que trata este artigo são 

inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, 

imprescritíveis. 

      § 5.º É vedada a remoção dos grupos, salvo, ad 

referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe 

ou epidemia que ponha em risco sua população, indígenas 

de suas terras ou no interesse da soberania do País, 

após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em 

qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesso o 

risco. 

      § 6.º São nulos e extintos, não produzindo efeitos 

jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 

domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, 

ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e 

dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse 

público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção 

direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, 

na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 

ocupação de boa-fé. 

      § 7.º Não se aplica às terras indígenas o disposto 

no art. 174, § 3.º e § 4.º.    

 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são 

partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de 

seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público 

em todos os atos do processo. (Capítulo VIII da 

Constituição Federal do Brasil de 1988).  
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a constituição. A descrição do texto constitucional é uma escolha de realizações e 

aspirações de uma sociedade em seu tempo histórico.” (Villares, 2009: 19). Desta 

forma, como passado, os povos indígenas foram apreendidos pelas constituições 

federais brasileiras anteriores a de 1988, o “índio” poderia ser “índio” desde que como 

memória do passado, do futuro não haveria outro vislumbre do ser senão aquele que se 

integrasse à sociedade nacional. 

 

“A tônica de toda legislação indigenista
3
, desde o 

descobrimento, é a integração, dita de modo diverso em cada 

época e diploma legal. „Se tende a sua civilização para que 

gozem dos bens permanentes de uma sociedade pacífica e doce‟ 

(1808); „despertar-lhes o desejo do trato social‟ (1845); „até a 

incorporação à sociedade civilizada‟ (1928); „integrá-los, 

progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional‟ (1973). 

A Lei brasileira sempre deu comandos com forma protetora, 

mas com forte dose de intervenção, isto é, protegia-se para 

integrar, com a idéia de que integração era um bem maior que se 

oferecia ao gentio, uma dádiva que em muitos escritos está 

isenta de cinismo porque o autor crê, sinceramente, que o 

melhor para os índios é „viver em civilização‟” (Souza Filho, 

1995: 106).  

  

A Constituição Federal de 1988 deixava, portanto, em definitivo para o passado 

a tradição do “nós” de pensar os povos indígenas. O abandono constitucional desse 

pensar é fruto, por uma lado, da insistente caminhada dos povos indígenas junto ao 

“nós”, ao longo da história pós-colombiana. Por outro lado é fruto também do trabalho 

de alguns pensadores latino-americanos que na contramão do pensamento e 

incomodados com o conhecimento “não-situado” que, ao pensar as realidades cá 

encontradas, ora as reduziam ao historicismo econômico e/ou culturalismo (Grosfoguel, 

2008), ora justificavam as estruturas de poder herdadas do passado colonial de 

dominação e exploração de gentes.  

                                                           
3
 Ainda sobre a legislação indigenista do Brasil Colônia, Império e República ver anexo 1.2. 
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Concomitantes e entrelaçados, da insistência indígena surgiu, no Brasil, o 

movimento pan-indígena e do incômodo das gentes mais ousadas a reviravolta no modo 

de pensar das instituições que “conduziam” pelo paradigma jurídico de integração os 

povos indígenas. A Constituição Federal de 1988 fecharia assim o ciclo do saber do 

“nós” sobre o ser do “outro” e devolveria aos povos indígenas a potencialidade humana 

criativa de cada um deles de serem no mundo. Os “índios” poderiam ser “índios” sem 

que o passado os reduzissem a um futuro civilizador. É a lei.  

É a lei? 

 Ñande Ru Marangatu é terra de Kaiowa localizada no estado do Mato Grosso do 

Sul, no município de Antonio João perto da fronteira com a República do Paraguai. A 

primeira notícia que se tem de Marangatu é a da memória do Kaiowá do tempo do 

Marechal Rondon e do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), quando as Histórias desse 

povo se confundem de vez com a história do indigenismo brasileiro.  

Para dizer de Marangatu é preciso primeiro contar das gentes do Capitão Alziro 

Villalba
4
. Conta Seu Alziro que Marangatu é  tekoha de Kaiowá, tekoha seu. Diz ter 

sido a partir da década de 30 que o tekoha começou a virar títulos de propriedades 

privadas; “comprei tudo, tudo meu disse o fazendeiro” e Kaiowá foi andando pelo 

tekoha; “Todo meu povo sempre moraram aqui (...) e estão enterrados aqui (...). Não 

vamos deixar nossa gente enterrada aqui (...) minha terra é aqui ”. A memória não é 

outra senão abatida, melancólica, Seu Alziro diz do desejo do passado, dos vínculos 

                                                           
4 Capitão Alziro Villalba (Alziro Corrêa Fernandes Vilhalba), título dos tempos de Serviço de Proteção ao 

Índio (SPI) dado aos indígenas. O nome de Alziro é encontrado nos documentos grafados de diferentes 
formas, optamos por Alziro Villalba pois assim se encontra no laudo de identificação e delimitação da 
terra indígena Ñande Ru Marangatu coordenado pelo antropólogo Rubem Thomaz de Almeida. 
Os depoimentos de Alziro utilizados ao longo desta narrativa de história de Ñande Ru Marangatu se 
encontram, principalmente, no Laudo Antropológico e em demais relatórios feitos pela 5ª Inspetoria 
Regional no tempo do SPI e em memorandos do Posto Indígena Dourados (FUNAI), todos esses 
documentos estão juntados no processo administrativo de identificação de terras da FUNAI: Proc. 
FUNAI/DAF: 02946/74. Bibliografia indicada. 
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com o tekoha e com as gentes Kaiowá, nesse tempo Seu Alziro aguardava a volta do 

Capitão Daniel – SPI – com a promessa de resolver o problema de terras no seu tekoha. 

O Capitão Daniel nunca voltou e quem chegou foram os posseiros e logo depois 

foi Pio Silva das Minas Gerais, em 1948. “Derruba o mato” em 1950, cerca o Cerro 

Marangatu em 1951. Tekoha não é mais de Kaiowa, é Fazenda Fronteira do “pioneiro” 

Pio Silva. 

Em julho de 1976 a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a pedido do Capitão 

Alziro em uma de suas idas ao Posto Indígena de Dourados, visita a aldeia de 

Campestre. Campestre a princípio não era aldeia de Kaiowa, era vila de trabalhadores, 

virou aldeia de 1 hectare no ano de 1960 quando o Capitão Alziro e suas gentes que de 

tanto andar pelo tekoha  –  agora propriedade privada – foram assentados à força na 

Villa Campestre pelo fazendeiro. Com o Capitão Kaiowá os funcionários da FUNAI 

conheceram dessa história:  

 

“O Capitão possui em mãos um título de terras definitivo por 

aforamento de uma área de 7 mil e 500 metros quadrados, que lhe 

foi conferido pela prefeitura Municipal. Os índios acreditam que a 

área foi comprada por Dr. Neres Alves de Azambuja (...) o 

verdadeiro grileiro das terras daqueles índios, tendo na 

oportunidade expulsado todo grupo de terras onde viviam há mais 

de 40 anos. Prometeu que compraria outras terras para os índios 

onde pudessem ter sua vida. (...) o mesmo teria somente solicitado 

ao prefeito da  época (o título é de 1969), a doação de 10 lotes que 

somados não atingem 1 hectare de terra” (Sardinha e Taveira: 

1975 apud processo FUNAI n.° 2946/74 p. 44-45). 

  

 

A partir de então, o que não falta ao Capitão Alziro são soluções como esta da 

administração pública municipal. A FUNAI incentiva os Kaiowa de Marangatu a 

abandonarem o tekoha e mudarem-se ou para o posto indígena ou para a aldeia de 
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Pysyry, no Paraguai; “Não vou para o Paraguai, nasci no Brasil, minha terra é aqui. 

Tenho direito de reclamar”. 

Diante da recusa o órgão indigenista consegue outra doação da prefeitura 

municipal de Antônio João de mais alguns lotes na Villa Campestre, oficializando de 

vez a situação Kaiowá; 

 

 “(...) a situação deste povo é altamente difícil. São proibidos de 

caça e pesca pelos fazendeiros da região que chegam a atropelá-

los sem piedade. (...) estão se tornando mão-de-obra barata para 

os fazendeiros que aproveitando da falta de assistência da FUNAI 

na região vão fazendo todo tipo de exploração. No que se refere à 

saúde a situação é calamitosa (...) (ibidem: 45).” 

 

  

Quem diz é a FUNAI, Capitão Alziro reclama seu tekoha e Ñande Ru 

Marangatu entra para a história do indigenismo brasileiro. Do tekoha – Vila Campestre- 

Fazenda Fronteira, Alziro morre longe de Marangatu e o Kaiowa de Ñande Ru fica com 

a aldeia apertada.  

 

21 de dezembro de 1998. 

250 Kaiowa – homens, mulheres e crianças – deixaram a Vila Campestre e 

caminharam para perto do Cerro Marangatu. Acamparam, fizeram o fogo; retornaram 

para o que é de Ñande Ru. A luta de Seu Alziro pelo seu tekoha ficou para os seus filhos 

e netos, a retomada de Marangatu foi a resposta da espera, o modo Kaiowa de dizer 

sobre a vontade de viver dessas gentes de Alziro.  

 

“No dia 26.05.1999 o tekuaruvixa Atanás batizou o novo tekoha com o 

nome de Ñande Ru Marangatu. Marangatu: mãrã y katu; virtud, 

provecho, bondad, honra. Avamarangatu: hombre honrado; che 

marangatu (Montoya, 1876:210). O teko marangatu, „é o modo de ser 

religioso paï-kaiowa, que se refere a relações diretas com o divino. (...) 

Está constituído fundamentalmente por crenças e práticas religiosas, com 
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seus ritos e objetos sagrados. Na concepção Kaiowá o teko maragantu é a 

reprodução, a imitação, o reflexo do modo de ser dos deuses‟ (PPT, 

1975:14). Ñande Ru Marangatu: Nosso (ñande) Pai (ru) virtusoso, 

honrado, sagrado. Refere-se ao morro ou montanha localizada no centro 

do tekoha.” (Thomaz de Almeida, 1999: 17 – grifos e negritos do autor) 

 

16 de janeiro de 1999 

 Perto do Cerro Marangatu é também a sede da Fazenda Cedro. Num repetir de 

histórias e tratos não demoram a surgir as primeiras sugestões de negociação para a 

retirada dos Kaiowa do tekoha. A FUNAI sugeriu aos Kaiowa o deslocamento para 200 

hectares de terras longe de Marangatu, as gentes de Alziro recusaram; mas os Kaiowa 

perto do Cerro não puderam ficar.  

Por meio de um termo de compromisso
5
 envolvendo Kaiowa, fazendeiros e 

FUNAI, ficou acordado o deslocamento dos Kaiowa de perto da sede da Fazenda Cedro 

para outro canto de terra ao lado esquerdo da entrada da fazenda, um pedaço de chão no 

tekoha com aproximadamente 30 hectares, cercado e de formato triangular. Os Kaiowa 

se comprometeram a não perturbar as vacas, os fazendeiros a não perturbarem os 

Kaiowa e a FUNAI comprometeu-se em enviar um Grupo Técnico (GT) para 

identificar, delimitar e demarcar as terras do Cerro Marangatu no prazo de seis a sete 

meses. 

Quatro meses após a retomada do tekoha Marangatu pelas gentes de Seu Alziro 

e dois de assinado o termo de compromisso pelos Kaiowa, fazendeiros e FUNAI, foi 

publicado pelo órgão de assistência ao índio a portaria – Portaria n. 199/PRES/FUNAI – 

que constituiu o Grupo Técnico de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Ñande 

                                                           
5
 Assinaram o termo de compromisso os Kaiowa Don Quitito (capitão da aldeia Campestre) e Lorentito 

Fernando Villaba (vice-capitão da aldeia Campestre); os proprietários de fazendas Pio Silva e Dácio 
Queiroz Silva e os representantes da FUNAI Dr. Celso Carelli Mendes (chefe de gabinete) e José Nilton 
Bueno (Administração Executiva Regional – Amambaí). 
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Ru Marangatu. Portaria esta que deu início ao procedimento administrativo de 

Identificação e Demarcação desta terra indígena Kaiowa. 

O Procedimento de Identificação e Demarcação de Terras Indígenas é um 

procedimento administrativo que reconhece formalmente o texto constitucional – art. 

231 da Constituição Federal - o conhecer do Estado das terras tradicionalmente 

ocupadas pelos povos indígenas; delimita os territórios indígenas para que então o 

Estado possa cumprir com sua obrigação constitucional de protegê-los judicial e 

fisicamente. A inexistência de tal procedimento, no entanto, não caracteriza a não 

proteção das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, dito que é direito 

originário - é direito Luso-brasileiro, anterior ao Estado Brasileiro e suas normas 

jurídicas.   

O procedimento administrativo é de iniciativa e de orientação do órgão federal 

de assistência ao índio, FUNAI, e precisa ser fundamentado por estudo antropológico de 

identificação. Todo o procedimento de demarcação, para ser válido, deve ser orientado 

pelas disposições da Lei 6001
6
 - Estatuto do Índio - de 19 de dezembro de 1973 e pelo 

Decreto 1775 de 8 de janeiro de 1996. 

 Por meio de portaria do presidente da FUNAI é designado um Grupo Técnico 

especializado formado, preferencialmente, por servidores do próprio corpo funcional e 

coordenado por antropólogo habilitado, com a finalidade de realizar estudos 

antropológicos de identificação de terra indígena de natureza etno-histórica, sociológica, 

jurídica, cartográfica, ambiental e fundiária, necessários a confirmação da 

tradicionalidade da ocupação indígena em conformidade com os critérios do art. 231 da 

Constituição Federal em vigor.  

                                                           
6
 Sobre o Estatuto do Índio e a legislação indigenista pertinente a terras indígenas e ao procedimento 

administrativo de identificação e demarcação de terra indígena ver anexo 1.3. Sobre o Decreto 1775/96,  
detalho logo abaixo no texto.  



18 
 

O levantamento fundiário é item fundamental do procedimento, consiste na 

demarcação dos limites da Terra Indígena bem como no levantamento cartorial do tipo 

de propriedade, posse ou ocupação, e seu titular. Pode ser realizado, quando necessário, 

conjuntamente com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

ou com os órgãos fundiários estaduais. 

A comunidade indígena envolvida participa de todas as fases do procedimento 

administrativo de demarcação. 

9 de abril de 1999  

Portaria n. 199/PRES/FUNAI constitui Grupo de Técnico de 

identificação e delimitação da terra indígena Ñande Ru 

Marangatu no distrito de Antônio João, Mato Grosso do Sul. 

Pela portaria, o Grupo Técnico é constituído pelo antropólogo 

Rubem Ferreira Thomaz de Almeida (coordenador do GT) e 

pela equipe formada por Paulo César Spyer Resende 

(engenheiro agrônomo – FUNAI/DAS/DEDC); Ozires Ribeiro 

Soares (técnico agrônomo – FUNAI/DAF/DEF); Natal Donizete 

Gabeloni (técnico agrícola – INCRA/MS); Denize Zanin 

Almeida (engenheira agrimensora – TERRASUL/MS); Renato 

Eduardo Pereira D‟Alencar (engenheiro agrimensor – 

FUNAI/DAF/DED) e por Celso Aoki (antropólogo colaborador) 

(Diário Oficial da União, 9 de abril de 1999). 

 

Concluídos os trabalhos de identificação e demarcação, o grupo técnico é 

responsável por escrever o relatório circunstanciado caracterizando a terra indígena a 

ser demarcada. O relatório é entregue ao presidente da FUNAI para a sua 

aprovação/desaprovação. Reprovado o relatório, o GT de identificação faz as devidas 

alterações ou complementações sugeridas pelo titular do órgão federal.  Aprovado o 

relatório, publica-se, no prazo de 15 (quinze) dias, no Diário Oficial da União e no 
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Diário Oficial do Estado onde se localiza a área indígena o resumo do relatório 

circunstanciado, o memorial descritivo e o mapa da área.    

21 de março de 2001 

“O laudo antropológico (...) seguindo orientações determinadas 

pelo Dec. n. 1.775/66 e pela Portaria n. 14/MJ/96, é resultado de 

estudos e levantamentos arqueológicos, antropológicos , etno-

históricos, ambientais, cartográficos e fundiários realizados 

junto à comunidade Guarani-Kaiowá de Ñande Ru Marangatu 

(...), aos ocupantes não-índios (...), bibliotecas, museus, centros 

de documentação (...). O instrumental cientifico fornecido pela 

antropologia e, principalmente, as discussões com os índios 

levaram os membros do GT a concluírem pela caracterização 

das terras identificadas como parte de um tekoha Guarani-

Kaiowá. (...) A definição dos limites da área foi apresentada 

pelos índios e resultou num perímetro e área de 48 km e 9.300 

hectares, respectivamente.” (Relatório Circunstanciado p. 297 e 

304 do processo FUNAI 1861/00)  

 

27 de março de 2001 

O presidente da FUNAI, Glenio da Costa Alvarez, aprova o 

relatório circunstanciado por meio do despacho n. 30 onde 

determina também a publicação no Diário Oficial da União e no 

Diário Oficial do Mato Grosso do Sul e a afixação da publicação 

na sede da Prefeitura Municipal de Antônio João. 

 

29 de março de 2001 

É publicado no Diário Oficial da União, Seção I, o resumo do 

relatório circunstanciado de Identificação e delimitação da Terra 
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Indígena Ñande Ru Marangatu, o memorial descritivo e o mapa 

da área. 

 

22 de maio de 2001 

Publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul o 

resumo do relatório circunstanciado de Identificação e 

delimitação da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, o 

memorial descritivo e o mapa da área. 

 

Desde o início dos trabalhos do procedimento administrativo até noventa dias 

após a publicação do resumo do relatório circunstanciado no Diário Oficial da União, os 

Estados, Municípios e demais interessados podem manifestar-se contrários ao 

procedimento demarcatório demonstrando possíveis vícios parciais ou totais do relatório 

ou pleiteando indenizações. O interesse contrário ao relatório de identificação e 

demarcação da terra indígena deve ser apresentado ao órgão indigenista que em até 

sessenta dias elabora um parecer. Com a aceitação dos contrários, a FUNAI encaminha 

para um reestudo da área, caso contrário, reafirma a tradicionalidade da ocupação 

indígena.   

26 de Junho de 2001 

Pio Silva e outros entregam na FUNAI a defesa administrativa. 

Solicita o processo de contestação n. 086820.001861/2000-28 a 

suspensão e o cancelamento do procedimento administrativo de 

demarcação da terra indígena Ñande Ru Marangatu por este 

violar a lei, o direito dos proprietários e colonizadores; violar a 

moral distorcendo fatos e viola a Constituição Federal ao alterar 

a definição constitucional de terras tradicionalmente ocupadas.  
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31 de dezembro de 2001 

A CAF/PG (coordenadoria de assuntos fundiários) indefere, 

amparada no artigo 231 da Constituição Federal, os pedidos da 

contestação apresentada por Pio Silva e outros. Rejeita a 

contestação pelo desprovimento de elementos capazes de 

desconfigurar a caracterização da área como de ocupação 

tradicional indígena.  

 

Início do ano de 2002 

 O TRF da 3ª Região – SP suspende o procedimento 

administrativo de demarcação da Terra Indígena Ñande Ru 

Marangatu. Logo depois, o mesmo TRF revoga a liminar que 

suspendia o processo demarcatório. 

 

Depois de encerrado o prazo da etapa anterior referida, o presidente da FUNAI, 

dentro de sessenta dias, encaminha ao Ministro de Estado da Justiça o procedimento e 

os pareceres relativos às razões e provas apresentadas. No prazo de trinta dias cabe ao 

Ministro decidir sobre o procedimento da seguinte maneira: 

 

I -“declarando, mediante portaria, os limites da terra indígena e 

determinando a sua demarcação; II – “prescrevendo todas as diligências 

que julgue necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo de 

noventa dias ou III – desaprovando a identificação e retornando os autos 

ao órgão federal de assistência ao índio, mediante decisão fundamentada, 

circunscrita ao não atendimento do disposto no § 1° do art. 231 da 

Constituição Federal e demais disposições pertinentes.” (Villares, 2009) 

 

30 de agosto de 2002  

O Ministro da Justiça Paulo de Tarso Ramos Ribeiro por meio 

da Portaria N. 1456 declara a posse permanente do povo Kaiowá 

da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu. O espaço Kaiowa é de 
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9.300 hectares e de perímetro aproximado de 48 quilômetros, 

cabendo a FUNAI a demarcação administrativa da Terra 

Indígena declarada. 

 

31 de Outubro de 2002 

É publicado no Diário Oficial da União a portaria  - portaria n° 

1456 de 8 de outubro de 2002, seção 1 página 23 - do Ministro 

da Justiça Paulo de Tarso Ramos Ribeiro que declara como 

posse permanente do povo Kaiowa a Terra Indígena Ñande Ru 

Marangatu. 

 

05 de abril de 2004 

A FUNAI contrata empresa e inicia a demarcação geodésica da 

Terra Indígena.  

 

Janeiro de 2005 

FUNAI, INCRA e TERRASUL concluem a demarcação física 

de Ñande Ru Marangatu. 

 

Obedecido ao procedimento administrativo do decreto 1775 de 8 de janeiro de 

1996, a demarcação das Terras Indígenas é homologada pelo Presidente da República 

Federativa do Brasil. Em trinta dias após a publicação do decreto homologatório, o 

órgão responsável pela assistência ao índio registra a posse indígena em cartório 

imobiliário da comarca correspondente e na Secretária do Patrimônio da União do 

Ministério da Fazenda. 

28 de março de 2005 
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O Presidente Lula homologa a demarcação administrativa da 

Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, Decreto s/n de 08 de 

março de 2005. 

 

Marangatu é assim, de Kaiowá. No tekoha de Seu Alziro está as gentes de 

Ñande Ru e quem diz, agora, é o Presidente da República. Canta o Kaiowa: 

 

Ha e‟e‟e‟he, alegremo-nos novamente 

Ha e‟e‟e‟he, escutei sua voz. 

Ha e‟e‟e‟he, alegremo-nos novamente 

Ele é trovão, é trovão, é trovão. 

Enfilaram quem era trovão, enfilaram quem era trovão. 

Enfilaram quem era trovão, enfilaram quem era trovão. 

Agora vamos nos alegrar, vamos nos alegrar novamente. 

Ha e‟e‟e‟he, agora vamos nos alegrar novamente. 

(Cântico Kaiowá in GARCIA, 2003: 268) 

 

O canto é curto bem como a conquista Kaiowa. Contra o decreto homologatório 

do Presidente Lula, Pio Silva e demais fazendeiros propuseram Mandado de Segurança 

no Supremo Tribunal Federal (STF) –  MS 25463/DF - solicitando a suspensão dos 

efeitos do decreto homologatório de Ñande Ru Marangatu.  

O entendimento dos autores foi de que ainda se discutia em ação judicial a 

tradicionalidade da ocupação Kaiowa na Terra Indígena Ñande Ru Marangatu e a 

veracidade do seu procedimento administrativo de demarcação quando o decreto 

presidencial homologou a área. Entenderam ainda que a ocupação das fazendas pelos 

Kaiowa causaria danos de difícil reparação. 

Com base no voto do Ministro Carlos Velloso – MS 21896/DF – o Ministro 

Nelson Jobim concedeu medida cautelar entendendo que o decreto do Presidente Lula 
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violou o princípio de inafastabilidade do controle judicial, e que também favorecia 

situações de perigos irreparáveis.  

O decreto homologatório teve sua eficácia suspensa pela liminar do Ministro do 

STF e Pio Silva entrou com uma ação de reintegração de posse no Tribunal Regional 

Federal (TRF) 3ª Região. A ação foi deferida, o canto parou. Para o Direito foi 

desocupação, para Kaiowa foi mais uma expulsão. Ñande Ru tem as suas gentes nas 

beiras das estradas do Mato Grosso do Sul. 

Um verdadeiro aparato de guerra foi levado para o local de Marangatu. 

Helicópteros, policias federais altamente armados protegidos por grandes escudos 

transparentes. Por detrás deles as fazendas de boi de Pio Silva, à frente os velhos, os 

homens, as mulheres, e as crianças Kaiowa. Nem de arco e flecha estavam. 

Esta é a situação jurídica
7
 atual dos Kaiowa de Ñande Ru Marangatu. No 

tekoha, as gentes do Capitão Alziro entraram para mais perto de Marangatu deixando o 

acampamento da beira da estrada, esperam pelo STF e pelo tekoha. 

                                                           
7
 Ñande Ru Marangatu não é a única comunidade Kaiowa a ter a suspensão dos efeitos do decreto 

homologatório, em dezembro de 2009 o Ministro Gilmar Mendes adotou conduta semelhante (MS 
28541) a de Ñande Ru Marangatu em relação a terra indígena Arroyo Corá no município de Paranhos 
homologada pelo presidente Lula. Ao todo a FUNAI reconhece 33 terras indígenas Kaiowa e Ñandeva no 
Mato Grosso do Sul sendo 8 delas reservadas até 1928 nos tempos de SPI (Amambai, Aldeia Limão 
Verde, Dourados, Pirajuí, Porto Lindo, Caarapó, Takuapery e Sassoró)  e o restante identificadas como 
terras tradicionalmente indígenas após 1980. Dentre as terras indígenas identificadas os tekoha  Cerrito, 
Guaimbé, Guasuty, Jaguapiré, Jaguari, Jarara, Pirakua, Rancho Jacaré, Sete Cerros, Panambi, 
Panambizinho, Sucury e Takuaraty/Yvykuarusu encontram-se regularizadas e as demais terras indígenas 
Guyraroká, Jatayvary, Kokue’y, Yvy Katu, Passo Piraju, Potrero Guasu e Takuara estão a espera pelo 
término do procedimento administrativo. Estar a terra indígena regularizada ou identificada não 
significa posse ou vida pacífica no tekoha para esses Kaiowa e Ñandeva. Os Kaiowa e Ñandeva de Arroyo 
Corá vivem em 200 ha dos 6.870 delimitados pelo procedimento administrativo, em Guyraroka os 
Kaiowa ocupam 25 ha dos 1.140 delimitados, em Jatavyrary 180 ha dos 8.800, em Kokue’y 120 ha do 
tekoha ainda não delimitado, em Panambi ocupam 500 ha de uma área em revisão, em Paso Piraju 15 
ha do tekoha ainda não delimitado, em Yvy Katu ocupam 400 ha dos 9.454 delimitados, em Potrero 
Guasu 240 ha dos 4.025 delimitados, e em Takuara ocupam 180 ha do tekoha não delimitado. Ademais, 
liminares judiciais suspenderam os efeitos das portarias que declararam Takuara e Porto Lindo como 
terras tradicionalmente indígenas. Segundo o levantamento recente do Ministério Público Federal 87 
processos envolvendo terras indígenas no MS tramitam no Tribunal Regional Federal (TRF-3) e 56 em 
varas federais de primeira instância no MS. São ações movidas pelos fazendeiros interessados em 
suspender judicialmente o procedimento administrativo de identificação e demarcação das terras 
indígenas no estado iniciados pela pressão do MPF e dos Kaiowa e Ñandeva sob a FUNAI para o 
apressamento no andamento do procedimento administrativo. Pressão esta que resultou no 
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 É a lei e é também a suas entrelinhas. 

Ñande Ru Marangatu nos conta, a seu modo, a história do indigenismo 

brasileiro. Parecia ser o fim da relação proibitiva do poder ser, estabelecida com os 

povos indígenas ao longo dos séculos pós-colombianos. Contudo, a homologação teve o 

seu efeito suspenso, e os Kaiowa foram postos novamente para o antes da Constituição 

de 88 e lá aguardam. 

Em um movimento cronológico os Kaiowa de Marangatu participa(ra)m de 

todas as etapas que envolvem o pensar sobre os povos indígenas desde formalizada 

como instituição oficial tutelar terminando na mais recente faceta dessa política, a 

judicialização das demarcações de terra indígenas. No ínterim, as escolhas desses 

Kaiowa de Marangatu frente a uma história sobre os povos indígenas do Mato Grosso 

do Sul que parecem um repetir sem fim.   

O que aconteceu com os Kaiowa de Ñande Ru Marangatu? O que permitiu, não 

em termos dos trâmites do processo administrativo e jurídico, a suspensão dos efeitos 

do decreto homologatório? Como pensar os direitos dos povos indígenas na CF 88 e os 

                                                                                                                                                                          
“compromisso de ajustamento de conduta” assinado pelo MPF, pelas lideranças Kaiowa e Ñandeva e 
pela FUNAI em 12 de novembro de 2007 onde a FUNAI compromete-se em constituir grupos técnicos  
para identificar e demarcar os tekoha guasu desses povos: Iguatemipeguá (Puelito Kue, Mbarakay, 
Karaguatay, Mboiveve, Jukeri, Ka’ajari, Kurusu Amba, Samakuã e Karaja Yvy ou Canta Galo), 
Amambaipegua (Guayviry), Douradopegua (Pakurity e Jukery’i), Dourados-Amambaipegua (Santiago 
Kue ou Aldeia São Lucas, Yrukuty/Barreiro Guasu e Passo Piraju), Brilhantepegua (Karumbé/Yvyrarõry, 
Jaguaretekue, Mbykureaty, Aguara, Tatuí, Itajeguakua, Kanguery, Yasori, Rancho Pindo, Potrero Guasu 
e Ithaum) T.I. Ñandeva (Ypo’i e Triunfo, Garcete Kue, Mbokajaky Vito’i Kue e Laguna Piru) e Apapegua 
(Kandire, Jaguari, Kokue’i, Mbakaiowa, Syryrando, Damkue, Ita e Cabeceira Comprida). O MPF 
comprometeu-se em acompanhar os andamentos do procedimento de identificação e demarcação 
dessas terras estipulando a data de 30 de junho de 2009 para a publicação nos Diários Oficiais da União 
e do estado do Mato Grosso do Sul dos resumos dos relatórios circunstanciados reservando a data de 19 
de abril de 2010 para a FUNAI encaminhar ao Ministro de Estado da Justiça os procedimentos dos 
tekoha junto com os pareceres relativos as razões e provas apresentadas. O prazo expirou há muito e os 
GT’s continuam ainda na feitura dos laudos antropológicos, muito por conta da guerra de liminares que 
se instalou após o compromisso firmado entre FUNAI, MPF e lideranças Kaiowa e Ñandeva que travaram 
judicialmente a ida dos antropólogos e demais profissionais a campo, muito por conta dos caminhos 
burocráticos percorridos pelo órgão oficial indigenista. Mesmo com a disposição do MPF e 
principalmente da FUNAI em solucionar os problemas dos tekoha guarani no MS, a vida desses povos 
continuam atravessadas pelos barbarismos cometidos pelos proprietários de terras, pelo estado 
matogrossense do sul e pela eficácia da política pública em deixar os guarani a própria sorte e morte.  
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povos indígenas? O que faz com que o antigo modo de pensar os povos indígenas seja 

sempre lembrado frente aos novos desafios de pensar esses povos?  

 

 

 

 

 

 

 

TERRAS INDÍGENAS REIVINDICADAS:  
 

Quinze de Agosto, Karaja'yvy, Canta Galo, Laguna 
Vera, Mboregari, Mbarakaja, Samakuã, Três Barras, 
Kurusu Amba, Ka'ajari, Mbarakaja Pora, Mboiveve / 
Jety'ay, Cerro Peron, Cabeceira Comprida, Suvirando 

/ Gua'akua / Yvyrapyrakua, Bakaiuva, Chorro, Ava 
Tovilho, Karaku, Aldeia São Pedro, Gua'a'y, 

Guajave'y, Javoraí / Ibikui / Campo Seco, Lagoa de 
Ouro, Lucero ou Po'ikue, Nupuku, Porto Desseado, 

Ypitã, Yvype, Ka'aka'ikue, Barrero Guasu ou Piraroka, 
Kunumi Vera, Lucero, Ka'ipuka, Tujurugua, 
M'baragui, Guapuku, Jatei Kue ou Yasory, 

Syvirandoty, Toro Pire, Tujukua / Iguasu, Guavira'y, 
Karupaity, Ypehu, Barro Preto, Jaguapiru, Piraveve / 

Kambaretã, Laguna Peru, Porto do Juti ou Karajá 
Kokue, Cerro Y, Mbokajá, Juiu / Barrero / Picadinha, 
Ponte do Segredo, Alpére ou Laranjaty, Potreirito, 
Arroyo'y, Yvy Katu, Buena Vista, Che Ru Pai Kue, 

Rancho Lima, Santa Cruz ou Quintino Kue, Tatare, 
Xahã, Jukeri, Vito'I Kue, Javevyry, Kurupi, Kurupa'y 
Voka, Jety'a'I,  Mboiveve, Itapoã, Takuaremboi'y, 

Kapi'rapo, Mitikue / Jeguaverkue / Ivapingue, 
Velientine Kue, Ypo'I,  Triunfo, Espadin, Tapesu'aty, 

Ouro Verde, Garcete Kue, Buritizinho, Puelito Kue,  Y 
'sau, Kampa Rembe ou Yvyhukue, Nupo' I, Botelha'i, 

Botelha Guasu, Joparã, Tangara'y, Karaguata'y, 
Kururu'y, Takuru Memby, Jepopete e Ypitã. 

(CIMI, 2001) 

 

               Reservas e Terras Indígenas Kaiowa e Ñandeva no MS 
        Fonte: Instituto Sócioambiental (ISA), adaptado 
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Ramón Grosfoguel (2008) entende que a compreensão das relações entre gentes 

na América Latina requer o esforço epistêmico de deslocar o lugar a partir do qual as 

experiências histórico-sociais latinas americanas são pensadas. Envoltas sempre pela 

perspectiva eurocêntrica do conhecimento, diz o autor, o conhecimento sobre essas 

experiências só podem apresentar-se de forma deficiente.   

As realidades que se formaram com a expansão colonial européia e as que se 

formam, posteriormente, com a expansão euro-americana são, quando deslocadas da 

perspectiva eurocêntrica de se pensar as realidades, caracterizadas por um tipo de 

relação social que envolve num mesmo movimento histórico a destruição e a conquista 

do “outro” por meio da dominação, da exploração e do conflito das áreas básicas da 

existência social – trabalho, sexo, autoridade coletiva ou pública e 

subjetividade/intersubjetividade (Quijano, 2002, 2005a, 2005b). Segundo este mesmo 

sociólogo as articulações do poder que se estabelecem na disputa pelo controle dessas 

áreas da existência social formam um “complexo estrutural cujo caráter é sempre 

histórico e específico”, ou seja, trata-se sempre de um determinado “padrão histórico do 

poder” (ibidem).   

Não entenderemos a nossa história pós-colombiana, diz Anibal Quijano (2005b), 

sem antes identificar os fantasmas que a compõe e, ao deslocar o lugar de onde se 

pensam os paradigmas a América Latina, esta abre-se como possibilidades a serem 

reveladas nas suas emaranhadas relações de poder.  

Compreender Ñande Ru Marangatu significa, então, identificar esses fantasmas 

dos quais faz alusão o sociólogo peruano. Marangatu não deve ser reduzido a apenas 

uma briga fundiária onde se indispõem Kaiowa e fazendeiros; o caso dos Kaiowa de 

Marangatu apresenta-se como um modo antigo e de herança colonial de pensar e tratar 

os povos indígenas, é o discurso sobre o “outro” prolongado no tempo/espaço como um 
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poderoso discurso anti-indígena de negação da vida, da criação Kaiowa. Marangatu 

revela esses nossos fantasmas. 

Para tal tarefa dois documentos que integram o procedimento administrativo de 

identificação e delimitação da terra indígena Ñande Ru Marangatu mostram-se 

importantes. São eles o laudo antropológico e o seu contrário, ou seja, o contralaudo 

antropológico.  

O laudo de Ñande Ru Marangatu é de autoria do antropólogo Rubem Thomaz de 

Almeida. Como dito anteriormente, nele o antropólogo levanta e detalha os argumentos 

para a análise da cultura Kaiowa, aqui entendida no seu sentido mais amplo, que 

permitam fundamentar o artigo 231 da CF/88, bem como historicizar os encontros e os 

conflitos dos atores que participam desse confronto. 

Já o contralaudo antropológico pode ser um recurso para compor nos 

argumentos do contraditório – parte do procedimento administrativo regulado pelo 

decreto 1775/76 - onde as partes contrárias a demarcação da terra em questão se 

utilizam para contestar os estudos do laudo antropológico de identificação e delimitação 

de terra indígena. De autoria de Hilário Rosa, antropólogo contratado pelos fazendeiros 

que possuem propriedades dentro da área requerida como terra indígena Ñande Ru 

Marangatu pelos Kaiowa, a proposta desse antropólogo é a de assessorar os fazendeiros 

na defesa de seus direitos confrontando o laudo antropológico da seguinte forma: a) 

refletir sobre a política indigenista e o papel do Estado enquanto tutor dos povos 

indígenas e de seus direitos e b) analisar as condicionantes históricas que fizeram do 

Mato Grosso do Sul área de soberania brasileira. 

Os dois documentos concentram, e não poderiam ser diferentes nisso, suas 

narrativas no conceito de tekoha guarani. É por esse conceito que o Kaiowa e Ñandeva 

pensam hoje o ser/estar no mundo e é por esse conceito, trabalhado de formas distintas 
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no laudo e no contralaudo antropológico, que inicio o mapeamento do pensamento que 

há muito empurra as sociedades indígenas para o lugar de passado na História do “Nós”.  

O laudo antropológico serve a esta dissertação como fonte etnográfica e o 

contralaudo é o seu fio condutor, é por meio dele que localizo um dos temas que penso 

estar por detrás da suspensão dos efeitos do decreto homologatório da terra indígena 

Ñande Ru Marangatu, ou seja, o pensar ou o discurso da negação, da eliminação dos 

povos indígenas. Mapeado no documento, ele revela as raízes passadas e as formas 

como o pensar sobre o “outro” é sempre prolongado pela ideologia anti-indígena, posto, 

é no contralaudo que encontro os fantasmas que permite entender o que existe entre os 

Kaiowa de Marangatu e os seus direitos de povo indígena contemplados pela CF 88. 

Para isso é necessário entender o conceito de tekoha guarani nos dois 

documentos compositores do procedimento administrativo. O primeiro capítulo 

concentra a etnologia Kaiowa trazida pelo antropólogo Rubem Thomaz de Almeida 

coordenador do grupo técnico de identificação. Faz-se necessário, entretanto, ampliar a 

etnografia tanto deste quanto de outros antropólogos para além do laudo antropológico 

que permita dar conta do universo Kaiowa pretendido, restrito, que foi, pelos limites da 

composição estrutural da perícia antropológica.  

Com isso não ignoro os debates que circundam a feitura de um laudo 

antropológico seja ele a de identificação e demarcação de limites territoriais, de 

identificação étnica ou de impactos sócio-ambientais. Desde que se tornou uma prática 

recorrente, ou necessária, na defesa dos direitos dos povos indígenas e das sociedades 

tradicionais muito se discute sobre os alcances e limites da perícia antropológica, 

especialmente no tocante ao diálogo estabelecido com o Direito, sem esquecer, em 

absoluto, da trinca pesquisador – ator político – ética na pesquisa de campo.  
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Como campos distintos do conhecimento que pertencem, a antropologia e o 

direito envolvem-se em imbróglios conceituais, metodológicos e ideológicos. Cada uma 

dessas áreas faz uso de ferramentas próprias reveladas tão somente pela disparidade do 

poder em que se envolvem uma com a outra. A tradução do conhecimento 

antropológico torna-se perigosa no campo do direito por, obrigatoriamente, ter que 

transvestir-se em fatos e verdades jurídicas. Como limite de seu próprio campo de 

conhecimento, a antropologia, ainda muito vaidosa, arroga-se a legitimidade do discurso 

sobre “outro”.  

Apesar de interessantes não serão levantadas e debatidas questões como estas 

que circundam a feitura do laudo antropológico, a estrutura da perícia antropológica no 

procedimento administrativo de identificação e demarcação de terra indígena não se 

abre em possibilidades para discussões acadêmicas e assim corroboro com tal estrutura 

ao fazer do laudo antropológico de Ñande Ru Marangatu o ponto de apoio etnográfico 

para esta dissertação.  

No segundo capítulo concentro a escrita sobre o contralaudo do antropólogo 

Hilário Rosa. Nele exponho de forma minuciosa o que entende este antropólogo por 

tekoha guarani e, essencialmente, a trajetória que ele percorre no saber sobre o “outro” 

para falar do tekoha guarani. Não foi utilizada nenhuma outra fonte ou mesmo outro 

contralaudo do antropólogo a não ser o de Ñande Ru Marangatu, por entender que o 

material é bastante rico no que se refere à proposta dessa dissertação. Cabe dizer 

também que não se pretende aqui esgotar as possibilidades de exploração do material, 

ao contrário, este é apenas um jeito entre muitos outros possíveis de realizar esse 

exercício. 

O terceiro e último capítulo pretende realçar os dizeres do contralaudo 

antropológico de Ñande Ru Marangatu. Neste capítulo apresento a leitura, de forma 
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exploratória, feita sobre o documento contrário a demarcação da terra indígena Kaiowa. 

Entendo-o como um “evento comunicativo” (Dijk, 2008, 2010) dedicado a 

deslegitimação do tekoha enquanto conhecimento Kaiowa e, portanto, como o 

documento da negação dos direitos territoriais Kaiowa. Mostra-se importante situar os 

antropólogos como propagadores de ideologias sobre os povos indígenas para depois 

focalizar no contralaudo como um discurso ativador do um modo específico e colonial 

de pensar e tratar os povos indígenas.  

Ao ter como proposta de dissertação o pensamento contido no contralaudo 

sempre por perto, procuro destacar nele o modo como o discurso passado sobre o outro 

é prolongado nas palavras do antropólogo Hilário Rosa. Especificamente, o terceiro 

capítulo é uma tentativa de recriar do cenário colonial latino americano algumas idéias 

importantes que circularam no imaginário do conquistador sobre os povos que daqui 

eram e que posteriormente ganharam corpo como discurso científico e que foram 

efetivadas como práticas de civilização. É nesse passado da nossa história que 

construiu-se um modo de pensar e tratar as gentes e os lugares latino-americanos e é a 

esse discurso que o antropólogo Hilário Rosa se remete para definir o tekoha guarani. 
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Capítulo Um 

 

PARTE UM 

O Laudo antropológico – algumas 

notas 

 

O laudo antropológico
8
 é peça fundamental no procedimento administrativo de 

identificação e demarcação de terra indígena. Concentram-se nesse documento os 

estudos multidisciplinares realizados pelo antropólogo coordenador e demais 

profissionais que compõem um Grupo de Técnico. Por meio desses estudos o 

antropólogo obtém metodológica e cientificamente condições de precisar – ou de não 

precisar – as quatro situações previstas no parágrafo 1º do art.231 da Constituição 

                                                           
8
 Apesar de o laudo antropológico ter suas diretrizes específicas de feitura dentro de normas e decretos 

legais do procedimento administrativo de identificação e demarcação de terra indígena da FUNAI, como 
veremos a seguir, essa prática da antropologia não se limita as essas demandas a princípio 
administrativas. Os primeiros trabalhos de perícia antropológica no Brasil são de autoria de Virginia 
Valadão e Bruna Franchetto e datam da década de 1970. Com a redemocratização do país os laudos 
antropológicos sobrelevaram-se pela vertente que atentava para o pluralismo cultural brasileiro, 
especificamente no tocante as questões de direitos das sociedades indígenas. O diálogo Antropologia – 
Direito apresentou-se como necessário, indispensável e tanto o foi que no final da mesma década de 
1980 firmou-se um acordo entre a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e a Procuradoria Geral da 
República (PGR) onde a primeira indicaria antropólogos de seu quadro de associados para a realização 
de pareceres antropológicos nos processos judiciais que envolviam os povos indígenas. A necessidade 
estendeu-se também para a antropologia em pensar a si própria dentro do campo dessa nova demanda 
de profissionais antropólogos peritos. Em 1990 formou-se pela primeira vez um grupo de trabalho para 
discutir os laudos periciais coordenado pela antropóloga Maria Hilda B. Paraíso, encontrando-se o grupo 
com representantes da administração pública e operadores do direito no ano seguinte para a realização 
do seminário temático na Universidade de São Paulo. O encontro pontuou a feitura, a metodologia, a 
ética e a teoria dos laudos antropológicos não deixando de esboçar as preocupações causadas pelo 
ainda inconsistente diálogo entre a antropologia e o direito. Em 1994 os laudos se estendem para as 
demandas por reconhecimento dos quilombos e das demais populações tradicionais, a década de 1990 
foi impulsionada por debates, exigências e inovações legislativas no que concerne a esse universo 
multiétnico e socioambiental reapresentado ao Brasil. Tamanha a dimensão, a preocupação e a 
importância dos laudos antropológicos para a antropologia, sejam eles sobre o impacto sócio-ambiental 
e grandes projetos econômicos, sobre identificação étnica ou sobre limitação territorial de terras 
indígenas ou terras de quilombos, que em 2000 foi renovado o “acordo de cooperação técnica” entre a 
ABA e a PGR. No mesmo ano a ABA e o Núcleo de Estudo de Identidade e Relações Interéticas do 
Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina (NUER) ocuparam-se da 
“Oficina de Laudos Antropológicos”. Encontro este que resultou na “Carta de Ponta das Canas”, nome 
dado, pois este foi o local de realização do encontro o Balneário de Ponta das Canas em Florianópolis, 
onde a preocupação esteve concentrada em elaborar um documento que pudesse servir de parâmetro 
ao “protocolo de cooperação técnica”, bem como nortear as discussões sobre os laudos antropológicos 
e as suas relações com os profissionais das ciências sociais e com o campo jurídico e administrativo para 
onde se enveredam a solução de conflitos dos povos indígenas e das sociedades tradicionais junto a 
sociedade nacional (LEITE, 2005).  
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Federal de 1988 que caracterizam a tradicionalidade da terra indígena. São elas, em 

conjunto e sem exclusão:  

 

(a) as áreas “por eles (índios) 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”. (Constituição Federal do Brasil de 1988 – parênteses 

adicionados).  

 

Conforme o parágrafo 6º  do artigo 2º do Decreto n. 1776 de 8 de janeiro de 1996, 

depois de concluídos os trabalhos de identificação e delimitação da terra indígena o 

grupo técnico apresentará ao órgão federal de assistência ao índio (FUNAI) o Relatório 

circunstanciado. Este, por sua vez, seguindo as regras de elaboração da 

Portaria/Ministério da Justiça n.° 14 de 09 de janeiro de 1996
9
 deverá estar 

“devidamente fundamentado em elementos objetivos, abrangerá necessariamente, além 

de outros elementos considerados pelo Grupo Técnico, dados gerais e específicos” 

(Portaria/FUNAI 14).   

O laudo antropológico de Ñande Ru Marangatu, ou Relatório circunstanciado como 

é encontrado nos textos legais que organizam e deliberam sobre o procedimento 

administrativo de demarcação, identificação e delimitação da terra indígena está, 

rigorosamente, organizado em sete partes de acordo com as orientações da 

Portaria/FUNAI n.° 14. Cada uma dessas partes, reúne, apresenta e discute temas 

específicos que, em conjunto, fundamentam o conceito de terra indígena determinado 

pelo artigo 231 da Constituição Federal de 1988. No laudo em questão, o antropólogo 

Rubem Thomaz de Almeida, coordenador do GT, dispõe sobre os temas da seguinte 

forma:   

                                                           
9
  Sobre a Portaria / Ministério da Justiça n.° 14 de 9 de janeiro de 1996 ver anexo 1.4. 
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       Parte Um. Levantamento etno-histórico sobre origem, procedência e localização 

do povo Kaiowa; explanação do envolto histórico colonial que dos encontros com os 

encomenderos, jesuítas, bandeirantes suscitaram e que, de alguma forma, configura-se 

como o mais próximo de um início de história Kaiowa do contato; reflexões sobre o 

formato e práticas dos órgãos indigenistas oficiais – SPI e FUNAI – frente ao povo 

Kaiowa no MS; exposição de cunho histórico sobre a sistemática de desapropriação de 

terras no MS e sobre a formação da aldeia campestre e da fazenda Fronteira; 

apresentação do conceito de “circulação” e o vínculo social/parentesco/religioso com a 

aldeia de Pysyry no Paraguai e finalizando a primeira parte, a descrição da situação 

“atual” de Ñande Ru Marangatu e sua especificidade enquanto “problema social” bem 

como a composição e significado do “acampamento” Kaiowa. 

A primeira parte do laudo antropológico, dessa forma, apresenta-se na sua 

importância por compor no texto elementos capazes de responder questões como: quem 

é o povo Kaiowa, quem são os Kaiowa de Ñande Ru Marangatu e como, 

historicamente, esses “índios” chegam aos dias atuais. Adiante voltaremos a esses 

temas. 

As partes do laudo antropológico que se seguem, nas palavras do Rubem 

Thomaz de Almeida, “resultam de reflexões e análises sobre os instrumentos de 

pensamento através dos quais o grupo social expressa sua concepção sobre espaço físico 

geográfico no qual se insere, onde são discutidos noções de „aldeia‟ e „território‟, assim 

como a organização social, política e econômica” (Thomaz de Almeida, 1999: 01).   

Parte Dois. Discorre especificamente sobre a categoria nativa de tekoha e tekoha 

guasu (tetã) e reflete como esse modo particular de organizar-se na terra foi (é) 

entendido pelos órgãos indigenistas e pelas frentes de expansão. Nessa parte o   

antropólogo do laudo atenta para o conceito Kaiowa de pensar e ocupar o espaço 
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geográfico, assim como para os elementos sociais que dinamizam e integram tal 

conceito, como a te‟yi (família extensa) e a ñemoña (famílias nucleares). Dedicaremos 

mais a frente uma parte para compreensão desses conceitos Kaiowa. 

Parte Três. Explicação e descrição das atividades econômicas dos Kaiowa – 

agricultura, caça, pesca e coleta. 

Parte Quatro. Caracterização regional. Aqui o texto do laudo é composto por um 

panorama geral sobre questões ambientais, como o impacto do desmatamento para a 

formação das áreas das fazendas sobre as fontes hídricas, a fauna e flora sul mato-

grossense e o reflexo direto dessa desconstrução ambiental nas comunidades Kaiowa. 

Parte Cinco. Dispõe o laudo antropológico sobre os dados populacionais 

Kaiowa. 

Parte Seis. Situação dos Kaiowa em Ñande Ru Marangatu e observações sobre o 

levantamento fundiário realizado. 

Parte Sete. É a última parte do documento, conforme as orientações da Portaria 

n.° 14. Nesta parte o antropólogo coordenador Rubem Thomaz de Almeida apresenta 

suas conclusões sobre a terra indígena de Ñande Ru Marangatu e faz as devidas 

recomendações e sugestões como conhecedor daquele tekoha guarani. 

 

PARTE DOIS 

Uma prosa de ñanderu, para começar 

 

 

“Depois de transformar todas as coisas, Ñande Ru casou com duas Mulheres 

(...). 

Uma das esposas era a mãe dos gêmeos Pa‟i Kuara e Jasy, que se encontrava 

grávida, enquanto ele continuava viajando. Essa Nossa Mãe no princípio decidiu ir 

atrás do Ñande Ru, pois estava grávida. Um dos filhos [dentro da barriga] falava para 

sua mãe que sabia o caminho por onde o pai dele passou; era só seguir o rastro que ele 
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indicava a sua mãe. Durante a viagem, Pa‟i Kuara e Jasy pediam todos os tipos de 

flores. Cansada de colher as flores, a mãe falou nervosa que isso ele poderia pedir só 

depois de nascer, não naquele momento. Ao ouvir isso da mãe eles ficaram tristes e 

nervosos, e não indicaram mais o caminho por onde seu pai fora. Porém, indicou o 

caminho da onça, do cão que come a pessoa. Um caminho por onde ninguém deveria 

ir, porque era perigoso. 

 

A mãe grávida chegou na casa das onças e naquele momento só estava a avó 

delas. Quando a viu, a onça velha ficou alegre; colocou-a escondida debaixo de uma 

grande bacia. Muitas horas depois chegaram os outros, que estavam na caçada. 

Quando chegaram, já sentiram o cheiro e pensaram que havia alguém ali. 

Perguntaram à avó, mas esta negou. 

 

À noite, chegaram muitos companheiros da onça e cães carnívoros, como jagua 

rovy, jaguarõ, jaguarete, entre outros, já percebendo o cheiro de carne ou caçada 

dentro do quarto da avó. Cheirando, encontraram-na e a mataram para comer a carne. 

Encontraram dois filhotes bebezinhos, que eram Jasy e Pa‟i Kuara. Como era de 

costume, quem comia os filhotes das barrigas era a avó, a mais velha. Naquele 

momento o Pa‟i Kuara inventou a reza (ñembo‟e) para esfriar o fogo e escapar do 

perigo, ou até da morte. Utilizou-a pela primeira vez. 

 

A avó da onça queria comê-los assados, mas o fogo se apagou; queria colocá-

los no espeto, mas a ponta do espeto se quebrou; queria comer cozido, mas a água se 

esfriava. Assim, a avó decidiu deixá-los crescer para serem os seus animais de 

estimação, ou para criar como se fossem seus filhos, pois o poder de Pa‟i Kuara surgiu 

daquele momento em diante, isto é, todos os tipos de ñembo‟e para se escapar e esfriar 

um momento difícil. 

 

Quando cresceram, pela primeira vez eles fizeram a flecha e o arco para se 

proteger e para matar os pássaros. Eles começaram a fazer caçadas perto da casa da 

onça; matavam muitas aves. Um dia a avó, que era dona desses dois meninos, falou 

para eles: “Vocês podem caçar nesta região”, e foi indicado que para o outro lado não 

se poderia ir, nem chegar perto. Era local perigoso, sendo proibido caçar lá. Ouvindo 

isso, o Pa‟i Kuara pensou: “O que é que tem nesse lugar proibido?” Um dia decidiu e 
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eles foram até o lugar. Quando chegaram lá, viram diversos tipos de aves. Estavam o 

jaku e outras aves, que contam a história da região; eles eram uma fonte de 

informações. Jasy ficou louco ao ver aves tão bonitas e que falavam. Ele ia atirando. Já 

tinha matado bastantes pássaros quando se aproximou do jaku; atirou em sua direção e 

quase o acertou. Quando ia atirar novamente, o jaku começou a falar com eles. Então, 

Pa‟i Kuara e Jasy ficaram ouvindo e perguntando; foi longa a conversa. Eles foram 

bem informados da historia da região e da história da sua mãe, e deles mesmos. Depois 

disso, os dois ficaram tristes e aborrecidos. Jasy até chorou com medo, mas seu irmão 

sempre o consolou e lhe garantiu que não iria ocorrer o pior com eles; precisavam de 

calma e paciência naquele momento. Falava: “Namarãi chene jaiko.” (“Por pior e 

difícil que seja a vida, ela sempre se tornará melhor de novo.”) Por isso não é preciso 

se preocupar muito com os problemas difíceis. Isso era muito falado pelo Pa‟i Kuara. 

 

O Pa‟i Kuara e Jasy perguntaram ao jaku como eles poderiam fazer a melhor 

vingança e escapar da mãe das onças. Eles foram orientados a procurar Ñane Ramõi, 

que era o avô deles. Primeiro era preciso apresentar-se a ele. “Depois, na volta, vocês 

fazem nascer guavíra do outro lado do córrego. Esses são os primeiros passos”, falou 

para eles o jaku. 

 

Pa‟i Kuara e Jasy foram até Ñane Ramõi para perguntar e foram recebidos por 

ele. Ñane Ramõi não era o pai, era o avô. Afirmou que eles são seus netos-filhos; que 

seria responsável por eles, garantiu. E o pai de verdade, negou-se a reconhecer seus 

filhos, falou que ele não tinha filhos. 

 

Jasy e Pa‟i Kuara seguiram os conselhos do jaku sobre o Ñane Ramõi e fizeram 

a guavira. Levaram um pouco na mochila para o grupo das onças. Quando chuparam 

as frutinhas da guavira, as onças gostaram e decidiram ir coletá-las no outro dia. A 

avó perguntou ao Pa‟i Kuara se eles não tinham encontrado nenhuma ave que fala. 

Eles responderam que não, que não haviam encontrado. Na madrugada, todos 

levantaram cedo para ir coletar guavira. Pa‟i e Jasy eram os únicos que sabiam onde 

estava a fruta. Quando chegaram na margem do rio, eles falaram para o grupo das 

onças que era do outro lado do rio e que era preciso passar através de uma pinguela, 

que eles já haviam feito. Essa pinguela eram as flechas de Pa‟i e de Jasy. Os dois 

combinaram que assim que as onças estivessem todas bem no meio da pinguela, 
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imediatamente interromperiam as flechas, para que não sobrasse nenhuma onça. A 

intenção deles era derrubar todas as onças no rio; essa era a vingança combinada. 

Então as onças foram passando. Uma delas estava gestante e, justamente, quando viu 

que a pinguela estava caindo, pulou e conseguiu escapar, correndo para o mato. Neste 

momento o Pa‟i Kuara lhe falou que ela seria transformada em onça, e que todos os 

homens iriam persegui-la. Da mesma forma, ela perseguiria o homem, e não haveria 

quem gostasse dela; ela não teria amigos. 

 

Todos os animais que caíram no rio se transformaram em outros bichos, inúteis, 

nocivos. Duas crianças que restavam em casa foram transformadas em cobra que come 

o morto embaixo da terra. A velha avó das onças foi enganada para cair no monde 

(armadilha). Pa‟i e Jasy lhe falaram que o monde pegara uma presa e que só ela podia 

ir buscar. Assim acabaram as onças e ficaram só os dois. Então eles pensaram em 

ampliar a terra e criar diferentes tipos de solo. Assim fizeram, já com a ajuda do avô. 

Por exemplo, fizeram o solo igual do Paraguai, que é solo argiloso, queimado. Assim 

faziam, e o mundo era ampliado. 

 

Depois os dois começaram a andar pelo mundo já ampliado. Chegavam na casa 

de todos os povos e grupos – que hoje estão transformados em animais. Eles eram 

sofridos e resistentes. Passaram fome e outros tipos de dificuldades. Jasy era menor, 

sabia pouco e não tinha muito poder. Porém, o Pa‟i Kuara era maior, sabia de tudo e 

tinha o poder máximo, inclusive de transformar as coisas. Uma vez, eles estavam 

passando muita fome e viram o añáy (diabo) pescando no anzol grande com chipa 

[massa preparada com farinha de milho]. Daí, Pa‟i Kuara mergulhou na água e foi 

pegar a chipa do anzol do añáy. Trouxe-a para Jasy, que achou gostoso e falou que, da 

vez seguinte, ele iria buscar. Pa‟i Kuara falou: “Não, você não vai, é perigoso. O añáy 

pode ter pegar ou te pescar.” Um dia ele teimou e foi, e realmente o añáy o pegou. 

Quando Pa‟i Kuara o procurou, ele tinha sido comido pelo añáy; só sobraram os ossos. 

Então, dos ossos ele fez novamente Jasy. Juntou ossos e Jasy levantou como era antes: 

vivo. 

 

Eles recomeçaram a viajar e foram ao jeroky (dança ritual) do añáy, na 

montanha. Os añáy rezavam na beira de um grande poço, que era muito fundo; quem 

caía lá não tinha volta. Pa‟i Kuara pensou que entraria no meio deles, empurrando-os 
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no poço durante a reza; deste modo iria acabar eles. Um dia Jasy decidiu que iria 

derrubar todos os añáy e Pa‟i Kuara falou para ele: “Cuidado! Cuidado, Jasy! Eles já 

te conhecem e podem te derrubar lá no poço fundo.” Mas Jasy foi até lá e foi 

percebido. Então, foi jogado e morreu de novo. Dessa vez foi difícil para Pa‟i Kuara 

achar os ossos do Jasy no fundo do poço. Mas ele não desistiu de procurar; conversou 

com todos os seres e se comprometeu a dar uma recompensa a quem trouxesse os ossos 

de Jasy. Todas as espécies de formigas e marimbondos correram em busca dos ossos, 

mas era muito difícil, pois o poço era muito fundo. Alguns traziam e ficavam cansados, 

derrubando-os antes de sair fora. Finalmente o cupim foi chamado por Pa‟i Kuara 

para fazer a busca. Ele cupim desceu pela parede, construindo estradas, e conseguiu 

trazer ossos do Jasy. Então Pa‟i Kuara falou para o cupim que todos os seus pedidos 

seriam atendidos. O cupim pediu uma casa de areia, com a proteção de que nessa casa 

não poderia entrar água. Pa‟i Kuara garantiu isso ao cupim, dizendo-lhe que essa casa 

poderia ser construída nas árvores, no chão, onde ele quisesse, garantiu. 

 

Logo depois os irmãos visitaram o veado. Este não aceitou que Pa‟i Kuara e 

Jasy se esquentassem em seu fogo. “Aqui é lugar do meu pé, aqui é lugar da minha 

orelha”, ele dizia, e não sobrava espaço para os irmãos. Mas os dois se esquentaram 

no fogo do guasu, e este saiu, correndo, para buscar as frutas da guavira. Aí Pa‟i 

Kuara falou: “Assim você será para sempre: correndo; servirá de comida para a onça 

e não terá mais fogo, nem casa”, e transformou o veado em animal. Em seguida, ele 

transformou o inambu kongoe; ele tinha pegado o seu fogo e queria correr deles. Mas 

foi transformado para voar de susto. Assim, irá continuar sempre esquecendo o fogo. 

Em seguida eles chegaram na casa do beija-flor, que lhes informou muitas coisas. Pa‟i 

Kuara gostou dele e falou: “Você será mensageiro, será o pássaro mais veloz do 

mundo e terá comida especial. Você vai trazer as mensagens, notícia boa”, garantiu. 

Então eles foram para a casa de urutau, para deixar Jasy e Pa‟i continuar a viagem 

sozinho. Ele estava procurando a sua mãe, os rastros dela. Assim, foi sozinho. 

 

O urubu queria levar Pa‟i Kuara para procurar sua mãe. Ele tinha medo 

porque urubu não voa reto, vai para cima e para baixo. Então recusou a ajuda do 

urubu e lhe deu uma recompensa: ele não seria perseguido pelo homem, não se 

tornaria comida. Pa‟i Kuara encontrou o jacaré. Ele também se comprometeu a levar, 

mostrar o rastro da sua mãe, além de ajudar a atravessar o rio. Porém, o jacaré queria 
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brincar com Pa‟i Kuara, queria mergulhá-lo. Por isso, mergulhando, Pa‟i Kuara o 

transformou em jacaré. “Você vai morar no rio”, falou para ele. Depois disso, o 

encontro foi com o tuiuiú, que estava pescando. Pa‟i Kuara perguntou-lhe se ele não 

sabia do rastro de sua mãe. O tuiuiú respondeu que sabia que a mãe poderia estar do 

outro lado do mar, longe dali. Ele disse: “Espere aí, vamos tomar kaguî e depois vou te 

acompanhar.” Voando, ele deu carona ao Pa‟i Kuara, até o outro lado, onde era a tava 

(casa, oga). Então Pa‟i Kuara deu tudo para o tuiuiú e disse: “Você será o mensageiro 

de Tupã (Ñane Ramõi), atravessará o mundo voando e levará a mensagem de Tupã e 

minha. Por fim, ele foi buscar informações sobre sua mãe. Encontrou a coruja, que o 

levou até onde estava a sua mãe. A coruja começou a piar perto da casa dela. A mãe 

estava fumando cachimbo. Quando ouviu a coruja, falou sozinha: “Vai para lá, você 

veio aqui com canto feio”, ficou brava com a coruja, e Pa‟i Kuara, que estava junto, 

percebeu a voz de sua mãe. Combinaram fazer de novo, e Pa‟i Kuara lhe diria que seu 

filho chegou. Ela diria que sente saudade dos filhos e os filhos sentem saudade dela, 

pensou sozinho, sentado. Quando a coruja fez de novo, Pa‟i Kuara falou e mãe 

reconheceu a voz do seu filho. Ele chegou até sua mãe e eles conversaram para subir 

da terra. Ela tinha como suas todas as espécies de aves que falam (louro, periquito, 

arara etc.). Cada uma dessas aves iria ter sua morada especial, longe uma da outra, 

isso foi combinado com seu filho. 

 

Pa‟i Kuara falou: “Vou retornar para buscar meu irmão Jasy.” Mas quando 

voltou, caiu na armadilha do añáy. Essa armadilha era de grudar, um tipo de cola. Jasy 

caiu primeiro e suas mãos ficaram presas. Pa‟i Kuara foi ajudá-lo e também ficou com 

as mãos grudadas. Naquele momento o añáy estava vindo ver a sua armadilha e 

encontrou os dois lá presos. Ele ficou alegre. Já queria matá-los mas Pa‟i Kuara 

conversou com ele: “Espera aí, añáy. Eu vou te dar jeguaka e qualquer outro objeto 

que você queira, para não nos matar”. O añáy concordou em ouvir a proposta de Pa‟i 

Kuara. 

 

Pa‟i Kuara ofereceu sua irmã ao añáy em troca da libertação. O añáy pode ser 

entendido como o diabo, que possui poder que se opõe ao poder do Ñande Ru e de 

Ñande Rykey, que são sagrados. O añáy vivia como qualquer Ava Kaiowa antes da 

destruição da terra. No princípio ele queria ser cunhado de Pa‟i Kuara. Uma vez, 

quando se encontraram, ele chamou Pa‟i Kuara de cunhado e perguntou-lhe: “Cadê a 
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tua irmã, que será minha futura esposa?” Pa‟i Kuara respondeu: “Sim, vou entregar 

minha irmã para você. Porém, vou te aconselhar como se comportar com ela, o que 

pode ser feito e o que não pode.” Ficou acertado que no encontro seguinte ele 

entregaria sua irmã ao añáy. Pa‟i Kuara ofereceu sua irmã para ele e o añáy aceitou 

imediatamente. Ficou louco pela mulher, pois o añáy gosta muito de mulher. 

 

No dia seguinte Pa‟i Kuara fez uma mulher de cera de abelha jate‟i e levou para 

entregar ao añáy. Durante a entrega, recomendou que a irmã não podia cozinhar nada, 

nem ficar perto de fogo e do sol. Quando chegou a noite, o novo casal se preparou para 

dormir na rede. O añáy amou tanto a sua primeira esposa que não aceitou que ela 

passasse frio na rede, então carinhosamente juntou a brasa embaixo da sua rede para 

esquentá-la. Quando começou a esquentar, o corpo de sua esposa foi derretendo 

rapidamente. Ele ficou sem esposa. No outro dia, desesperadamente procurou Pa‟i 

Kuara para contar o ocorrido. Pa‟i Kuara falou para ele: “Vou te entregar outra irmã, 

espera.” Essa outra mulher era feita de cinza. Ele recomendou que ela não podia se 

molhar. Porém, o añáy mandou buscar água da lagoa e ela se derreteu na água. O 

añáy retornou mais bravo; queria uma irmã que durasse para sempre com ele. Assim, 

Pa‟i Kuara fez uma última, de pedaço de jeguaka, que existe até hoje. Assim, o Pa‟i 

Kuara é considerado cunhado do añáy. 

 

Existe o Chiru Kurupíry Avaete abaixo do Ñane Ramõi. Um dia, de feliz Pa‟i 

Kuara ficou bêbado. Enquanto isso, foi feito piraguai (um tipo de armadilha poderosa): 

tremor de terra, fogo soltando faísca, pedra quente; era a última prova. O pai de Pa‟i 

Kuara disse: “Se são meus filhos, vão escapar dessas piraguái e vão chegar até aqui – 

onde já estavam a mãe e o pai de Pa‟i Kuara e Jasy. Esse pai estava com outra esposa 

(que não era a mãe de Pa‟i Kuara e de Jasy), observando se os dois passariam na 

última prova. O Pa‟i Kuara foi na frente e Jasy segurou na sua cintura. Eles 

conseguiram esfriar o fogo e controlar o tremor da terra e brilharam como o pai. 

Conseguiram passar essas piraguai difíceis e chegaram, primeiro, no lugar onde se 

enfeita o parente, Jeguahaty (lugar onde se pinta, se prepara, etc.). Aí começaram a se 

comunicar com o seu pai e mãe utilizando mimby (apito). Neste momento se pronunciou 

o maracanã (ave que fala). O pai continuou falando: “Se são meus filhos, vão rezar, se 

comunicar, vão fazer certinho. Exigiu dos filhos tudo para confirmar que realmente 

eram filhos dele, para poder subir com ele. Começou a falar um guahu de despedida da 
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Terra: “Añente po ko che nda che ara kuaai. Añente po ko cheve che ru nda che 

kuaai?” ( É verdade que ninguém me conhece e nem conhece meu céu. Será que meu 

pai não me reconhece?”). O pai, que estava deitado na rede, velhinho, quando ouviu 

isso, ficou emocionado e convencido de que realmente eram seus filhos. Depois todos 

juntos subiram lá para o céu. 

 

Logo depois se reuniram para provar quem poderia assumir o cargo da 

confiança do Ñane Ramõi. Para isso tinham que mostrar o seu brilho. Um se mostrava 

na seqüência do outro. Um tinha o brilho fraco, outro tinha mais forte, e assim por 

diante. Este momento era o da escolha de guarayrã (que vão brilhar). Finalmente o 

Ñande Ru principal começou a rezar e brilhar, e foi atravessando o mundo. Era um 

brilho bonito o dele, e mais forte. Quando voltou, chamou os dois, Pa‟i Kuara e Jasy: 

“Se são meus filhos, serão igual ou parecidos ao meu brilho, que ilumina o mundo.” 

Nesse momento o Pa‟i Kuara pegou seu jeguaka [cocar com pena de aves] e mbaraka. 

Enquanto se preparavam, os dois irmãos não paravam de brilhar. Quando começaram 

realmente a mostrar seus brilhos, cobriram o mundo, eram os brilhos mais reluzentes 

de todos. Assim, conseguiram o encargo de iluminar o mundo: o irmão Jasy cuida da 

noite e Pa‟i Kuara brilha de dia. Haverá o momento em que os três brilhos (de pai e 

filhos) se juntarão. É isso o que ocorre no mês de janeiro, que é muito quente. 

 

Quando viu esse brilho do Pa‟i Kuara, o pai dele, que duvidara, retornou à 

Terra para observar daqui, e ficou assustado, achando que a Terra ia ser queimada, o 

brilho era forte demais. 

A lua (Jasy) morreu muitas vezes na Terra, por isso ela nasce, cresce e morre.” 

 

 

Por Atanás Teixeira 

6 de agosto de 2000 – Ñande Ru Marangatu (MS) 

Mito transcrito por Fabio Mura (2006: 214-228)  
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PARTE TRÊS 

Tekoha – Teko + Em  

 

 

É comum a literatura específica sobre os Guarani utilizar-se dos trabalhos do 

jesuíta Antonio Ruiz de Montoya para a compreensão semântica do termo tekoha 

(lexema formado por teko + em). Assim, segundo o Tesoro de La Lengua Guarani de 

1876 “Reko (Teko)” pode ser traduzido como “modo de ser, modo de estar, sistema de 

lei, cultura, norma, comportamento, hábito, condição, costume (Montoya apud Thomaz 

de Almeida, 2000).  

    ******************** 

Antes de tornar-se o alumiador do mundo, Pa‟i Kuara deixou para os Kaiowa 

um modo, um jeito de ser, de estar na Terra (yvy)
10

 –  Pa‟i Kuara é o Kaiowa reko járy , 

o dono do modo de ser dos Kaiowa.  

                                                           
10 Yvy pode ser compreendida pelos Kaiowa como mundo, Terra (matéria inorgânica) ou solo. “A 

distinção entre uma ou outra característica se faz através da contextualização lingüística da palavra yvy, 
ou no caso do solo, através da adjetivação que permite diferenciá-los; por exemplo, yvy morotî (terra 
branca), yvy pytã (terra vermelha), yvy hû (terra preta) e yvy sayu (terra amarela), cada um com 
propriedades específicas para a agricultura, atividade que permite e dá sentido a essa classificação 
(Mura, 2006: 104). 
Entendida como mundo, yvy compõe o Cosmo como o lugar das espécies animais e vegetais, é também 
a morada dos Kaiowá enquanto seres que vivem/estão entre o divino e o telúrico. “A Terra é concebida 
pelos Kaiowá como uma esfera plana situada entre dezoito patamares superiores e seis patamares 
inferiores” - Narrativa do ñanderu Paulito Aquino (aldeia de Panambizinho) transcrita pela antropóloga 
Katya Vietta (Vietta, 2007: 136). “Ela está sustentada por sete xiru (cruzes) ou kurusu hopita. Cada xiru é 
preservado por um ñadejara [ ñade = nosso / jara = dono; compõe como deuses o universo cosmológico 
kaiowá]. Portanto, a estes cabe zelar pela sustentação da Terra, ou seja, garantir que os xiru hopita 
mantenham-se de pé, evitando que ela seja novamente destruída (...). Segundo o xamã Atanásio 
Teixeira hoje apenas 4 xiru estão de pé.” –  Narrativa de Valdelice Veron também transcrita por Katya 
Vietta (ibidem). 
Em narrativa a Fabio Mura o ñanderu Atanás (Atanásio Teixeira) diz que os patamares superiores são 
mais de 300 e sobem sob a forma de espiral (Mura, 2006: 234). Em outros textos da literatura etnológica 
guarani são encontrados narrativas de ñanderu que dizem serem 9 e outros que dizem serem  24 os 
patamares.  
Patamares (yváy) são as moradas dos seres imortais e escrito em minúsculo, ñanderu significa xamã. 
Ainda sobre os patamares e os planos do cosmos Kaiowa consultar Levi Marques Pereira, bibliografia 
indicada. 
Sustentação da terra: 
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A este modo os Kaiowa entendem como teko porã (correto modo de ser) e para 

vivê-lo é preciso imitar na terra (yvy) os comportamentos de suas divindades. Fazer 

kagui, usar jeguaka (cocar com penas de aves), plantar roça, utilizar o mbaraka 

(chocalho) e o takuapu (bastão de bambu utilizado pelas mulheres para marcar ritmo), 

cuidar do chiru (varas insígnias), ostentar o tembetá , fazer o Kunumi Pepy (ritual 

masculino de passagem da vida de criança para a adulta), caçar no mato, rezar 

(ñembo‟e), construir oga (casa) ...   

 Viver o teko porã é o que exigem Ñande Ru Pavê (Nosso Pai de Todos), Ñane 

Ramõi Vusu Papa (Nosso Grande Avô Eterno) e os Ñande Rykey (nossos irmãos mais 

velhos)
11

. Só assim os Kaiowa serão reconhecidos como seus descendentes na terra.   

    ******************** 

Já o sufixo “Em” que se integra ao substantivo Teko é “um verbal que se 

encontra em nomes e verbos; significa instrumento com que se faz a coisa, modo, causa, 

intento, fim, tempo, lugar (...)” (ibidem). 

É comum também a mesma literatura utilizar-se da definição de tekoha, ao 

menos como início de reflexão, do jesuíta Bartomeu Melià:  

 

“El tekoha es el lugar em que vivimos según nuestra costumbre 

(...) Su tamaño puede variar en superficie  (…) pero estructura y 

función se mantienen igual: tienen liderazgo religioso propio 

(tekoaruvixa) y político (mburuvixa, yvyra‟ija) y fuerte cohesión 

social. Al tekoha corresponden las grandes fiestas religiosas 

(avatikyry y mitã pepy) y las decisiones a nivel político y formal 

en las reuniones generales (aty guassu). El tekoha tiene un aria 

bien delimitada generalmente por cerros, arroyos o ríos y es 

                                                           
11 Ñande Ru Pavê é uma das diversas formas de referência ao deus criador do Kaiowa. Ñande Ru Vusu 

(Nosso Grande Pai), Ñande Ru Ára Kurussu (Nosso Grande Pai do Espaço Tempo da Cruz), Ñande Ru 
Marangatu (Nosso Pai Sagrado) (Mura, 2006). No texto referir-me-ei ao deus-criador apenas por Ñande 
Ru – forma bastante encontrada nos diálogos Kaiowa.  
Assim como Ñande Ru, Ñane Ramõi é também uma forma entre outras mais que recebe o deus-criador 
do Cosmo Guarani. “Nosso (ñane, ñande) Antepassado, Avô (ramõi) Pai (ru) Resplandecente (ju) Grande 
(su) e Falante (papa)” (Melià & Grünberg apud Chamorro, 2008: 123). E, em relação ao Ñande Rykey 
(nossos irmãos mais velhos) os Kaiowa são Tyvyry (irmãos mais novos). São as divindades Kaiowa. 
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propiedad comunal exclusiva (tekohakuaaha); es decir que no se 

permite la incorporación o la presencia de extraños. El tekoha es 

una institución divina (tekoha ñe‟e pyru jeguangypy) creada por 

Ñande Ru.” (Melià apud Mura, 2006: 113). 

 

Deve o tekoha possuir, idealmente, terras boas para o roçado e para a criação de 

animais e ter os espaços onde possam ser dispostos as habitações guarani e a casa de 

reza – além dos outros espaços para os rituais e demais cerimônias religiosas.  Deve 

possuir também os rios de água boa e as matas com animais para a caça, frutos de coleta 

e matérias primas para construção das casas e para a elaboração dos artefatos da cultura 

material, além das plantas medicinais do saber tradicional guarani. (Thomaz de 

Almeida, 2000, 2001) 

 

TRÊS.UM 

 Tekoha – o lugar de Kaiowa 

 

Tekoha é instituição divina. Ñane Ramõi  criou o Cosmo e as coisas do Cosmo. 

Entre as coisas, os deuses e a Yvy. Ñande Ru, seu filho, plantou na Yvy e das primeiras 

sementes nasceram os Kaiowa
12

. Como destino, Ñande Ru reservou a Yvy para os 

Kaiowa, seus filhos.  

Viver na e cuidar da yvy; do feito de Ñande Ru firmou-se uma relação próxima, 

íntima entre yvy e o Kaiowa; este considera-se um ser que à terra pertence, aquela um 

                                                           
12 “Yvy Ramoi fez a Terra (Yvy), era a primeira Terra. Ela era redonda, assim, como o redondo do pau 

(tronco de árvore). Ele levantou-se do centro dessa Terra (Yvypyte) carregando a sua cruz (kurusu ñe 
egatu) foi desta cruz que os Kaiowa nasceram, Muitos Kaiowa nasceram dessa cruz. É por isso que esta 
Terra foi feita para os Kaiowa, essa Terra não foi feita para o branco, mas para o índio” -  mito de criação 
da primeira Terra (Yvy ypy)  versão narrada por João Aquino (Aldeia Panambizinho) - transcrita por Katya 
Vietta (Vietta, 2007: 137).    
É importante lembrar que o mito possui muitas versões, todas verdadeiras.  A versão do texto é 
encontrada na tese de doutorado de Fabio Mura, (2006), na mesma tese encontram-se narrativas de 
outros eventos que não a Yvy ypy contadas pelo ñanderu Atanás. Diversas outras versões dos mesmos 
eventos são encontradas também na tese de doutorado de Vietta (2007), além dos clássicos da 
literatura guarani, bibliografia indicada. 
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ser que vive. O Kaiowa planta e cuida, a yvy o alimenta e depois descansa. Os rituais 

como o avatikyry – ritual de consagração do milho e das plantas novas – atentam para 

que a Yvy esteja sempre boa e a reciprocidade entre yvy e Kaiowa bem acertada. 

A Yvy, contudo, sofre com a iminente ameaça de destruição
13

. Os deuses 

ameaçam mandar para à Terra  maraña – as tempestades de vento, fogo, água e granizo 

– para terminar com mais um ciclo da vida, é da ação do Kaiowa a responsabilidade de 

mantê-la em equilíbrio com o restante do Cosmo, afastando o perigo das catástrofes. 

 Cumprir com o desejo das divindades é uma forma de cuidar da yvy no Cosmo. 

Ñande Ru, Ñane Ramõi e Ñande Rykey exigem que os Kaiowa vivam o teko porã.  No 

universo Kaiowa todas as coisas do mundo têm um dono – kaja‟a é pira járy (dona dos 

peixes e dos outros seres das águas), Jakaira é temity járy (dono das plantas cultivadas), 

Ñande Ru é kaiowa járy (dono dos Kaiowa), So‟o járy (dono dos animais de caça), 

47a‟aguy Ava Ete (dono do mato), Pa‟i Kuara é kuarahy járy (dono da luz do dia – 

além de ser dono do modo de ser Kaiowa – reko-járy) ... . Imitar as divindades 

reproduzindo os seus conhecimentos na yvy, contribui para que os járy (donos) deixem 

na yvy seus pertences, fortalecendo o seu equilíbrio ao mesmo tempo em que dá, aos 

Kaiowá, as condições necessárias para viver o teko porã. 

 Cabe aos xamãs Kaiowa a tarefa de instaurar diálogos com as divindades 

acalmando-as, por hora, nos desejos de destruição. Para tal feito, os xamãs contam com 

os jeroky – danças rituais realizadas em frente aos yvyra marangatu – altares sagrados 

onde são depositados poderosos artefatos como o chiru
14

, grandes auxiliadores nessa 

                                                           
13

 Os mitos por Mura e Vietta transcritos, acima citados e indicados na bibliografia, dão conta de explicar 
a criação/destruição de Yvy ypy – primeira Terra. 
14 Chiru – ou xiru, grafia encontrada em Vietta (2007) - varas insígnias (chiru yvyra’i) e cruzes (chiru 

kurusu).  Objetos poderosos, que segundo o ñanderu Atanás (em Mura, 2006), foram construídos por 
Ñande Ru que, guardou alguns consigo na sua morada (yváy), distribuiu alguns para os Ñande Rykey 
(deuses) e deixou outros em Ñeypyru (subida de sua yváy) para algumas famílias Kaiowa. Representam a 
ligação primordial dos Kaiowa com as divindades. Foram feitos da yvyra marangatu – árvore sagrada – e 
devem ser usados e guardados com certos cuidados especiais, não é a qualquer um que se destina o 
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obrigação Kaiowa (Mura, 2006: 106). Os xamãs são o que possuem os ouvidos 

sensíveis aos murmurinhos dos Ñande Rykey. São estes que lhes transmitem os seus 

desejos e também o tekorã – conjuntos de normas que serão mais tarde revelados e 

negociados com os outros Kaiowa. 

 Intermediários na vida da yvy, o Kaiowa é um fazedor das vontades divinas. O 

tempo todo ele cuida, dança, reza, conversa, equilibra e o tekoha é, assim, dos Kaiowa 

de Ñande Ru.  

 

 

TRÊS.DOIS 

Tekoha – para pensar comunidade 

 

Tekoha é de exclusividade de alguns grupos macro-familiares (te‟yi) que 

identificam os seus lugares (tendape) – doados por Ñande Ru – pelos marcos e/ou 

referenciais sagrados deixados aos guarani pelas divindades, são as montanhas, os 

córregos, os rios, ou qualquer outro elemento natural que delimitam a sua área. Pertence 

a todos da(s) família(s) extensa(s) que nele habitam. É propriedade coletiva, cabendo a 

cada te‟yi espaços de uso exclusivo –  “cantão” – (Thomaz de Almeida, 2000, 2001) – 

dentro de sua área.  

O conjunto de famílias extensas forma a comunidade de um tekoha. O número 

dessas famílias é determinado e as mesmas devem conviver de acordo com a lógica de 

afinidades e das relações de parentesco. Um te‟yi é composto pelo casal, pelos filhos 

solteiros e casados com os respectivos cônjuges e seus filhos, assim como a próxima 

geração destes – os solteiros e casados com seus cônjuges e filhos (ibidem).   

                                                                                                                                                                          
chiru, são somente para os ñanderu ou ñandesy e/ou tamõi ou jari. Quando não cuidado 
adequadamente o chiru contribui para o fracasso Kaiowa na sua obrigação para com a Terra (Mura, 
2006: 328).  
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CANTÃO 
Ilustração: Henrique Ferreira da Costa 

 

  

Cada te „yi possui um tamõi (avô) ou atá (avó) – podendo ser também tamõi 

guassu (bisavô ou tataravô) ou Jarí guassu (bisavó, tataravó) dependendo do número de 

gerações encontradas – de quem são esperados orientações e diretrizes – políticas, 

religiosas e econômicas – a serem adotados pelo grupo de parentes (ibidem). 

Cada um em um “cantão” próprio e específico dentro do tekoha, os te‟yi se 

organizam obedecendo a uma lógica de ordenação do espaço em lugares de residências 

de famílias nucleares (xe ñemoña) e as regras de parentesco. Cada uma das famílias 
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nucleares – parcelas de parentes do te‟yi  - acomoda-se em uma parte de chão no 

“cantão” de seu te„yi onde constrói suas habitações. São construídas duas habitações 

fechadas (koty) uma ao lado da outra. Uma delas constitui ao espaço privado da família, 

o lugar de dormir e de tomar mate junto ao fogo (atá ypype); é onde o cotidiano 

doméstico Kaiowa acontece. À outra habitação é reservado o lugar de preparo e 

consumo de alimentos bem como o seu armazenamento. Em volta das koty, o pátio 

(oka) – área limpa e com algumas árvores de frutas ou de sombras onde se realizam as 

visitas, conversas de parentes, festas e cerimônias religiosas; é o espaço público onde o 

cotidiano acontece de fato. Nas margens do pátio as plantas medicinais (pohã ñana), as 

roças, normalmente, são plantadas afastadas do pátio (Thomaz de Almeida, 2001: 131)  

As tape po‟i (trilhas)
15

 dão conta de ligar os espaços do tekoha (tekoha com 

outros tekoha  – os “cantões” – as habitações das diferentes famílias nucleares). O 

caminhar nas trilhas contribui para uma grande circulação de gentes nos e entre os 

tekoha. Os encontros – visitas sistemáticas sem tempo planejado  – induzem as famílias 

– te‟yi e/ou ñemoña  - à comunicação e as redes de sociabilidade. Casamentos são 

estabelecidos – os casamentos obedecem a regra da exogamia, casa-se fora da te„yi, 

podendo ser as famílias extensas do mesmo ou de outro tekoha; as residências atendem 

a regra da bilocalidade, contudo, os casais costumam construir as habitações junto a 

família da mulher – bem como os afastamentos ou aproximações de alianças políticas, 

econômicas, religiosas, etc. (ibidem). 

As visitas podem ter motivos festivos ou religiosos e os rituais reforçam as 

alianças estabelecidas entre os te‟yi, propiciando trocas de conhecimentos e informações 

entre as comunidades. Essa disposição social Kaiowa em estabelecer novos ou reforçar 

antigos laços entre os tekoha configuram o que denominam os Kaiowa de tekoha guasu, 

                                                           
15

 No espaço-tempo da criação os heróis culturais utilizavam-se das tape para realizar seus feitos. Já para 
os xamãs Kaiowa as tape são os caminhos que os guiam nas suas viagens mágicas aos cosmos. 
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ou seja, um conjunto de tekoha que compartilham do cotidiano de suas gentes as suas 

crenças, as festas, os rituais, as narrativas, os espaços familiar exclusivos, etc.  

 O tekoha possui orientação religiosa que conduzirá a política da comunidade 

(Thomaz de Almeida, 2000: 39). As decisões que envolvem o tekoha ou o tekoha guasu 

sejam em elas quais âmbitos forem e quando forem necessárias, são consensos tirados 

de reuniões (aty guassu)
16

 pelos tamõi de cada uma das famílias extensas. É da 

dinâmica do cotidiano dos te‟yi que se configura a cultura guarani, cultura, aqui, 

entendida no seu sentido mais amplo e geral.   

  

                                                           
16

 Como bem observa Mura (2006: 120) as aty guasu deixarem de ser reuniões exclusivas do tekoha e do 
tekoha guasu para serem reuniões que abrangem todas as comunidades Guarani no MS com a 
finalidade principal de discutirem, principalmente, sobre as demandas fundiárias.   
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TEKOHA GUASU – MS 
Fonte: Mura, 2007 

 

 

 

 

 

 

No Mato Grosso do Sul os tekoha guasu dos Kaiowa 
estão situados em cinco sub-bacias hidrográficas 
situados no Cone Sul do estado, estão elas nos rios 
Apa (tekoha guasu Apapeguá abrange áreas nos 
municípios de Bela Vista, Antônio João, Jardim, 
Ponta Porã e Guia Lopes da Laguna), Brilhante-
Ivinheima (tekoha guasu Brilhantepeguá abrange 
áreas nos municípios de Rio Brilhante, Dourados, 
Maracaju e Douradinha), Dourados (tekoha guasu 
dourados-amambaipeguá abrange áreas nos 
municípios de Laguna Carapã, Amambaí, Naviraí, 
Vicentina, Dourados, Caarapó, Juti e Fátima do Sul), 
Amambaí (tekoha guasu Amambaipeguá abrange 
áreas nos municípios de Juti, Caarapó, Amambaí, 
Coronel Sapucaia e Aral Moreira) e Iguatemi 
(tekoha guasu Iguatemipeguá abrange áreas nos 
municípios de Iguatemi, Aral Moreira, Tacuru, 
Dourados, Amambaí, Coronel Sapucaia e Paranhos).  
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PARTE QUATRO 

De Ñande Ru à Marangatu 

 

Kaiowa é o povo que das sementes de Ñande Ru nasceu. De fala guarani da 

família tupi-guarani e do tronco lingüístico tupi, o Kaiowa é apreendido pela literatura 

etnográfica como um dos “grupos étnicos” Guarani. 

“(…) los Guaraníes no constituíam um pueblo único, o 

simplesmente una nación, sina una gran familia compuesta de 

numerosas naciones, que dominaban un território imenso y muy 

variado.” (Bertoni (1856: 434) apud Monteiro , 2003: 17) 

 

“Em nenhum ponto formava um verdadeiro corpo de nação, mas 

unicamente grupos de tribus onde famílias designadas pelo nome 

do lugar em que viviam ou de seu cacique temporários, o que 

explica a immensa variedade de nomes que nos annaes da 

epocha.” (Gay (1863: 53) apud Monteiro, 2001: 17) 

 

No Brasil tais “grupos étnicos” ou “subgrupos” Guarani são os Kaiowa, como 

dito, os Ñandeva ou Chiripa e os Mby‟a. A aproximação desses povos Guarani se faz 

pelas semelhanças lingüísticas, religiosas e pela organização social (Pereira, 1999: 15). 

Ocupam, hoje, territórios nos estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Espírito Santo
17

. 

O Brasil, aliás, não é o único país a compartilhar seu território com esses povos. 

Os Guarani estão também em territórios tradicionais no Paraguai (Pai Tavyterã, Avá 

Katu, Ñandeva, M‟bya, Aché e Guarani Ocidentais), na Bolívia (Chiriguano), na 

Argentina (M‟bya e Avá Guarani) e no Uruguai (Guarani). 

Ao que se refere aos Kaiowa, específica atenção desta dissertação, descendem 

dos Itatim e “podem ser considerados aqueles que tentaram o mais possível evitar o 

contato com o „civilizado‟” (Monteiro, 2003: 18). Autodenominados, Kaiowa carrega 

                                                           
17

  Banco de dados da FUNASA 2010 sobre a população Guarani no estado do Mato Grosso do sul, ver 
anexo 2. 
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no nome a escolha desse povo, “em guarani kaiwá
18

 significa „habitante da mata‟, 

denominação que explica o fato de esses índios, ao tentarem fugir do confronto com o 

„civilizado‟, quer na figura dos jesuítas quer dos primeiros colonizadores, terem-se 

embrenhado pelo interior da mata. Por isso, alguns autores referem-se aos Kaiwá como 

os „Guarani primitivos‟ ou „Monteses‟
19

.” (Ibidem: 18) 

No passado esses Kaiowa ocupavam territórios que hoje medimos e nomeamos 

ser o de 150 km de ambos os lados da fronteira Brasil/Paraguai e não raro, eles 

compõem as crônicas dos sertanistas: 

“oito léguas abaixo da barra do Vaccaria  com o Avinheima, 

encontrámos muitos vestígios de índios na margem direita: n‟este 

mesmo dia, dobrando uma volta, os avistávamos de repente 

lavando-se no Rio: Seriam cincoenta, e correram para o mato da 

barranca, ficando alguns mais corajosos por verem sómente uma 

canôa com quatro pessôas dentro. Confiados na fortuna que nos 

têm seguido passo a passo em todas estas explorações, nos 

approximámos à praia, e saltando em terra os abraçámos, e os 

brindámos com mantimentos, muitos anzóes, facas, e alguma 

roupa que trazíamos de resto. Eram Caiuás da mesma família 

d‟aquelles que encontrámos nas margens do Rio Yvaby em 1845, 

tinham lábio inferior furado, e traziam dentro do orifício um 

botoque de rezinha, que á primeira vista alambre, cobriam as 

partes que o pudor manda esconder com panno de algodão grosso; 

os cabellos eram compridos e amarrados para traz (...) Suponho 

que elles têm relações com a gente do estado do Paraguay, porque 

tendo elles no pescoço e nos braços alguns fios de missangas, e 

pegando eu n‟ellas, responderam-me – castilhano – e apontando 

par o rumo de S.O.. Fallei algumas palavras de língua guarany, e 

entenderem-me perfeitamente (...) Estes índios parecem de boa 

índole, fáceis de reduzir, e podem ser muito úteis aos navegantes: 

resta que o governo dê boas providencias a respeito, para que os 

não hostilise, matanto uns, captivando outros, e affugentando o 

resto.” (Elliot (1848: 173) apud Monteiro, 2003: 23) 

 

 

                                                           
18 Kaiwá, Kayová, Kainguá, Cayuá, Kaa-thwa, Kadjová, Monteses, Teui e Tembekuá. São essas as grafias 

apresentadas pelo “levantamento histórico sobre os índios Guarani Kaiwá” de Maria Elizabeth Brêa 
Monteiro, bibliografia indicada. Optamos pela grafia Kaiowa pois assim a encontramos na perícia 
antropológico de identificação e delimitação da terra indígena Ñande Ru Marangatu produzido por 
Rubem Thomaz de Almeida. Em trabalhos acadêmicos pesquisados também encontramos a grafia 
Kaiowa. 
19

 Monteses remete-se a palavra espanhola ‘Montes’ que significa selva, floresta. 
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A literatura sugere e os séculos passados são conhecidos pelos limites do saber 

sobre os povos Guarani. O que se escrevia era o que se via desses Kaiowa. Sabia-se 

pouco, portanto. Com a História e os documentos fartos desses episódios e encontros de 

gentes, os Kaiowa começaram por participar da feitura do cotidiano desses homens e de 

suas expectativas para aquela nova região
20

.  

Ñande Ru Marangatu é conhecido quando a história do “nós” alcança o  espaço 

de chão que o tekoha ocupa já nos tempos de Mato Grosso. E o que parece importar, a 

partir de então, são somente os rumos que o encontro tomou. 

 

                                                           
20

 De modo que não necessitamos precisar sobre a história, encontros, colonização e empreendimentos 
no MT e no MS, pois, muitos outros trabalhos já se ocuparam dessa tarefa e ao que se refere a Ñande  
Ru Marangatu já o fizemos na introdução desta dissertação. 
Para um panorama histórico do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul consultar Gislaene Moreno, Lucia 
Salsa Corrêa, Virgilio Corrêa Filho, entre outros, bibliografia indicada. Para Kaiowa e a expansão 
territorial e econômica no Mato Grosso do Sul consultar, Antonio Brand, Fabio Mura, Katia Vietta, Maria 
Elisabeth Brêa Monteiro, Rubem Thomaz de Almeida, entre outros, bibliografia indicada. 
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CERRO MARANGATU 
Ilustração: Henrique Ferreira da Costa 

 

Ñande Ru Marangatu abriga o morro Marangatu – o morro sagrado. Para ele os 

Kaiowa de Ñande Ru olham e vêem uma oga pysy
21

. Contam os xamãs que o céu é 

cheio dessas oga pysy como a de Marangatu.  

Na parte alta do morro o tupã marangatu, ou a forma do crânio humano. Nele, 

uma abertura que lembra a porta da oga pysy voltada sempre para o nascente e onde as 

vezes podem ser encontrados os objetos religiosos dos viajantes mágicos Kaiowa. 

Moram ali seres divinos. Ao lado do moro Marangatu é o morro Teju Jagua, 

entidade mitológica que junta onça (jaguarete) com o lagarto (teju) para ser um dos 

guardiões da morada celeste de Ñande Ru Vusu. 

Marangatu é uma espécie de guia para a conduta do xamã Kaiowa daquele 

tekoha e daquele tekoha guasu. As tape po‟i de Ñande Ru Marangatu, contam, ligavam 

no passado as suas gentes aos tekoha de outras gentes distribuídos ao longo da bacia do 

                                                           
21

 Casa grande comunal onde viviam várias famílias nucleares cuja orientação estava a cargo do xamã. 
Hoje os Kaiowa não vivem mais nessas casas. 
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rio Apa, configurando o tekoha guasu dos Apapegua
22

– aqueles que procedem do Apa e 

de seus afluentes. 

Por meio dos rituais e cantos sagrados os xamãs se comunicam com as 

divindades que ali no morro vivem, aprendem e levam para os Kaiowa o que sabem as 

suas divindades. É também o repositório das rezas e objetos dos xamãs. Esses contam 

que na morte os xamãs fazem a subida ao morro Marangatu antes de ascenderem para 

os patamares celestes 

                                                           
22

 Os tekoha que formam o tekoha guasu dos Apepegua são, Ñande Ru Marangatu, como já sabemos, 
Mbakaiowa, Pirakua, Dama Kue, Kokue’i, Cabeceira Comprida, Sivyrando e Pysyry. Desses tekoha apenas 
as comunidades de Pirakua e Pysyry estão legalizadas sendo essa ultima no Paraguai, as demais 
encontram-se em meio a procedimento de legalização (Portaria 793 de 10 de agosto de 2008). 
Importante dizer que os tekoha de Mbakaiowa, Dama Kue, Sivyrando e Cabeceira Comprida não estão 
em posse dos Kaiowa. 
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DESPEJO 

Ilustração: Henrique 

Ferreira da Costa 
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Capítulo Dois 

 

PARTE UM 

O Contralaudo Antropológico – 

algumas notas 

 

 

Neste capítulo inicio a explanação do entendimento do conceito de tekoha 

guarani do antropólogo formulador do contralaudo, Hilário Rosa. Antes, contudo, faz-se 

necessário algumas pequenas ressalvas sobre este antropólogo e a metodologia por ele 

utilizada na análise de documentos etno-históricos e científicos. 

Interessante notar que Hilário Rosa é o antropólogo responsável pela elaboração 

de muitos contralaudos de terras de índios e de terras de quilombos; basta uma rápida 

consulta às ferramentas de busca da internet para constatar a grande freqüência com que 

seu nome está associado a estes trabalhos. Obviamente, não existe problema algum em 

contestar laudos, aliás, este é um recurso que faz uso o processo administrativo de 

demarcação de terras indígenas, a aprovação ou a reprovação. O que ora critica-se é 

metodologia empregada em sua elaboração. Em que pesem as opiniões contrárias, 

algumas práticas metodológicas utilizadas no referido texto maculam sua precisão 

conforme tento demonstrar.   

Logo da leitura do contralaudo o que impressiona é a notória persistência de 

Hilário Rosa em atribuir aos antropólogos coordenador e colaborador do GT de 

identificação e demarcação da terra indígena Ñande Ru Marangatu severas críticas que, 

no entanto, por muitas vezes carecem de fundamentação. Hilário Rosa, de forma 

deselegante, atribui a Rubem Thomaz de Almeida a incapacidade de coordenar o GT 

por ser este antropólogo movido por “paixões políticas”, diga-se, “dependência 

ideológica, conceitual e financeira para com instituições estrangeiras” que não lhe dão o 
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equilíbrio necessário para realizar um “relatório isento, eticamente sustentável e 

objetivamente fundamentado na verdade” sobre a questão indígena.       

Outro ponto a ser destacado é a maneira como o autor organiza a reprodução dos 

textos citados. Sabe-se que a boa técnica metodológica, senão a obrigação bibliográfica 

legal, obriga que as passagens reproduzidas de outras fontes teóricas devem respeitar a 

integridade e o sentido contido no texto original. Em outras palavras, ao se reproduzir 

um determinado segmento do texto não deve-se suprimir partes específicas de modo a 

criar uma composição artificial que distorça o significado inicial proposto pelo autor. 

Hilário Rosa, no entanto, parece violar esta boa prática acadêmica conforme extrai-se 

das passagens abaixo destacadas, dentre várias outras. 

 O primeiro documento que chama atenção pela forma que Hilário Rosa o 

interpreta é o relatório apresentado em 1927 pelo auxiliar Genésio Pimentel Barboza ao 

Inspetor do Serviço de Proteção ao Índio do estado de Mato Grosso Dr. Antonio 

Martins Vianna Estigarribia – de amplo conhecimento entre os pesquisadores e 

antropólogos. 

No entender de Hilário Rosa, Genésio Pimentel percorreu: 

 “ (...) vasta região (...) procurando os índios Caiuás e Chavantes, 

reservando terras para eles; não deixando menor dúvida sobre os 

locais habitados permanentemente por aqueles índios. Ele mapeou 

esses locais e, neles, procurou garantir os direitos dos índios a 

despeito das resistências políticas e de poderosos interesses de 

fazendeiros que procuravam ocupar aquela região.” (ROSA, 

2001: 31 grafia mantida).  

 

Acomete-se de um equívoco, porém. Hilário Rosa parece desprezar a parte do 

texto em que Pimentel Barboza especifica a “vasta região” por ele percorrida. O auxiliar 

esteve, segundo seu próprio relatório, nas regiões mais comuns de exploração da erva-

mate, ou seja, nas áreas da bacia do rio Paraná e Ñande Ru Marangatu, como bem 
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sabemos, pertence à bacia do alto do rio Paraná, ademais nada diz o auxiliar no relatório 

de ter percorrido o trajeto Ponta Porã – Bela Vista. 

Documento que sofre de parecido descuido por parte do antropólogo do 

contralaudo e que nos chama a atenção o laudo pericial realizado por Jorge Eremites de 

Oliveira e Levi Marques Pereira
23

, é o “Mapa etno-linguístico” do alemão Curt 

Nimuendaju. Também no entender de Hilário Rosa este documento seria de 

fundamental importância para comprovar a não existência de famílias Kaiowa na área 

de Ñande Ru Marangatu.  

Segundo os peritos do laudo a não utilização do mapa de Curt Nimuendaju 

decorre, primeiro, apesar de suntuosa a contribuição do alemão para a etnologia 

brasileira e também para o SPI: 

“Deve-se levar em conta que uma descrição completa e 

conclusiva, a respeito da localização de todas as terras indígenas 

no Brasil, só poderia ser realizada a partir de um trabalho com 

expressivo aporte institucional e contando com uma grande 

equipe de pesquisadores. O próprio Nimuendaju sugeriu que tal 

trabalho deveria ser realizado pelo órgão indigenista oficial da 

época, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), mas reconheceu 

também que os funcionários do órgão estavam totalmente 

despreparados para realizar um trabalho desse tipo, como atesta o 

trecho de uma de suas correspondências reproduzido na 

introdução da edição do mapa. A experiência de Nimuendaju, de 

inestimável mérito, portanto, foi um esforço em grande medida 

individual e localizado em pontos específicos dos territórios sobre 

os quais se dispunha de mais informações naquele momento” 

(Oliveira, 2009: 192) 

 

Em segundo pelas advertências e limitações apresentadas pelo próprio Curt 

Nimuendaju sobre seu Mapa:  

“Pela sua natureza o Mapa não pode representar um trabalho 

definitivo mas apenas uma tentativa que possa servir de base para 

os trabalhos futuros. Devia ser complementado e corrigido 

                                                           
23

 Trabalho de perícia determinado pela Justiça Federal da 1ª Vara Federal de Ponta Porã - 5ª Subseção 
Judiciária do Mato Grosso do Sul, posteriormente publicada pela Editora UFGD com o título de Ñande 
Ru Marangatu: laudo antropológico e histórico sobre uma terra Kaiowa na fronteira do Brasil com o 
Paraguai, município de Antônio João, Mato Grosso do Sul, bibliografia indicada. 
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constantemente, de acordo com os dados que vão chegando. Para 

muitas zonas foi-me impossível obter informações recentes, e tive 

de basear-me em dados de há 20 ou 30 anos atrás. O SPI que, pela 

sua natureza, devia ser a fonte principal para a localização atual 

das tribos falha completamente, pois os seus funcionários muitas 

vezes mesmo nem sabem com que tribo estão lidando: Major 

Amarante em 1921 qualificou de „Tupis‟ uma tribo Múra, e 

Jacobina em 1932 de „Guaranis‟ os Kamakã. Qualquer pessoa 

com estudos etnográficos ou históricos regionais encontrará no 

Mapa erros e lacunas, e eu teria a máxima satisfação si estas me 

fossem apontadas” (Nimuendaju 1987: 37-38 apud Oliveira, 

2009: 193). 

 

A terceira e última observação dos peritos para o não uso do Mapa étnico-

histórico como fonte de comprovação da ocupação permanente dos Kaiowa é que  Curt 

Nimuendaju não esteve na área de Ñande Ru Marangatu: 

“(...) segundo consta no quadro da pesquisas de campo realizadas 

por Curt Nimuendaju, elaborado por Luiz de Castro Faria, em 

1913 o referido etnógrafo esteve no antigo sul de Mato Grosso, 

que entre os Ofaié-Xavante, Guarani e Kaingang. Contudo, 

segundo foi possível apurar, Nimundaju não esteve na área objeto 

da perícia, tampouco em suas imediações. Significa dizer, 

portanto, que sem ter estado e permanecido tempo suficiente na 

região onde está situada a área em litígio, o etnógrafo não chegou 

a realizar qualquer estudo etnológico que pudesse servir para o 

esclarecimento dos fatos” (Oliveira, 2009: 194). 

 

O último ponto a ser levantado nestas ressalvas vai de encontro aos dois 

anteriormente referidos e que se mostra igualmente grave por se tratar de uma forma 

mais severa de alteração do significado do texto. Ao tratar da tradição oral o autor do 

contralaudo antropológico se remete e reforça seus argumentos no texto “Reflexões 

sobre fontes orais e escritas na elaboração de laudos periciais” de Maria Hilda B. 

Paraíso. 

Vejamos o que desse texto o autor faz uso: 

“• Acredita-se que as fontes documentais escritas reduzem as 

distorções devidas às interpretações pessoais, possivelmente 

contaminadas pela subjetividade e por falhas na memorização dos 

fatos... 
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• É fundamental acrescer às fontes documentais as informações 

compiladas pela TRADIÇÃO ORAL que cobrem uma ampla 

variedade de temas e assuntos, os quais devem ser confrontados 

com os dados obtidos através de outras estratégias... 

• Os RELATOS ORAIS tem funções específicas de fortalecer a 

coesão grupal, justificando alianças e rupturas. Daí porque nos 

deparamos com relatos conflitantes. Isto nos obriga a identificar a 

função que desempenham no atual contexto social para que se 

tornem compreensíveis e também possam ser depurados... 

• A questão da memória indígena é permeada pelas condições 

psicológicas e sociais pelas populações que sofrem todo tipo de 

pressão e desencontros na socialização dos seus membros... 

• As questões chaves centram-se na comprovação „ascendência‟ 

indígena dos atuais remanescentes e na posse imemorial da terra, 

ou seja, apresentação de PROVAS HISTÓRICAS DA 

PRESENÇA CONTINUADA do grupo indígena na área que 

pleiteiam... 

• Quanto a IMEMORIALIDADE da posse indígena , o problema 

centra-se na discussão da FIDEDIGNIDADE das FONTES 

ORAIS e ESCRITAS, que na maioria das vezes são contraditórias 

entre si... 

• Quanto ao uso da TRADIÇÃO ORAL, apresentam-se outros 

problemas. O primeiro é a FALTA DE CREDIBILIDADE que se 

atribui a essa fonte de informação. O outro é a imprecisão de 

pontos referenciais que permitam situar especificamente a 

narrativa e correlacionar os pontos geográficos com o momento 

histórico em que o grupo ocupou a área...” (Rosa, 2001: 9) 

 

O texto foi reproduzido no formato no qual se encontra disposto no contralaudo 

antropológico de Hilário Rosa. Disto, é interessante notar a estética pouco usual do 

texto: primeiro a disposição de parágrafos do escrito da autora em tópicos seqüenciais 

terminados todos em reticências; segundo, os destaques em letras maiúsculas as 

palavras: tradição oral, relatos orais, provas históricas da presença continuada, 

imemorialidade, fidedignidade das fontes orais e escritas, tradição oral (novamente) e 

falta de credibilidade.  

O que pode ser entendido da forma como dispõe o autor é que a tradição oral 

tem um lugar aquém da tradição escrita e que cientificamente esse método de pesquisa é 

reconhecido como tal, o que não condiz com a proposta do texto citado no original.  
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Uma leitura mais rigorosa do artigo de Maria Hilda B. Paraíso revela seu 

verdadeiro significado, entretanto.  

O texto citado é um excerto que integra o livro “A Perícia Antropológica em 

Processos Judiciais” organizados por Orlando Sampaio Silva, Lídia Luz e Cecília Maria 

Helm. Fruto do seminário que leva o mesmo nome o encontro reuniu nos dias 2 a 4 de 

dezembro 1991 em São Paulo, antropólogos, advogados e membros do Ministério 

Público com o objetivo de discutir e refletir sobre a feitura dos laudos antropológicos 

das terras indígenas, das terras de quilombos e das terras de “uso comum”. 

A contribuição da autora para com o seminário compõe a parte dois do livro 

intitulada de “A Construção da Perícia Antropológica: Metodologia e Objetivos”. A sua 

apresentação - “Reflexões Sobre Fontes Orais e Escritas na Elaboração de Laudos 

Periciais” – conta-nos, como sugere o título, as suas reflexões sobre as fontes orais e 

escritas no seu trabalho de antropóloga na elaboração dos laudos periciais dos grupos 

Xakrisbá, Krenak e dos Maxakali.    

Vejamos o que diz a autora.  

Dentro os empecilhos encontrados nesse trabalho de perícia desses três povos o 

primeiro a ser destacado por Maria Hilda B. Paraíso é a localização dos documentos que 

se referem ao grupo estudado (os grupos Xakrisbá, Krenak e Maxakali estão localizados 

ao nordeste do Brasil). Atenta a autora para a marginalidade ou mesmo o esquecimento 

do índio pela nossa história oficial ou quando o é encontrado é, em grande parte das 

vezes, de forma “meteórica”, ou seja, pequenas alusões sobre a sua existência, os 

conflitos e os seus aldeamentos (Paraíso, 1997: 42).  

 Por esse fato exige-se então a “depuração” dos textos encontrados. Trabalha-se 

com uma grande quantidade de documentos e no fim se recupera poucas informações 

“úteis e coerentes” (ibidem, 43).  
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Dificuldades outras são as muitas maneiras encontradas nos documentos de 

nomeação do grupo, as lacunas temporais e o desaparecimento de informações por 

completo o que corrobora para uma induzida extinção dos grupos indígenas ou para a 

perda de identidade e integração na sociedade circundante (ibidem). 

Continua a autora: 

“Essas questões estão colocadas em três pontos que 

pretendemos desenvolver com maior profundidade na nossa 

apresentação: o caráter ideológico da produção da história oficial; 

o desprezo pelas fontes não documentais e a despreocupação com 

a imagem e destino das populações indígenas. 

O caráter ideológico da produção histórica (não a estou 

acusando do privilégio de ser o único campo do conhecimento 

onde este fenômeno ocorre) assume um caráter dramático no trato 

das questões relativas às minorias étnicas. Suas análises eivadas 

de estereótipos negativos e não há preocupação em eliminá-los 

apesar do avanço do conhecimento e do seu aprimoramento 

teórico. O resultado é uma visão distorcida da realidade que 

redunda uma justificativa do „direito à conquista e à dominação‟ 

em nome do progresso e da construção da nacionalidade. Isto sem 

considerarmos os graves equívocos quanto à identificação dos 

grupos indígenas a que se referem (...). A ruptura e o resgate da 

outra face dessa moeda tornam-se, no mínimo, uma obrigação 

científica. 

Essa postura alia-se ao desprezo pela História Oral. A 

desconsideração desta importante fonte de informação dá-se como 

resultado da pretendida objetividade. Acredita-se que as fontes 

documentais escritas reduzem as distorções devidas às 

interpretações pessoais, possivelmente contaminadas pela 

subjetividade e por falhas na memorização dos fatos. No entanto, 

esta posição, ainda comum, parece ignorar que as mesmas falhas 

e incorreções podem ser atribuídas às fontes escritas, já que o 

autor não está isento de semelhantes problemas na produção do 

documento. Não será, na realidade, uma maior valorização do 

alfabetizado, lídimo representante da sociedade dominante, em 

detrimento do relato oral, prerrogativa dos povos ágrafos e 

„inferiores e pouco confiáveis‟? 

Ao trabalharmos com História Indígena, particularmente 

quando a pesquisa orienta-se para formulação de um Laudo 

Pericial, o antropólogo vê-se obrigado a ultrapassar essas 

limitações impostas por informações viciosas da História Oral, 

combinando-as e „depurando-as‟ no trabalho de campo junto aos 

remanescentes da sociedade indígena” (ibidem, sublinhado 

adicionado). 
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Analisar o impacto da prática de dominação sobre o grupo, pois conforme 

Sahlins, as expansões do capitalismo trazem mudanças radicais para as sociedades 

indígenas passando a não ser mais possível pensar no funcionamento delas baseado em 

uma lógica autônoma e construir de forma indutiva a partir das informações coletas um 

quadro do funcionamento do sistema interético bem como de suas peculiaridades, são 

para a autora, objetivos a serem alcançados (ibidem: 44). 

A dificuldade na construção desse quadro, segue, consiste na impossibilidade de 

poder observar ou de ter relatos pontuais sobre esse funcionamento do sistema nos seus 

mais diversos tempos históricos. O que restringe a pesquisa às fontes documentais e a 

memória do grupo (ibidem). 

“No caso das fontes documentais, somos obrigados a 

questionar, de forma conseqüente, seus autores e o conteúdo. 

Temos que nos preocupar com que escreveu, mas também por que 

escreveu e inserir o documento no momento histórico da sua 

produção: valores e interesses dominantes são pistas 

fundamentais. É necessário, ainda, identificar as categorias sociais 

dos administradores e entender as sociedades indígenas e suas e 

suas manifestações culturais. Outro elemento a ser considerado é 

a pertinência do autor a determinado segmento social e seus 

valores, interesses, grau de instrução e ideologia peculiar além de 

alianças e compromissos assumidos por este segmento e com 

quem. 

(...) Sobretudo é preciso saber como foram coletados os 

dados, quais os grupos indígenas que eram usados como mão-de-

obra, quais as noções desenvolvidas pela sociedade dominante 

sobre os índios e no que estavam erradas e como elas influíram 

nas decisões, observações  nos destinos das populações indígenas. 

É fundamental acrescer às fontes documentais as 

informações compiladas pela tradição oral que cobrem uma ampla 

variedade de temas e assuntos, os quais devem ser confrontados 

com os dados obtidos através de outras estratégias. Na 

consideração desta importante fonte de informação, alguns 

cuidados merecem atenção. 

Os relatos orais têm funções específicas de fortalecer a 

coesão social grupal justificando alianças e rupturas. Daí porque 

nos deparamos com relatos conflitantes. Isto nos obriga a 

identificar a função que desempenham no atual contexto social 

para que se tornem compreensíveis e também possam ser 

„depurados‟ 
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Entretanto, a complementaridade do trabalho de campo é 

essencial ao sucesso do trabalho. É através da observação 

sistemática entre populações que obtemos a descrição e análise do 

processo histórico de forma articulada e coerente. É nesta fase do 

trabalho que encontramos os elementos mais significativos do 

funcionamento do sistema interético em toda a sua vitalidade” 

(ibidem: 44-45, sublinhados adicionados). 

 

Esse trabalho, contudo, é cheio de “percalços e armadilhas”. As situações mais 

graves são as encontradas nos arquivos brasileiros sempre mal conservados e nada 

sistematizados, quando não impossibilitam, dificultam muito a pesquisa. Outra é a 

“construção” da memória dos povos indígenas, especialmente, entre os 

“integrados/aculturados” (ibidem: 45). 

“A questão da memória indígena é permeada pelas 

condições psicológicas e sociais vividas pelas populações que 

sofreram e sofrem todo tipo de pressão e desencontros na 

socialização dos seus membros. Lançados num caminho sem 

volta de contato intenso, miscigenação e incorporação cultural de 

novas experiências e valores, as comunidades indígenas vêem-se 

em verdadeiros dilemas quanto à reprodução da história do grupo. 

A prática da política indigenista brasileira é a de destruir a 

memória tribal, pois ele sempre foi vista, inclusive no período 

colonial, como um obstáculo à proposta integracionista hoje 

expressa no artigo 1° do Estatuto do Índio (Lei 6001) em franca 

contradição com a declaração da intenção de preservar a cultura 

indígena. 

A solução para todas estas dificuldades tornam-se mais 

prementes para o pesquisador quanto seu trabalho está 

direcionado para a elaboração de Laudos Periciais que 

pressupõem a discussão sobre identidade de remanescentes, 

reconhecimento de posse imemorial, garantia de assistência 

oficial e posse de terras essenciais à sua sobrevivência física e 

cultural. 

Os Laudos Periciais solicitados para as populações do 

nordeste evolvem questões que só podem ser satisfatoriamente 

respondidas por alguém que maneje conhecimentos da história 

indígena e do indigenismo. 

As questões chaves centram-se na comprovação da 

„ascendência‟ indígena dos atuais remanescentes e na posso 

imemorial da terra, ou seja, a apresentação de provas históricas da 

presença continuada do grupo indígena na área que pleiteiam. 

A primeira envolve uma discussão detalhada sobre cultura, 

sua dinâmica, identidade étnica, reprodução social e socialização, 
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além do desmascaramento do conteúdo racista embutido na 

questão formulada. 

(...) 

Quanto à segunda questão, a imemorialidade da posse 

indígena, o problema centra-se na discussão sobre a fidedignidade 

das fontes escritas e orais (nota-se aqui que o autor do contralaudo 

inverte a ordem – orais e escritas), que na maioria das vezes, são 

contraditórias entre si. 

Para nossa sociedade, as fontes escritas, produzidas, 

portanto, por seus representantes, são verídicas. A análise crítica 

da ideologia e interesse do autor em fornecer tal versão é 

considerada dispensável. É como se pelo fato de sido escrito, e 

por „brancos‟, lhes garantisse a sonhada neutralidade axiológica. 

Particularmente se corrobora a versão que beneficia os ocupantes 

nacionais das áreas indígenas. 

O questionamento sobre a veracidade das fontes 

documentais – quando favoráveis aos índios – é constante, como 

se o antropólogo fizesse uma seleção prévia e comprometida do 

que deve ou não ser citado. O especialista, então é colocado sob 

suspeita como comprometido com a causa indígena e, portanto, 

um elemento não confiável porque seria incapaz de adotar uma 

atitude científica frente ao problema. É a dubiedade do papel do 

cientista e ativista que marca o trabalho de todos aqueles que 

enveredam por tais caminhos. 

Outro agravante no uso das fontes documentais escritas é o 

de não cobrirem o período anterior à penetração do território 

indígena por „brancos‟, o que cria dificuldades o trato da questão. 

Há dois tipos de solução nem sempre concretizáveis: recorrer a 

informações arqueológicas e à tradição oral como grandes 

suportes. 

(...) 

Quanto ao uso da tradição oral, apresentam-se outros 

problemas. O primeiro é a falta de credibilidade que se atribui a 

essa fonte de informação. O outro é a imprecisão de pontos 

referenciais que permitam situar especialmente a narrativa e 

correlacionar os pontos geográficos com o momento histórico em 

que o grupo ocupou a área. 

Tais dificuldades nem sempre conseguem ser 

solucionadas, obrigando o antropólogo a usar com parcimônia e 

cuidado as informações obtidas através desta fonte. O grande 

achado estratégico é encontrar informações da tradição oral que se 

cruzam e são confirmadas pelas fontes documentais escritas, o 

que quase nunca ocorre com a freqüência desejada. 

Gostaríamos, ainda, de considerar o fato de que a tradição 

oral é, muitas vezes, uma construção sociopolítica consoante com 

as necessidades e o momento histórico vivenciado pelo grupo, 

exigindo uma seleção acurada sobre a propriedade ou não de seu 

uso. Nem sempre o que é politicamente válido o é em termos 

científicos. Essas duas instâncias deveriam se interpretar, porém 
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isto não ocorre na prática cotidiana do antropólogo” (Ibidem: 45-

47 – sublinhados e parênteses adicionados). 

 

Ainda sobre a tradição oral, diz a autora  

“Iniciamos o nosso trabalho a partir da tradição oral do 

grupo (Maxakali). Procuramos previamente ler o que 

encontramos sobre esse povo, levantamos algumas pistas e a 

partir delas passamos a procurar estimulá-los a lembrarem-se de 

fatos, que muitas vezes, dado seu caráter dramático, eles querem 

esquecer ou então devido a uma série de outros fatores, não mais 

consideram como relevantes para serem difundidos nas conversas 

mantidas. A desesperança numa solução é uma das causas 

principais do desestímulo em lembrar alguma aldeias e sua 

localização, assim como a história do contato e suas mazelas. 

(ibidem: 50 – parênteses adicionados) 

 

Fez-se necessário para melhor compreender as alterações do texto de Maria 

Hilda B. Paraíso e também para não suscitar o apelo à subjetividade dos leitores do 

texto da antropóloga, um apanhado quase que integral do texto “Reflexões Sobre Fontes 

Orais e Escritas na Elaboração de Laudos Periciais” e a cópia das partes que antecedem 

e sucedem as citadas por Hilário Rosa. 

Fica claro, depois de citados os três exemplos acima, que Hilário Rosa fez da 

prática da reestruturação dos textos originais com a finalidade de subverter seu sentido 

um hábito em sua obra que, conforme anteriormente notado, empobrece o seu resultado 

final e leva o leitor a alcançar conclusões equivocadas sobre as nuances dos temas 

abordados.    

 

PARTE DOIS 

 Tekoha – a etnologia paraguaia de 

Bartomeu Melià 
  

Para Hilário Rosa o conceito de tekoha utilizado por Rubem Thomaz de 

Almeida para fundamentar o laudo antropológico e caracterizar Ñande Ru Marangatu 
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como sendo terra indígena Kaiowa sofre de imprecisões metodológicas que merecem 

atenção.  

 Segundo esse autor, Thomaz de Almeida tem como fonte etnológica primária o 

jesuíta Bartomeu Melià. Melià
24

, como dito em outra parte do texto, é referência quando 

se trata do tekoha guarani, tem história junto aos Pai-Tavyterã do Paraguai e um amplo 

trabalho científico a ser considerado. Atenta, entretanto, o autor do contralaudo para a 

metodologia empreendida pelo jesuíta na construção conceitual do termo em guarani. 

 O caminho percorrido por Melià, segue o autor, é o das narrativas dos cronistas 

dos séculos XVII, XVIII e XIX sobre os Guarani e as histórias contadas pelos Pai-

Tavyterã em seus mais diversos espaços/tempos. Passado distante e a tradição oral 

indígena apresentam-se dessa forma como os principais recursos metodológicos 

empregados por Melià na fundamentação teórica conceitual de suas obras, com o 

conceito tekoha não é diferente. 

 Ademais, Thomaz de Almeida revela em trabalho anterior (dissertação de 

mestrado apresentado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do 

Museu Nacional em 1991) a sua dependência conceitual e metodológica em relação à 

Bartomeu Melià e à literatura etnológica paraguaia, continua Rosa.  Ao admitir Thomaz 

                                                           
24

 Melià nesse tempo foi um dos profissionais que integrou a equipe do Proyecto Paĩ-Tavyterã  (PPT)- 
autodenominação Kaiowa no Paraguai –   no Paraguai. O PPT surgiu em 1972 como organização não 
governamental e teve como objetivo principal promover a participação daquelas comunidades 
indígenas no projeto de desenvolvimento econômico paraguaio de forma a incentivá-los para a 
emancipação econômica, social e cultural respeitando-os sempre como unidades coesas produtoras de 
decisões e significados sócio-culturais próprios. A esta determinante do Projeto exigia o conhecimento 
prévio sobre os Paĩ-Tavyterã, suas especificidades enquanto povo, contextos e histórias condicionando 
sempre as propostas e sugestões de ação do Projeto aos protagonismos Paĩ. A principal demanda do 
povo Paĩ-Tavyterã se configurou como sendo a questão de suas terras.  Teve como parceiros a 
Associación Indigenista Del Paraguai (API) e a Misión de Amistad, que orientados pelo Proyecto 
passaram a compor como ajuda no encaminhamento jurídico-legal das questões das terras dos Paĩ. O 
PPT era norteado pelas diretrizes políticas lançadas há pouco pela Declaração de Barbados 1971, cabia 
aos índios a realização de sua autodeterminação e às organizações, sejam elas governamentais ou não, a 
parceria como aliados respeitando os povos como entidades políticas. A prioridade dos trabalhos do PPT 
era a terra, naquele tempo no Paraguai, assim como cá no Brasil, a especulação fundiária estimulada 
pelo desenvolvimento econômico avançava sobre as terras indígenas, à organização coube o apoio aos 
Paĩ e propostas de ação pelos seus tekoha configurando um momento bastante especial no indigenismo 
paraguaio. 
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de Almeida tal dependência e trazê-la para o laudo pericial este assume a metodologia 

que fundamenta todo o seu trabalho: a tradição oral, ou seja, o depoimento oral dos 

índios como constructo do conhecimento. 

 

“... esta postura metodológica (da tradição oral) veio toda do 

Paraguai, tendo como principal arquiteto, em 1976, o antropólogo 

Bartomeu Melià, que fundamentou esses conceitos básicos de 

Tekoha, Tekoha- guasu, Tetã, Guára, em cronistas dos séculos 

XVII e XVIII, como o padre Montoya, Felix Azara, Saint-Hilaire 

e na tradição oral dos Guarani, portanto, em depoimentos orais. 

Que coisa mais precária se o objetivo é querer transferir a 

validade desses conceitos para fins judiciários e administrativos!” 

(Rosa, 2001: 13 – grafia mantida e parênteses adicionados).  
 

 A tradição oral, prossegue o mesmo autor, tem lá sua validade na academia, é 

importante como metodologia no trato com os povos ágrafos, mas quando essa 

ultrapassa os limites dos muros das universidades e da própria antropologia deve ser 

vista e apreciada com certa parcimônia.  

A tradição oral, segue, é fonte que carece de credibilidade por depender da 

memória da comunidade para contar a sua história. A comunidade, sempre inserida em 

contextos sócio-políticos e ideológicos exclusivos, pode manipular as memórias 

segundo os interesses em questão, falseando, assim, verdades por detrás das falas.  A 

metodologia exige rigor científico no manejo dos depoimentos orais, entretanto, se 

mostra frágil no tratamento heurístico requerido pela academia e revela as dificuldades 

em cruzar informações da oralidade com fontes documentais escrita.  

Tal fragilidade, continua Rosa, expõe o perigo de utilizar-se de tal recurso como 

prova substancial de importância ímpar em um processo administrativo demarcatório no 

qual o que estão em disputa são os direitos das pessoas.  

 

“Ora, sabemos que em sociedades tradicionalmente iletradas, os 

relatos orais cumprem função mnemônica essencial para a 

construção da identidade coletiva. Também pode ser afirmado 



72 
 

que, do ponto de vista antropológico, através do qual podem ser 

compreendidos dentro de suas categorias culturais, os relatos 

indígenas possuem valor documental, isto é, representam fonte 

legítima de conhecimento sobre o passado. Isto é consensual no 

pensamento antropológico. 

Não há dúvidas a respeito de que, numa perspectiva acadêmica, 

esta colocação é perfeitamente aceitável. Porém no caso presente, 

em que estamos numa contenda judicial, quando direitos de 

ambas as partes estão em jogo, e precisamos nos esforçar para 

elucidar o mérito, orientando as Autoridades para a aplicação da 

Justiça, esta fundamentação metodológica defendida pelo GT 

coordenado pelo Antropólogo Rubem F. Thomaz de Almeida, 

seria uma temeridade, bem como seria um absurdo nos guiarmos, 

unicamente ou predominantemente por esta ótica. 

Está evidente que a METODOLOGIA de que se utilizam os 

membros deste GT FUNAI, prioriza, num sentido absoluto, como 

elemento de prova, a TRADIÇÃO ORAL como fonte de 

informação, desde que escoimada, depurada das naturais 

impropriedades ou vícios que contenha. Se, como elemento de 

informação, para finalidades acadêmicas, com trato científico 

cuidadoso, o seu uso é muito problemático e exige redobrados 

cuidados para não nos deixarmos confundir pelos seus 

comprometimentos ideológicos, pelas falhas da memória e 

condicionamentos de toda ordem, com o risco de distorções da 

verdade, o que não diríamos da TRADIÇÃO ORAL tomada como 

elemento de prova nos PROCESSOS JUDICIAIS! 

(...) Chega a ser pueril” (Ibidem, 8-9 – destaques e grifos do 

próprio autor). 
 

 Além da dependência conceitual e metodológica de Thomaz de Almeida em 

relação à literatura paraguaia o antropólogo do laudo transporta para a realidade 

brasileira essa mesma literatura que, no entender do autor do contralaudo, não cabe em 

circunstâncias tão especificas como é a questão indígena brasileira. Uma coisa são os 

Paĩ que vivem no Paraguai, outra, os Kaiowa no Brasil, realidades diferentes resultantes 

de contingências históricas diferentes cuja aproximação  se mostra inadequada para 

pensar os Kaiowa e Ñandeva no Mato Grosso do Sul.  

  

“(...) é o próprio Sr. Rubem Thomaz de Almeida quem confessa 

(...) a sua dependência ideológica, conceitual e financeira para 

com instituições estrangeiras equivocadas e alheias à realidade 

brasileira. (...) insiste, obstinadamente em transplantar para nossa 

realidade, conceitos de duvidosa validade científica, pelo menos 
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em relação à nossa realidade histórica, política e social e 

geográfica. Talvez, sejam satisfatórios para a realidade paraguaia 

(...) mas para a brasileira, não” (Ibidem, 5). 
 

A experiência de Thomaz de Almeida junto a Melià e ao Projecto Paĩ-Tavyterã 

(PPT) entre 73 e 76, segundo Rosa, é fator determinante para a transposição dos 

conceitos da literatura etnológica paraguaia para a realidade guarani no Mato Grosso do 

Sul. Thomaz de Almeida cria em meados dos anos 80 o Projeto Kaiowa-Ñandeva 

(PKÑ) inspirado (e dependente) nos vetores ideológicos do PPT.  Como sabido, 

continua o autor, os antropólogos do PPT são signatários da “Declaração de Barbados” 

– documento final do encontro que envolveu antropólogos latinos na discussão das 

relações Estados-Nação/Povos indígenas das Américas, realizado em Barbados de 25 a 

29 de janeiro de 1971 pelo Programa de Combate ao Racismo e pelo Conselho Mundial 

de Igrejas – portanto, seguidores de uma proposta que parte de perspectivas alheias as 

realidades latino-americanas e que, entre outras coisas, tem como costume adquirido a 

desconsideração das situações históricas e sócio-políticas dos povos nativos, no 

entender de Hilário Rosa. 

 

“Sobre esses princípios da “Declaração de Barbados, que 

passaram a ser a bússola norteadora do indigenismo paraguaio e 

do PKÑ, poderíamos, a título de reflexão, comparação e crítica, 

ponderar o seguinte: 

 

1°) – Em síntese, resumiríamos nos seguintes, os princípios 

básicos de BARBADOS: 

a) – O desenvolvimento comunitário indígena induzido   por 

Antropólogos; 

b) – A Autogestão dos índios; 

c) – A condenação de todas as propostas tendentes à 

assimilação das populações indígenas; 

d) – Combate ao colonialismo interno nas relações 

interétnicas. 

 

2°) – Para o Paraguai, realmente, os princípios de BARBADOS 

significam grandes novidades e avanços. Porém, para o Brasil, 

não. (...) 
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3°) – Que o Projeto PAI-TAVYTERÃ (PPT) e o PROJETO 

MARANDU, surgidos no Paraguai, no final dos anos 60 e início 

dos anos 70, foram concebidos e dirigidos por Antropólogos 

signatários da proposta Barbarenha, comprometidos com uma 

visão estrangeira e basicamente européia da problemática latino-

americana. (...) 

 

4°) (...) uma vez que o PPT do Paraguai, não tendo a necessária 

independência financeira, depende do apoio ou financiamento 

externo de agências Alemãs, Holandesas e Inglesas, pois, sem ele, 

não sobreviveria. Portanto, deve prestar contas às agências 

internacionais de sua fidelidade aos princípios de “Barbados”. 

 

5°) – É estranho e curioso que aquele Simpósio de “Barbados” se 

realizasse, especialmente, para discutir e analisar as relações entre 

Sociedades e Estados Nacionais latino Americanos. Deve-se 

indagar o porquê dessa exclusividade. Por que não foram 

incluídos naquela preocupação todos os Estados Americanos? 

Onde ficaram os Estados Unidos e o Canadá? (...)” (ibidem, 52-

53) 
 

Destaca o antropólogo do contralaudo, que o conceito de tekoha foi pensado 

nesse meio e momento em que as idéias sobre o indigenismo e os povos nativos 

americanos passaram por importantes transformações ideológicas, sobretudo no tocante 

ao indigenismo paraguaio preconizado por Melià e pelo PPT. O PKÑ, prossegue Rosa, é 

pensado por Thomaz de Almeida nos padrões do PPT, são, portanto, as mesmas idéias 

do projeto paraguaio que impulsionaram o projeto com os Kaiowa e Ñandeva no Mato 

Grosso do Sul e são também semelhantes os compromissos assumidos pelo PKÑ com as 

entidades estrangeiras indiferentes às expectativas nacionais na defesa dos interesses 

dos povos indígenas. 

 

“Falta-lhe (a Thomaz de Almeida e/ou ao PKÑ) uma visão sobre 

o assunto mais comprometida com a nação brasileira, com um 

projeto nacional, com a paz social, com a integração nacional 

(...).” (ibidem, 30 – parênteses adicionados) 

“São esses Antropólogos do PKÑ que traspuseram, acriticamente, 

conceitos, técnicas e práticas indigenistas paraguaias, de 

discutível validade ética e científica, para a realidade brasileira, 

mais precisamente, para a realidade do Mato Grosso do sul, uma 
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área de fronteiras onde, dentre outras razões, avulta a de natureza 

estratégica, onde a Comunidade Brasileira precisa se firmar a sua 

presença através de sua população, de sua ocupação humana, do 

Estado e de todo seu aparato institucional. 

Os antropólogos do PKÑ e do CIMI (Conselho Indigenista 

Missionário), pretendem, com visões estrangeiras, dar respostas 

ou soluções estrangeiras a problemas brasileiros, como o 

problema indígena” (ibidem, 54 – parênteses adicionados) 
 

Tekoha enquanto conceito é, antes, inspiração paraguaia comprometida com 

ideologia/financiamento estrangeiro, diz Rosa. Além disso, anos antes da publicação do 

laudo antropológico da terra indígena Ñande Ru Marangatu em dissertação de mestrado 

Thomaz de Almeida atenta, prossegue o mesmo autor, para a necessidade de pesquisas 

mais detalhadas sobre os conceitos desenvolvidos pela literatura etnológica guarani. 

Revela a dissertação as incertezas do antropólogo no que se refere à organização da 

família extensa e a ocupação espacial do povo Kaiowa. 

 

“„há sem dúvida, uma fragmentação da família extensa ou te´yi 

que, como descrito pela literatura, vivia então „baixo um mesmo 

teto‟. O contato em grande medida terá responsabilidades pelo 

fato dos Guarani abandonarem esta arquitetura e a estrutura à qual 

está ligada. Esta fragmentação do te´yi Kaiowa sugere a 

existência de um processo de descaracterização da organização 

familiar Guarani. Indubitavelmente que a arquitetura (estética), a 

matéria-prima, a disposição das famílias e a própria concepção de 

habitar sofreram mudanças. Parece, no entanto, que se mantem 

regras que normatizam relações de parentesco, as quais, mantidas 

estruturalmente, se organizam no espaço segundo essas 

determinações. 

(...) Os Yvypytegua, dos quais se tratará aqui especificamente, se 

circunscrevem, a exemplo dos demais Guarani, a um universo de 

valores sociais  (ñande reko) e religiosos que os induzem a retirar, 

do arsenal da cultura Guarani, formas de representações de 

comportamento, que irão compor seu sistema de representações 

individualizando-os em relação aos seus subgrupos e em relação 

também às duas outras subdivisões Pai. As diferenças entre os 

sistemas de representações destes Guarani são sutis e exigem 

conhecimento razoável da língua para se chegarem a perceber 

diferenças manifestas em detalhes. Caberia pesquisa mais 

cuidadosa e detalhada para melhor entender este ponto, o que 

ainda está por ser feito.‟ 
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Se o próprio autor da tese admite isto, como e por que dar 

credibilidade e valor absoluto ao tekoha e sua projeção 

espacial, se é que ele caracteriza um dos mais importantes 

elementos de representação e caracterização dessa etnia, como 

o fazem os atuais antropólogos do PKÑ e da FUNAI?” 
(Ibidem: 14 – sublinhados e negrito do autor)    

 

Tais dúvidas e confusão só podem ser o resultado de um procedimento analítico 

que se vale da tradição oral e de conceitos transferidos sem o devido cuidado de uma 

realidade para outra, diz Rosa.  

No laudo antropológico de identificação e delimitação de Ñande Ru Marangatu, 

Thomaz de Almeida afirma ser a terra em litígio terra indígena de ocupação tradicional 

Kaiowa, a argumentação toda converge para o que os Kaiowa (ou Paĩ-Tavyterã) 

entendem por tekoha: “lugar onde vivemos o nosso modo de vida”. Contudo, ressalta 

Rosa, foram Melià e os outros antropólogos do PPT que delimitaram o que é o tekoha 

deste povo:  

 

“ „os Pai mantêm até hoje como único grupo guarani a noção de 

seu próprio território que se estende ao norte até os rios Apa e 

Dourados, e ao sul, até a serra de Marakaju e os afluentes do rio 

Jejui. Sua extensão leste-oeste vai uns 100 km de ambos os lados 

da cordilheira do Amambai (que compõe a linha fronteiriça 

Paraguay-Brasil) inclusive todos os afluentes dos rios Apa, 

Aquidabán (Mberyvo), Ypane, Arroyo, Guasu, Aguary e Taranã 

do lado Paraguayo e os rios Dourados, Amambai e Iguatemi do 

lado brasileiro. Este território de uns 40.000 km2 é atualmente 

habitado por uns 14.000 indígenas (...) O território Pai ao norte 

faz fronteira com os indígenas Terena, ao leste e sul com os 

Guarani Mbya e com os Guarani Ñandeva, e ambos o denominam 

Pai (Melià apud Rosa, 2001: 47).‟” 
 

 Disto, conclui Hilário Rosa:  

 

“(...) documento produzido pelo Sr. Melià, fundado do PPT (...) 

para fundamentar os seus conceitos, o que comprova que as 

configurações e delimitações dos tekoha já estão determinadas 

pela Etnografia paraguaias. Os índios induzidos pelos 

antropólogos do PPT, do PKÑ e do CIMI, são levados àquelas 

identificações” (Rosa, 2001: 13). 
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“Portanto é Melià e seu grupo quem fala, quem determina o que 

deve ser entendido como território Kaiowá. Deve-se reconhecer, 

entretanto, que quando cita o rio Apa, deixa claro que aquele 

território imaginário se limita aos afluentes do rio Apa ao lado do 

Paraguaio. São antropólogos paraguaios, norte americanos, 

ingleses, austríacos e de outras nacionalidades quem determinam 

esses conceitos. É de lá que vem as orientações para as lideranças 

indígenas comprometidas com estas idéias. Querer tomá-los por 

base para ditar as nossas questões de direito, é muito grave. Pior 

ainda, se nossas autoridades administrativas e judiciárias 

aceitarem isto. Configura-se, desta forma, um problema de 

segurança nacional negligenciado pela FUNAI. (...) As lideranças 

indígenas mais atuantes, mais politizadas e ousadas, estão falando 

muito alto e desavisadamente no velho projeto jesuítico do 

período colonial, o da reconstituição da sonhada pátria guaranítica 

exatamente na fronteira entre o Paraguai e o Brasil” (ibidem: 47). 
 

 

Coincidentemente, segue o autor, as reivindicações dos tekoha no Mato Grosso 

do Sul pelos Kaiowa e Ñandeva começaram na mesma década em que foi criado o PKÑ 

– igualmente, nesse mesmo tempo o CIMI começou a atuar junto aos Guarani do estado 

mato-grossense do sul. Momento este em que os conflitos fundiários ganharam destaque 

na ordem do cotidiano dos proprietários de terras e dos indígenas.  

É de criação do PKÑ as aty guasu – grandes assembléias onde as comunidades 

guarani se reuniam para discutir, inicialmente, assuntos relacionados aos trabalhos 

agrícolas propostos pelo PKÑ. Entretanto, diz Rosa, logo as pautas sobre as demandas 

por terras tiveram espaços e incentivos – tanto do PKÑ quanto do CIMI – dentro dessas 

grandes assembléias guarani e logo as invasões em propriedades se iniciaram. 

 

“(...) é de domínio público que nessas aty guasu é que os índios 

são mobilizados, ideologizados, politizados para ações criminosas 

de invasão e depredação de propriedades privadas, que têm o 

abrigo da lei, do nosso direito.” (Rosa, 2001: 5) 

“(...) faz parte da doutrina e do método do seu trabalho (de 

Thomaz de Almeida), a transformação das Comunidades 

Indígenas em Entidades Políticas, capazes de decidir sobre seu 

destino, o que me parece, por enquanto, ser contrário à letra e ao 



78 
 

espírito da legislação indígena vigente, que faz do Estado seu 

tutor (...)”  (Ibidem: 10 – parênteses adicionados). 
 

Com participação cada vez mais garantida de Thomaz de Almeida nos GT´s de 

identificação e demarcação de terras indígenas da FUNAI, as comunidades Guarani do 

Mato Grosso do Sul, diz Rosa,  passaram a ter sistematicamente a presença do 

antropólogo  e das teorias da etnologia paraguaia por ele trazidas no dia-a-dia de suas 

aldeias. O tekoha do modo como entende o antropólogo da perícia demarcatória 

estimula os Guarani a um revisionismo cultural que, segundo Rosa, revela não mais que 

a intenção e/ou o desejo de Thomaz de Almeida em ver os Guarani do MS vivendo de 

forma igual ou muito próxima ao do passado distante. 

 

“ Tivemos informação que o Sr. Rubem Thomaz de Almeida 

esteve com aqueles índios (de Potrero Guasu – Terra Indígena 

Ñandeva situada no município de Paranhos-MS cujo laudo 

antropológico esteve sob coordenação de Rubem Thomaz de 

Almeida (1998)) na véspera da invasão daquelas chácaras de 

Paranhos, que em festas e cânticos guerreiros durante a noite, na 

véspera do dia do índio, prepararam-se para aquela invasão. 

Muitos acusam o antropólogo Rubem Thomaz de Almeida  de 

querer irrealisticamente, afastá-los de uma vida integrada , com o 

objetivo de restaurar a primitiva cultura Guarani, estimulando-os 

a viverem no meio das matas” (Ibidem: 39 – parênteses 

adicionados).  

 
 

Um conceito como este de tekoha guarani que em nada revela ou se aproxima do 

modo de vida dos Kaiowa e dos Ñandeva no MS contribui, argumenta Hilário Rosa, 

apenas para confundir os guarani e afastá-los da sociedade nacional e das vantagens 

social-econômico-tecnológicas que esta lhes oferece.  Além disso, um conceito tão 

alheio implantado como este o foi na vida do guarani em MS tem conseqüências 

desastrosas nos arranjos políticos das comunidades indígenas, é o causador, prossegue o 

autor, das brigas e desentendimentos entre as lideranças pelo controle político das 

aldeias. 
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“(...) Com essa história de tekoha e te‟yi provocam divisões e 

lutas políticas dentro daquelas aldeias que já estão estabilizadas e 

não querem nada com esse revisionismo antropológico. Aqueles 

índios contrários ao grupo de Potrero-Guasu diziam-se satisfeitos 

com a política de integração, com a assistência educacional, 

sanitária e técnica do Governo Brasileiro. Quando estivemos lá, 

eles estavam muito felizes com a chegada da iluminação elétrica, 

da água encanada e tratada pela FUNASA, e com a construção de 

um novo prédio para a escola. Na raiz do problema de Potrero-

Guassu estão todos estes fatos e problemas relacionados à vinda 

ao território brasileiro de índios paraguaios” (ibidem, p. 39). 

 

 “A atuação do PKÑ e do CIMI, com a transplantação mecânica 

desses conceitos paraguaios para a realidade indígena brasileira 

do Mato Grosso do Sul, também merece ser questionada pelo 

ambiente de tensão, de discriminação que parece suscitar nas 

comunidades indígenas já bem identificadas com a sociedade 

Nacional, sentindo-se devidamente amparadas pela política 

indigenista brasileira. (...) Se a atuação da FUNAI, concentrando 

suas estruturas de apoio nas Áreas Indígenas, já deixa a desejar 

pelos habituais e conhecido problema burocráticos e insuficiência 

de verbas, o que não aconteceria com essa pretensa pulverização 

dessas Áreas em centenas ou milhares de Tekohas nas quais se 

converteria o Sul do Mato Grosso do Sul, segundo o desejo do 

PKÑ e do CIMI, só para restaurar a antiga cultura Guarani? Seria 

como fazer o tempo voltar para trás, coisa que, com certeza, a 

esmagadora maioria desses índios não desejaria. (...) ficam 

semeando esses grupinhos de índios, aqui, acolá, talvez com o 

objetivo de criar um MUSEU AO VIVO NO MEIO DAS 

MATAS OU CAMPOS, uma espécie de amostra do que teria sido 

a primitiva cultura GUARANI” (Ibidem: 59, destaques do autor). 

 

 Thomaz de Almeida assim como os demais antropólogos adeptos da teoria do 

tekoha guarani ignoram, diz Rosa, parte da etnografia clássica guarani; parte esta que 

permitiria confrontações analíticas que, possivelmente, refutariam o conceito de tekoha 

desenvolvido por Bartomeu Melià. A esta literatura compõe, por exemplo, o mapa 

étnico-linguístico do alemão Curt Nimuendaju que ao dizer das migrações guarani diz 

também da característica nômade dos guarani, fato este que, no mínino, deveria instigar 

a dúvida acadêmica sobre a fixação espacial dos tekohas guarani, conclui Rosa. 
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“Estas fontes (João Henrique Elliot, Joaquim Francisco Lopes, 

Amédée Moure e Curt Nimuendaju) permitem discutir e 

relativizar as afirmações dos Antropólogos revisionistas e vetores 

da introdução de idéias e conceitos da etnografia paraguaia. 

Ademais, além de retratar o problema étnico, existente desde o 

século XIX, (...) as referidas fontes derrubam o mito de fixação 

absoluta daqueles índios em seus tekohas. Testemunham enorme 

mobilidade espacial, a erraticidade, o nomadismo constante 

desses índios desde que saíram do Paraguai. Essa erraricidade, 

esse nomadismo complicou e dificultou o trabalho do SPI no 

início do século passado, procurando identificar suas terras 

tradicionais e reservar terras para eles” (Ibidem: 45 – parênteses 

adicionados). 
 

Outro ponto importante que ganha igual desprezo desses mesmos antropólogos é 

em relação a constante migração paraguaia para o Brasil, observa Rosa. Por ter o Brasil, 

uma destacada política indigenista, no que se refere aos direitos sociais – aposentadoria, 

bolsa família, educação entre outras políticas públicas – e aos direitos étnicos 

constitucionais, muitos paraguaios cruzam a fronteira Paraguai/Brasil apoiando-se no 

jargão antropológico de que índio não tem fronteiras e assim, inserem-se no país como 

índios guarani, o que nem sempre o são, prossegue Rosa. 

 

“Efetivamente não há nenhum controle que impeça a entrada de 

elementos paraguaios vindos daquela vizinha república, que 

muitas vezes nem índios são e vão se instalando como 

trabalhadores changueiros, em várias localidades da região. Essa 

penetração é facilitada pela longa linha de fronteira seca entre 

Brasil e o Paraguai. Pode-se constar o que estou afirmando, a 

qualquer momento. Isto é público e notório naquela região de 

fronteira. Todos sabem disso, é fato corriqueiro. Vão construindo 

suas choças em terrenos particulares ou públicos e, aos poucos, 

vão se configurando como índios desaldeados. Em seguida, 

depois de algum tempo, aparecem antropólogos das ONGs, 

inclusive estrangeiras, reivindicando terras para eles, com base na 

projeção espacial dos tekoha paraguaios, como é o caso confesso 

e evidente de Cerro Marangatu” (ibidem). 
 

Do conceito paraguaio, diz Rosa, o tekoha no Brasil pretende ser política 

indigenista para os Guarani. Tal pretensão estimula, continua o autor, a criação de 

espaços físicos auto-gestionários pelas populações indígenas distorcendo desse modo a 
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política indigenista que não pode e/ou não deve ser diferente para os povos cá 

existentes, além de expor o Brasil a uma situação de insubordinação frente aos 

interesses das entidades estrangeiras.  

 

“O uso desses conceitos, sem controle externo por parte do 

Governo, de nossas Autoridades, fatalmente levará a um ambiente 

de desordem, gerando inimizades e antagonismos entres os 

próprios índios. A Política Indigenista Brasileira deverá ser a 

mesma para todas as nossas etnias indígenas. Não poderá existir 

uma Política ortodoxa para os Guarani. Se esta proposta, a da 

Área Indígena Ñande Ru Marangatu, for acolhida, significará uma 

submissão colonial do Estado Brasileiro as doutrinas estrangeiras 

descompromissadas com a nossa sobrevivência histórica, com a 

nossa integração nacional, com a paz do nosso povo. É nisso que 

dá o Princípio da Autogestão: a formação de grupos políticos 

inimigos, estabelecendo-se a dissensão entre eles”  (Ibidem: 55). 
 

Diante do exposto, prossegue Rosa, o tekoha não deve ser compreendido pelas 

autoridades administrativas e jurídicas apenas pelo que nos diz o laudo antropológico de 

Thomaz de Almeida. O que revela a perícia antropológica produzida por Thomaz de 

Almeida, continua o autor, é tão somente o descaso de seu autor pela verdade histórica 

do Mato Grosso do Sul e de seus desbravadores;  

" (...) Que seus proprietários desbravaram cultivaram, formaram, 

executaram todas as benfeitorias necessárias para o exercício de 

suas atividades agropecuárias, tornando-as produtivas e atendendo 

o fim social daquelas propriedades, com grandes sacrifícios, 

sendo que essas benfeitorias são visíveis, tornando aquelas 

propriedades verdadeiros celeiros de produção da região e do 

nosso Estado (...)" (Ibidem: 65). 

"(...) a fazenda Fronteira e outras fazendas envolvidas são 

empresas produtivas, bem estruturadas. (...) Não há dúvida que foi 

com muito trabalho, muita luta, muito desprendimento, com 

verdadeiro estoicismo que aquele homem venceu. Ele e sua digna 

esposa foram exemplos vivos naquela região, enfrentando com 

coragem todos os desafios daqueles inóspitos sertões no final da 

década de 40 início dos anos 50. Viveram em choças, como a dos 

índios. Passaram necessidades de toda ordem, Segundo suas 

palavras chegaram a passar fome. Não tiveram nenhum índio para 

ajudá-los. Segundo seu depoimento, sempre trabalhou com 

paraguaios. Índio não aparecia por ali" (Ibidem: 74) 
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Além do que o laudo antropológico confabula com entidades estrangeiras e 

coagem o Direito, por criar uma situação que atenda ao mando constitucional dos 

direitos dos indígenas, a conceder a poucos Kaiowa um espaço físico (tekoha) baseado 

em teoria paraguaia.  Ñande Ru Marangatu, finaliza Rosa, é desejo e invenção 

antropológica de Thomaz de Almeida, assim como o tekoha guarani é um conceito da 

etnologia paraguaia. 

 

“Isto aumenta as suspeitas de que a expressão Cerro Marangatu, 

ou Ñande Ru Marangatu, seja uma construção político-ideológica 

para forçar uma situação de direito, que encontre abrigo no 

espírito e na letra do Art. 231, § 1° da C.F” (Ibidem:  11). 
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Capítulo Três 

 

PARTE UM  

 Por detrás dos conceitos 

  

Nos capítulos que este antecedem foi apresentado dois documentos que 

compõem o procedimento administrativo de identificação e demarcação da terra 

indígena Ñande Ru Marangatu e a principal discussão que se dedicaram tais 

documentos: o tekoha guarani. 

Como visto anteriormente o procedimento administrativo é regrado por normas 

estabelecidas em etapas de aprovações sucessivas. Cada etapa cumpre o que a norma 

determina previamente por decretos ou portarias e como regra geral nomeia sujeitos que 

manifestam-se em cada uma dessas etapas: comunidades indígenas, antropólogos, 

presidente da FUNAI, ministro da justiça, advogados das partes envolvidas e as partes 

envolvidas.  

Os documentos escolhidos por esta dissertação como objetos de atenção, o laudo 

e o contralaudo antropológico, fazem parte dessas etapas e foram elaborados de forma 

científica com metodologias e teorias próprias do campo das ciências sociais.  

Toda a produção de conhecimento, seja ela uma invenção ou uma nova 

descoberta teórica e/ou metodológica, sempre envolve um sujeito ou um grupo de 

sujeitos que se empenham nesse exercício de satisfação da mente humana, irrequieta. O 

conhecimento, assim, ao contrário da idéia de ente esvaziado de humanidade que 

costumeiramente adquirimos sem questionamento algum, é fala de homens e como tais 

posicionam-se diante dos acontecimentos que envolvem ou despertam a curiosidade 

humana sempre com suas histórias e escolhas enquanto sujeitos localizados nas relações 

humanas. 
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“(...) todo o conhecimento se situa, epistemicamente, ou no lado 

dominante, ou no lado subalterno das relações de poder, e isto tem a ver 

com a geopolítica e a corpo-política do conhecimento. A neutralidade e 

a objetividade desinserida e não-situada da egopolítica do conhecimento 

é um mito ocidental
25

 ” (Grosfoguel, 2008: 05). 

 

Dessa forma entendo o laudo e o contralaudo antropológico como falas de 

sujeitos que em determinado momento do procedimento administrativo assumem cada 

um na sua história lugares que se situam epistemologicamente dentro do campo de 

construção do conhecimento das ciências sociais. 

Rubem Thomaz de Almeida é antropólogo graduado pelo curso de Ciências 

Sociais da Universidade de São Paulo (USP) em 1977. Em 1991 defende dissertação de 

mestrado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (PPGAS) com o título de “O Projeto Kaiowá-Ñandeva: uma 

                                                           
25

 A ciência moderna ao substituir Deus pelo Homem e ao deslocar os atributos divinos para a 
esfera do Homem (ocidental) inaugura um novo momento na história do pensamento. Os movimentos 
substituição/deslocamento situam na mente do homem ocidental, para além do tempo e do espaço, a 
concepção de verdade universal, o acesso às leis do universo e a capacidade privilegiada de produção do 
conhecimento. A mente passa a ser o lugar por excelência da razão em oposição ao corpo, objeto do 
conhecimento. A segmentação do homem ou o dualismo cartesiano, como é mais conhecido, entre 
mente e corpo e entre mente e natureza convalida a ciência moderna como o modo singular de 
conhecimento que não se situa enquanto fala. O modo de conhecimento não-situado nada mais é do 
que o deslocamento da fala do sujeito e do lugar o qual ele ocupa no processo de produção do 
conhecimento.  Conhecimento que, por não se situar, apresenta-se como sendo um “ponto de vista que 
se esconde e, escondendo-se, se coloca para lá de qualquer ponto de vista, ou seja, é o ponto de vista 
que se representa como não tendo um ponto de vista” (Castro-Gomez in Grosfoguel, 2008). A 
desvinculação do sujeito/lugar é o que possibilita a ciência moderna considerar-se como neutra, 
objetiva e a única capaz de universalismos frente aos demais processos de produção de conhecimento.  

“Na filosofia e nas ciências ocidentais, aquele que fala está sempre escondido, oculto, apagado 
da análise. A ‘egopolítica do conhecimento’ da filosofia ocidental sempre privilegiou o mito de um “Ego” 
não situado. O lugar epistêmico étnico-racial/sexual/de gênero e o sujeito anunciador encontram-se, 
sempre, desvinculados. Ao quebrar a ligação entre sujeito da enunciação e o lugar epistêmico étnico-
racial/sexual/ de gênero, a filosofia e as ciências ocidentais conseguem gerar um mito sobre um 
conhecimento universal Verdadeiro que encobre, isto é, que oculta não só aquele que fala como 
também o lugar epistêmico geopolítico e corpo-político das estruturas de poder/conhecimento colonial, 
a partir do qual se pronuncia” (Grosfoguel, 2008: 05). 

Ao atuar no campo da neutralidade e da objetividade a ciência moderna requer para si o status 
de superioridade, de ciência Verdade. A classificação de si tem como conseqüência a classificação do 
outro, e se a ciência moderna apenas pode ser apreendida em sua superioridade do saber, a 
inferioridade só cabe como a caracterização do “outro”.  Dessa forma, a ciência moderna, como 
conhecimento universal e verdadeiro, deslegitima os modos de saber que se afastam do seu, classifica 
os espaços/tempo por onde circula e serve como instrumento de dominação e exploração de gentes. 
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experiência do etnodesenvolvimento junto aos Guarani-Kaiowá e Guarani-Ñandeva do 

Mato Grosso do Sul.  

A dissertação de mestrado reflete as experiências do antropólogo como 

idealizador do PKÑ. O Projeto tem início em 1976 amparado nas experiências 

anteriores de estágio de Thomaz de Almeida realizado entre os anos de 1973 e 1976 

junto ao PPT e aos Paĩ-Tavyterã no Paraguai oriental, que combinava desenvolvimento 

econômico e  autonomia social, cultural e política desses Paĩ. O PKÑ sugere proposta 

parecida, o esforço do Projeto concentrou-se em insistir com os Kaiowa e Ñandeva das 

reservas indígenas do MS no desenvolvimento das roças comunitárias e nucleares como 

“possibilidades de auto-sustentação da aldeia” cabendo ao Projeto o incentivo e o 

subsídio material, financeiro e político necessários.  

O Projeto termina em 1981, relativamente frustrado. Relativamente porque, 

primeiro, a metodologia implementada não previa necessariamente o sucesso do Projeto 

e, segundo, que a “falha indicou o caminho apropriado”. O estreitamento de laços com 

as comunidades Kaiowa e Ñandeva conseqüente da proposta do Projeto atentou o 

antropólogo para a superação das premissas etnológicas da “desorganização social” e do 

“processo de aculturação” gerados pelo contato conforme entendia Schaden em 

“Aspectos fundamentais da cultura Guarani”. Os problemas encontrados pelo PKÑ 

como projeto para o desenvolvimento econômico daquelas comunidades guarani 

revelaram, ao contrário do que sugeria a obra de Schaden décadas atrás, lógicas 

complexas guarani de interpretação e reorganização das situações geradas pelo entorno 

matogrossense do sul.  

As transformações ocorrem, pois assim se revela a dinâmica própria das 

sociedades, sendo o ajuste necessário a tais transformações amparados nos códigos 

sócio-histórico-culturais desses Kaiowa e Ñandeva. Esses códigos de especificidades 
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em movimento que reordenam e reestruturam as comunidades guarani são os mesmos 

que negam historicamente, segundo o entendimento de Thomaz de Almeida (1990), a 

institucionalização de modelos alheios as lógicas guarani, como, por exemplo, a 

racionalidade capitalista pretendida pelo Projeto.  

A experiência do Projeto Kaiowa-Ñandeva transferiu para o campo teórico 

antropológico importantes contribuições para o entendimento das lógicas e categorias 

sociais contemporâneas guarani guardados não somente pela publicação posterior do 

antropólogo ou pelos debates e dissonâncias acadêmicas impulsionados pela sua 

dissertação sobre a etnologia desses povos. Um ganho significativo mostrou-se também 

na principal demanda apresentada pelos Kaiowa e Ñandeva: a perda de suas terras pelo 

processo de expansão econômica realizado pelo país.  

Rubem Thomaz de Almeida é autor e também colaborador de diversos laudos 

antropológicos de identificação e demarcação de terras Kaiowa e Ñandeva no Mato 

Grosso do Sul
26

. O entendimento do autor sobre os conceitos nativos guarani te‟yi, 

tekoha, tekoha guassu e circulação
27

 e sua conseqüente discussão acadêmica, levados 

para o campo jurídico no qual o procedimento administrativo de identificação e 

demarcação de terra indígena é freqüentemente endereçado acabam por absorver e 

explicitar o entendimento das dinâmicas e os manejos sócio-hitórico-culturais guarani 

frente às contingências históricas dos contatos, abrindo-se, assim, como possibilidades 

de enfretamento diante do que se apresenta, por exemplo, como uma das barreiras mais 

consistentes na demarcação de territórios indígenas: o título da propriedade privada.  

                                                           
26

 Rubem Thomaz de Almeida é o antropólogo coordenador dos relatórios circunstanciados das terras 
indígenas de Paraguasu (1984), Pirakua (1985), Jaguapire (1985), Potrero Guasu (1997), Ñande Ru 
Marangatu (1999). É colaborador no relatório antropológico de revisão de limites da terra indígena de 
Jakarei (2002) e colaborador do laudo antropológico de Yvy Katu (2002). Atualmente coordena o GT 
Amambaipegua, tekoha guasu que abrange porções de terras situadas nos municípios sul 
matogrossenses de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Juti e Caarapó. 
27

 O antropólogo é também autor de diversos artigos fruto de sua longa trajetória de pesquisador junto 
aos Kaiowa e Guarani. 
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Já o outro antropólogo, Hilário Rosa, autor do contralaudo, é graduado pelo 

curso de licenciatura plena em História e Geografia da Universidade do Sagrado 

Coração (USC) em 1958 em Bauru. Defendeu dissertação de mestrado na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração em 1976 e em 1985 apresenta uma 

segunda dissertação de mestrado na Escola Pós Graduada de Ciências Sociais da 

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) intitulada de 

“Desvios no processo aculturativo da comunidade indígena de Araribá”. Tem vasto 

currículo enquanto docente na USC e no Instituto Toledo de Ensino de Bauru (ITE) 

onde ministrou aulas de antropologia, sociologia jurídica, história e geografia em 

diversos cursos de graduação dessas instituições de ensino. 

A dissertação do antropólogo apresenta como proposta temática a observação 

dos Guarani e dos Terena da Reserva Indígena de Araribá no município de Avaí estado 

de São Paulo frente as “crises aculturativas” dos povos indígenas decorrente das 

situações de contato conforme entendidos, também,  pela literatura etnológica de  Egon 

Schaden. A ênfase da dissertação recai sobre o “processo de aculturação econômica”, 

analisado pelo autor tanto como a principal fonte de “desorganização social” e cultural 

daqueles povos como o principal mecanismo de reordenação cultural e de sobrevivência 

física.     

O campo realizado no decorrer da década de 60 como professor de antropologia 

da USC apontava para as “crises aculturativas” advindas do choque e das resistências 

das estruturas culturais dos Guarani e dos Terena diante do “processo de aculturação” 

como o principal problema a ser superado pelas comunidades. Essas crises 

manifestavam-se principalmente pelos quadros de misérias e de desorganização social 

Guarani e Terena.  
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Os projetos de desenvolvimento econômico financiados pelo órgão tutelar 

(FUNAI) quando bem executados pelos índios, como foi o caso da cultura do bicho-da-

seda; “o mais bem sucedido caso de aculturação econômica era o índio Terêna Sérgio 

Lipu, o mais próspero dentro de sua sociedade tribal” (Rosa, 1985: 1), possibilitariam às 

comunidades indígenas da Reserva de Araribá adquirirem o repertório racional 

societário e econômico necessários para conter os transtornos sociais e culturais gerados 

tanto pelo “sistema adaptativo” quanto pelo “sistema integrativo” nas quais se inseriam, 

necessária e gradualmente, as populações indígenas no país. 

A “melhor aculturação”, entende Hilário Rosa (1985), deveria vir acompanhada 

dos recursos racionais suscitados pela “aculturação econômica”, que ao superar a 

“cultura primitiva” encaminharia a comunidade indígena para a integração na sociedade 

nacional de modo mais tranqüilo e compassivo.  

“(...) afirmar que a reorganização estrutural da Comunidade 

Indígena, embasada em novo comportamento econômico, mais 

fiel às origens comunitárias e aos processos cooperativos, está 

levando aqueles indígenas da Reserva a se transformarem em 

sujeitos do seu destino, na medida em que superam as suas 

limitações sócio-econômicas e culturais e adotam uma visão 

crítica de si próprios. Dentro de sua Reserva o indígena, 

incentivado através dos projetos comunitários, vai assimilando, 

aos poucos, sem traumas, padrões racionais de conduta 

econômica, sem que seja necessário desfigurar o que resta de sua 

cultura, praticando o individualismo econômico egoístico do 

civilizado. À medida em que isto acontece, o índio se afirma 

como pessoa humana, consciente dos seus direitos e deveres, 

desenvolvendo-se auto - afirmativamente, com espírito de 

iniciativa e senso de responsabilidade” (ibidem: 148). 

 

Ao que parece a dissertação de mestrado é o último trabalho acadêmico 

relevante, ao menos publicado, do antropólogo Hilário Rosa. Pesquisas em sites de 

busca
28

 endereçam o antropólogo para diversas autorias ou participações em 

                                                           
28

 A pesquisa sobre os trabalhos acadêmicos de Hilário Rosa ficou restrita as informações encontradas 
em sites de buscas, pois nenhum outro meio de pesquisa foi possível por conta da indisponibilidade de 
dados sobre o antropólogo.   
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contestações de laudos antropológicos de identificação e demarcação de terras indígenas 

e de terras de quilombos
29

. Encontrado também, por esse mesmo recurso de busca, a 

participação do antropólogo como palestrante em encontros temáticos sobre o 

agronegócio
30

. Ao que se refere à legislação indigenista brasileira e a questão 

fundiária/indígena foi encontrado ainda entrevista e artigos onde o antropólogo 

apresenta as vacilantes interpretações dessas políticas por antropólogos e juristas 

principalmente as quais acenam para a CF 88
31

. 

 

UM.UM 

Os lugares do Tekoha nas falas dos 

antropólogos 

 

Dito isso e deixando sempre ao fácil acesso da memória essas duas breves 

biografias dos antropólogos Rubem Thomaz de Almeida e Hilário Rosa pensadas a 

partir de suas produções acadêmicas, ao que se mostram, mais relevantes para o campo 

teórico/metodológico das ciências sociais, passo agora por entender o que falam e  quais 

são os lugares que reservam esses dois antropólogos nos documentos constituintes do 

procedimento administrativos de demarcação da terra indígena Ñande Ru Marangatu 

para o conceito nativo guarani de tekoha.  

O primeiro documento – capítulo um – apresenta o laudo circunstanciado 

elaborado pelo antropólogo Rubem Thomaz de Almeida, coordenador do GT. A 

                                                           
29

 O antropólogo Hilário Rosa teve seu nome relacionado em contralaudos ou em consultorias jurídica-
antropológicas nas seguintes áreas: Reserva de Aracruz, ES (1994), Ñande Ru Marangatu, MS (2001), 
Reserva Araça’i, PR (2002),  Terras Indígenas Tarumã, Piraí, Morro Alto e Pintoty, SC (2008), Yvy Katu, 
MS (2005) e Cachoeirinha, MS (2006). 
30

 Palestrante no 2° Tecnoshow de 01 a 07 de outubro de 2007. “Atualidades da Realidade Indígena”. 
31

 “Direito dos Índios à terra no passado e na atualidade brasileira – Gênese do indigenismo”. Disponível 
em: www.migalhas.com.br/mostra_noticias_articuladas.aspx?cod=67436 
“Constituição de 1988 não permite invasão de terras por índios”. Disponível em 
http://www.conjur.com.br/2008-ago-21/constituicao_nao_legitima_invasao_terras_indios 
Entrevista: “Guerra de raças”. Disponível em: www.tourolouco.com.br/2009/10guerra-de-racas-
importante-entrevista.html 
 

http://www.migalhas.com.br/mostra_noticias_articuladas.aspx?cod=67436
http://www.tourolouco.com.br/2009/10guerra-de-racas-importante-entrevista.html
http://www.tourolouco.com.br/2009/10guerra-de-racas-importante-entrevista.html
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preocupação desse capítulo foi a de apresentar as partes que compõem um laudo 

antropológico, concentrando a escrita na apresentação do conceito nativo de tekoha 

conforme compreende o seu autor.  

O antropólogo do laudo circunstanciado entende, amparado pelos estudos 

clássicos e recentes da etnologia e história guarani e também pelo seu vasto trabalho e 

vivência junto aos Kaiowa e aos Ñandeva de MS, o conceito de tekoha como categoria 

espacial tradicional guarani reveladora de uma realidade social específica e ordenada 

em relações políticas, econômicas, religiosas, cosmológicas e de parentesco (Thomaz de 

Almeida, 2001).  Um conceito que reflete a ordenação de um espaço-tempo exclusivo 

guarani; o lugar da ocupação e circulação de gentes (dos Guarani), o  espaço físico de 

terra e de mato onde o ser  guarani pensa e exibe o seu modo específico do estar no 

mundo (Yvy). Reflete a noção de comunidade; a do espaço e de seu entorno, dos modos 

de ser/estar e suas gentes; das famílias e da aldeia. É a experiência sócio-histórica-

cultural-espacial Kaiowa, portanto. 

Por sua vez, o segundo documento – segundo capítulo - é o esforço de 

reprodução mais próxima ao pensamento do antropólogo Hilário Rosa contido no 

contralaudo antropológico da terra indígena Ñande Ru Marangatu juntado nos Autos do 

processo jurídico pelos autores que contestam a tradicionalidade da terra indígena em 

questão. De proposta semelhante ao primeiro capítulo, o que se procurou fazer em tal 

parte foi capturar do documento contrário ao laudo o entendimento do conceito de 

tekoha guarani pelo antropólogo Hilário Rosa e o percurso pelo qual ele conduz a sua 

argumentação sobre o tema principal dos dois documentos contemplados no 

procedimento administrativo.  

O trabalho de Hilário Rosa como proposta, vale destacar, é o de assessorar a 

parte contrária à demarcação das terras de Ñande Ru Marangatu no procedimento 
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administrativo e, entendo, o de contribuir com a discussão antropológica e histórica a 

fim de diminuir ou eliminar qualquer tendência ou ponto que escape ao antropólogo do 

laudo que possa comprometer o bom juízo do procedimento administrativo.  

O tekoha guarani é entendido por este antropólogo do contralaudo como 

pertencente ao conhecimento da etnologia paraguaia, mais especificamente, um artifício 

político-ideológico arquitetado pelo jesuíta Bartomeu Melià e demais antropólogos do 

PPT que reflete um momento de orientação e financiamento de entidades estrangeiras 

sobre as políticas indigenistas da América Latina (Rosa, 2001). Portanto, um conceito 

paraguaio que compila uma série de interesses/pessoas/instituições em um 

espaço/tempo determinado.  

Aponto, assim, para dois entendimentos que se destoam conceitualmente. De um 

lado, tekoha é, ao mesmo tempo, o modo de ser Kaiowa, a comunidade, o território e a 

experiência sócio-histórica desse povo. Do outro lado, no contralaudo antropológico, 

tekoha é produção alheia aos Kaiowa com fins descompromissados com a nação e com 

a política indigenista. E nesse ínterim, os Kaiowa de Ñande Ru.  

Assumindo, e aqui não posso deixar escapar a oportunidade de uma vez mais 

situar-me enquanto lugar de fala frente a questão, que o entender do antropólogo Rubem 

Thomaz de Almeida sobre o tekoha guarani advêm, primeiro, do compromisso ético, 

moral e histórico de pensar os povos indígenas não mais com a petulância que sempre 

nos foi insinuada para se pensar o “outro” e, segundo e por conseqüência, como não 

poderia deixar de ser,  seu conhecimento sobre o tekoha guarani advém de pesquisa 

séria e de longa data junto aos Kaiowa e Ñandeva comprometida com a etnologia 

brasileira, paraguaia e com tantas outras que se reconhecerem enquanto 

empreendimentos neocoloniais etnocidas e que em determinado momento se 

repensaram enquanto a ciência dos povos nativos americanos. 
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 Posto isso, como deve ser então entendido o conceito nativo guarani de tekoha 

formulado pelo antropólogo Hilário Rosa levando-se em conta o conceito de tekoha 

trazido por Rubem Thomaz de Almeida no laudo antropológico? O que é ou, o que 

representa o contralaudo antropológico da terra indígena de Ñande Ru Marangatu? E, o 

que pretende Hilário Rosa com a sua definição de tekoha guarani?  

 

 

UM.DOIS 

O contralaudo como um “evento 

comunicativo” 

 

Entendido o laudo antropológico como o ponto de partida e também como o 

principal recurso etnológico do qual faz uso esta dissertação e cujo autor se posiciona 

enquanto sujeito pesquisador no campo das ciências e das relações humanas, concentro-

me então, a partir de agora, somente na perícia antropológica de Hilário Rosa. 

Para compreender melhor o contralaudo antropológico de Ñande Ru Marangatu 

e sua relação com a suspensão dos efeitos homologatórios dessa terra indígena deve-se 

primeiro entendê-lo como um discurso. Empresto, para esse fim, o entendimento de van 

Dijk sobre o termo, 

“‟Discurso‟ é aqui entendido para significar somente um evento 

comunicativo específico, em geral, e uma forma oral ou escrita de 

interação verbal ou uso da língua, em particular” (van Dijk, 2010: 

135). 

 

Dessa forma, a idéia de discurso para qual me atento está restrita a idéia de 

“evento comunicativo” e não a aquele entendimento recorrente que ao referir-se a 

palavra discurso o remete imediatamente a uma reunião de falas ou escritas que 
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apontam logo para ideologias, filosofias, políticas, etc. que traduzem “uma classe de 

gêneros do discurso” (ibidem). 

 Percebe-se a princípio da leitura do contralaudo antropológico a ausência de 

discussão etnológica sobre a categoria de tekoha guarani. Ao contrário, o texto oferece, 

como visto no capítulo dois, uma pobre, tendenciosa e elusiva reflexão sobre o uso da 

oralidade pelos antropólogos do PPT na construção do conceito tekoha e os seus limites 

e cuidados como metodologia científica para fundamentar processos jurídicos. O autor 

não discute, ao contrário, acusa ciência e antropólogos de firmarem compromissos 

tendenciosos com instituições internacionais de natureza dúbia. 

Trabalho um tanto inábil se o autor não desvendasse aos poucos o tom de sua 

argüição. Feitas as considerações sobre a metodologia, o antropólogo prossegue na 

escrita revelando a trajetória do seu pensamento para falar do tekoha guarani. Temos 

como elementos que compõem o caminho percorrido pelo antropólogo Hilário Rosa no 

contralaudo: a) a, já mencionada, tradição oral como principal recurso metodológico na 

construção da etnografia e etnologia guarani; b) ser o tekoha tecido pela etnologia 

paraguaia; c) o descaso por fontes etnológicas que de certa forma contradizem as 

experiências dos tekoha guarani; d) a ligação e dependência do antropólogo Rubem 

Thomaz de Almeida coordenador do GT de identificação e delimitação da terra indígena 

Ñande Ru Marangatu para com a etnologia paraguaia e com os antropólogos do PPT e o 

seu compromisso com financiamento/entidades estrangeiras; e) a transposição sem 

critérios claros e seguros da categoria nativa guarani do Paraguai para o Mato Grosso do 

Sul por este antropólogo; f) as dúvidas que o antropólogo contratado pelo órgão oficial 

indigenista levanta sobre o tekoha guarani e a dissensão que tal “teoria transplantada” 

gera nas comunidades indígenas; g) o “revisionismo” desejado por este mesmo 

antropólogo e seu total descompromisso com a nação brasileira; h) ser o tekoha 
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utilizado como justificativa para os índios no Paraguai atravessarem a fronteira e cá 

reivindicarem terras assim como políticas públicas destinadas aos índios no Brasil, i) a 

falta de controle sobre teorias como a do tekoha guarani pelas autoridades brasileiras, j) 

o consentimento dessas teorias como submissão do Estado frente entidades estrangeiras, 

permitindo entre outras coisas a efetivação de políticas indigenistas diferenciadas entre 

os povos indígenas no Brasil; l) o desprezo do laudo antropológico pela verdade 

histórica dos desbravadores do MS e, finalizando m) ser Ñande Ru Marangatu uma 

invenção político-ideológica do antropólogo Rubem Thomaz de Almeida.    

Desta reunião de itens capturados do contralaudo, Hilário Rosa entende serem 

estes os pontos que a discussão sobre o conceito nativo de tekoha guarani deve levantar 

e refletir. Dessa forma, o contralaudo enquanto “evento comunicativo” apresenta-se em 

estratégia.  

Vejamos, ao referir-se a todos esses temas no seu texto o antropólogo do 

contralaudo recupera, redimensiona e ativa uma série de idéias sobre os povos indígenas 

que normalmente compõe de forma isolada ou contigua os debates em que parece 

estarem sempre inseridos esses povos quando se relacionam com as sociedades do 

“nós”. São elas as idéias: 1) a superioridade da raça branca frente aos povos indígenas; 

2) a incapacidade social, cultural, política e histórica dos índios enquanto constructos 

humanos; 3) o nacionalismo patriótico e 4) o desenvolvimentismo econômico.   

Estrategicamente construído pelo texto do antropólogo Hilário Rosa, capítulo 

dois da dissertação, esse conjunto de idéias vai além de sua acepção imediata revelando, 

por detrás dos recursos discursivos empregados, a apropriação sutil, sofisticada de um 

antigo modo de pensar e tratar os povos.  

Esse modo de pensar e tratar os povos indígenas ou essa ideologia, exposto a 

seguir, que foi um dos mais bem sucedidos empreendimentos colonialistas europeus na 
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América, além de se esconder e de nutrir um imaginário perverso sobre os povos 

indígenas é, no contralaudo, o botão ativador desse conjunto de idéias e também o 

principal articulador desse mesmo conjunto no texto de Hilário Rosa, conforme sugere o 

lugar de fala do antropólogo desde sua dissertação de mestrado. 

         

 

UM.TRÊS 

Contralaudo: um modo de pensar e tratar os povos 

indígenas 

 

“Estranho seria procurar dizer tudo isto ao conquistador (...). 

Aqueles „indígenas‟, bárbaros... eram cultores insignes da 

„Palavra‟ eterna, sagrada, histórica, no meio das selvas tropicais. 

Para conhecer seu mundo teria sido necessário conhecer sua 

língua (sua palavra), tê-la vivido. Para dialogar com eles teria sido 

preciso viver seu próprio mundo, a partir de sua tekoha tão bela, 

tão profunda, tão racional, tão ecológica, tão desenvolvida, tão 

humana. Para estabelecer conversação (...) teria sido preciso des-

cobrir o mundo do Outro, estabelecer antes as condições de 

possibilidade dela. Nesse caso a compreensão, o acordo não seria 

incomensurável, embora sempre difícil. Porem, ao mesmo tempo, 

sem as referidas condições, no eurocentrismo dos conquistadores 

(...) nem a conversação é possível (...). historicamente, 

infelizmente, tudo isto ficou em-coberto desde os tempos do 

descobrimento da América pelos europeus. Aquele mítico 1492 

foi sendo diacronicamente projetado sobre todo o continente com 

um manto de esquecimento, de barbarizarão, de modernização.” 

(Dussel: 1999, 103) 

 

Colonização deriva do verbo latino colo, este nos tempos pretéritos de Roma 

significava “eu moro, eu ocupo a terra, e por extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo” 

(Bosi, 2009: 11). “Um herdeiro antigo de colo é íncola, o habitante; outro é inquilinus” 

(ibidem: 11). Colonus é feitor, aquele que cultiva a propriedade alheia, o não-dono. 

Colonos (plobadores) substituiu os conquistadores (conquista) por proibição dos usos 

das palavras na Europa cristã; “começar pelas palavras talvez não seja coisa vã. As 

relações entre os fenômenos deixam marca no corpo da linguagem” (ibidem: 11). 
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“Tomar conta de, sentido básico de colo, importa não só em cuidar, mas 

também em mandar” (ibidem: 12). Dos espanhóis e portugueses os povos daqui 

conheceram da palavra o significado e o significante, a colonização deu conta do cuido 

e do mando das gentes e das terras da América Latina. “O traço grosso da dominação é 

inerente às diversas formas de colonizar e, quase sempre, as sobredetermina” (ibidem: 

12). 

Do encontro de gentes do Velho com o “Novo” mundo se estabeleceu, enquanto 

modo de “cuidar” e tratar as gentes e seus lugares, um curioso e permanente movimento 

de desconstrução e construção desse lugar América Latina, de seus povos e de toda sua 

experiência sócio-histórica.  

 Por um lado, o momento resultou a mais trágica desconstrução sociocultural e 

redução demográfica que conhecemos. Desintegrou os padrões de poder e de civilização 

das gentes que aqui estavam, exterminou mais da metade dessas gentes, eliminou seus 

portadores e produtores de experiências - artistas, intelectuais, dirigentes, cientistas - e 

investiu em um esforço constante de repressão material e subjetiva dos sobreviventes 

até que todo padrão de produção e reprodução de sentidos desaparecem por completo. 

(Quijano, 2005b)  

Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e lanças começaram 

a praticar crueldades estranhas; entravam nas vilas, burgos e 

aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as 

mulheres grávidas e parturientes e lhes abriam o ventre e as faziam 

em pedaços como se estivessem golpeando cordeiros fechados em 

seu redil. Faziam apostas sobre quem, de um só golpe de espada, 

fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem, mais 

habilmente e mais destramente, de um só golpe lhe cortaria a 

cabeça, ou ainda sobre quem abriria as entranhas de um homem de 

um só golpe. Arrancavam os filhos dos seios da mãe e lhes 

esfregavam a cabeça contra os rochedos [...] Faziam certas forcas 

longas e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra, um 

para cada treze, em honra e reverência de Nosso Senhor e de seus 

doze Apóstolos (como diziam) e deitando-lhes fogo, queimavam 

vivos todos os que ali estavam presos. Outros, a quem quiseram 
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deixar vivos, cortaram-lhes as duas mãos e assim os deixavam. 

(Las Casas, 1996: 30) 

 

Por outro lado, o encontro construiu, como processo mental e social da 

desconstrução, uma identidade pela qual todas as gentes daqui foram reduzidas: o índio. 

No meio das relações entre esse e aquele no encontro de gentes, coube as gentes daqui 

um padrão de achatamento humano que as inventou como “índio” e as negou enquanto 

múltipla produção histórico-culturais.  

 

“Comem carne humana na terra firme. São sodomitas mais do que 

qualquer outra nação. Não há justiça entre eles. Andam 

complemente nus. Não respeitam nem o amor nem a virgindade. 

São estúpidos e tontos. Só respeitam e verdade quando lhes é 

favorável; são inconstantes. Não fazem idéia do que seja a 

previdência. São muito ingratos e amantes das novidades. (...) São 

brutais. Gostam de exagerar seus defeitos. Não há entre eles 

nenhuma obediência, nenhuma complacência dos jovens para 

com os velhos, dos filhos para com os pais. São incapazes de 

receber lições. Os castigos de nada adiantam. (...) Comem 

piolhos, aranhas e vermes, sem cozê-los, e onde quer que os 

encontrem. Não praticam nenhuma das artes, nenhuma das 

indústrias humanas. Quando lhes ensinam os mistérios da 

religião, dizem que essas coisas convêm aos castelhanos, mas não 

valem nada para eles e que não querem mudar seus costumes. 

Não tem barba e, se por ventura ela cresce, arrancam-na e 

depilam-na. (...) Quanto mais envelhecem, piores ficam. Lá pelos 

dez ou doze anos, pensamos que terão alguma civilidade, alguma 

virtude, porém, mais tarde transformam-se em verdadeiras bestas 

brutas. Assim posso afirmar que Deus nunca criou raça mais cheia 

de vícios e de bestialidade, sem mistura alguma de bondade e de 

cultura. (...) Os índios são mais idiotas que os asnos,e não querem 

fazer esforço no que quer que seja.” (Carta de Pierre Martyr in 

Todorov, 2003: 218) 

 

Entendido assim como um processo de desconstrução e redução de gentes e 

como construção européia do “outro” o ser do homem americano foi reformulado 

enquanto lugares a serem ocupados nas relações sociais com as gentes do além-mar. A 

identidade indígena assumiu, desse modo, um núcleo flexível que possibilitou a ela ser 
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reinventada a qualquer momento de acordo com as especificidades dessas relações 

sociais. 

 Por fora a forma de gente e a pele de “índio”, por dentro um esvaziado a ser 

preenchido pelos homens da conquista. Cada personagem europeu da história colonial 

americana – a guerra, a evangelização e o empreendedor – foi, cada uma em sua 

respectiva dimensão, um descobridor que inventou seu próprio índio de acordo com 

suas fantasias, projetos e interesses (Mires, 1992).  

Na Guerra, 

“... y les quemé más de diez pueblos en que había pueblos de ellos 

de más de tres mil casas y allí pelearon conmigo los del pueblo, 

que otra gente no debía estar allí. E como traíamos la bandera de 

la cruz y pugnábamos por nuestra Fe y por servicio de Vuestra 

sacra majestad em su muy real ventura, nos dio Dios tanta 

Victoria, que les matábamos mucha gente si que los nuestros 

recebieram dano.”  (Discurso de Hernán Cortés in Mires: 1992, 

61) 

 

 Na Fé, 

“Por demais hé trabalhar com estes, são tão bestiais, que não 

lhes entra no coração cousa de Deus; estão incarniçados em 

matar e comer, que nenhuma outra bem-aventurança sabem 

desejar; (...) já que avemos de trabalhar com esta gente, seja com 

muito fervor, o que a todos nos covem muito, pois, segundo 

charidade com que trabalharmos na vindo do Senhor, nos pagará 

quando chamar à tarde os obreiros pera lhes pagar seus jornaes, 

os quais já ouvireis que só derão, não conforme ao trabalho e 

tempo, senão ao fervor, amor e diligentia que se puzer na obra.”  

(Manuel da Nóbrega -Diálogo sobre a conversão do gentio in 

Eisenberg: 2000, 99)  

 

 

E no Ouro, 

“(...) qué pierde la religión con tales sujetos? Se pretende hacerlos 

cristianos casi no siendo hombres... sostengo que la esclavitu es el 

médio máseficaz... que es el único que se puede emplear.”  

(Genaro Gracia in Mires: 1992, 67)  
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Invenções dos descobridores ibéricos e os respectivos lugares destinados aos 

“índios” – ora inimigo, ora não-cristão, ora escravo ou servo – revelaram, enquanto 

encontro de gentes de cá com as de lá, arranjos de poder que convencionaram que 

pertencer a uma identidade, a um ser “índio”, seja ele qual for, era pertencer a um lugar 

inferior nas relações com os europeus.  Essas relações de poder em que se definiram 

quem era o inferior e quem era o superior formaram um “novo sistema de dominação 

social” (Quijano 2002, 2005a, 2005b) cujo fundamento foi o movimento de 

desconstrução/construção de gentes, ou seja, a idéia da construção de identidades 

“racializadas” (ibidem).  

A idéia de raça como padrão universal de classificação social, ou a 

“colonialidade do poder”, como quer Anibal Quijano, naturalizou a ocupação dos 

lugares nas relações coloniais, construiu identidades sociais novas e classificou 

racialmente a população mundial no curso do colonialismo europeu (ibidem.). À Europa 

coube a sua redefinição enquanto centro do poder e de conhecimento e às gentes daqui 

couberam a sua invenção enquanto naturalmente inferiores, primitivos. Os “índios” 

eram o que eram porque menores em suas experiências de sociedades, de poder, de 

universo; faltava-lhes a razão, a ciência, as artes, a civilização, a tecnologia. Eram, 

assim, anteriores a experiência vivida pelos homens europeus.  

Deslegitimou-se as experiências sócio-históricas americanas lançando-as para 

espaços específicos nas relações entre as gentes de lá com as de cá bem como negou-se 

as gentes daqui lançando-as para lugares aquém dos europeus. No imaginário europeu 

as humanidades e todo o seu imenso constructo criativo de vidas no mundo foram 

significadas em duetos antagônicos e, obrigatoriamente, excludentes e taxativos:  a 

civilização e a barbárie, a ciência e a magia, o moderno e o primitivo, a cultura e a 

natureza, o europeu e os outros.  
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Certo era que a Europa sabia e possuía o conhecimento e os “outros” nada eram 

senão um reflexo repulsivo de um humano primitivo da pretensa História Universal do 

Homem. Todas as experiências de vida e sabedoria que para a Europa se apresentavam 

passavam obrigatoriamente pelo filtro de sua particular experiência humana e acabaram 

facilmente desprezadas em nome dela. 

A dominação social, no entanto, não foi a única relação de poder que as gentes 

de lá estabeleceram com as daqui, em paralelo mas em estreita relação com a 

racialização foi estabelecido um “novo sistema de exploração social” que associou a 

escravidão, a servidão, a pequena produção mercantil independente, a reciprocidade e o 

capital, ou seja, todas as formas do controle do trabalho e exploração historicamente 

conhecidos, em um único sistema conjunto de produção de mercadoria para o mercado 

mundial (Quijano, 2005b). 

Levando-se em conta os processos de desconstrução de mundos e de violência 

com que as gentes daqui foram situadas nas relações com as gentes de lá não tardou 

para que os sistemas de dominação e exploração social se estruturassem e se 

reforçassem enquanto desconstrução/construção de gentes. A divisão social do trabalho 

e a classificação racial da população foram naturalmente associadas, novos lugares 

foram redefinidos e ocupados (Quijano, 2005a, 2005b).  Os “outros” eram por definição 

servos, escravos, pois primitivos, menores, infantis e os europeus eram os patrões, os 

donos dos servos e dos escravos, os senhores da vida e do saber no mundo. 

Apesar do esforço nada dissimulado da História essa herança colonial, 

seguramente, não há como ser negada e o contralaudo antropológico se apresenta aqui 

como o mais recente formato técnico verbal desse modo de pensar e tratar os povos 

indígenas. Como discurso anti-indígena o contralaudo expõe uma nova maneira de se 

referir ao velho modo racista de pensar e tratar as gentes de Ñande Ru Marangatu. 
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Adiante. 

 

PARTE DOIS 

O novo velho racismo 

 

Moldura nova para uma imagem já muito antiga. Racializados, os povos 

indígenas foram situados: inferiores. Vaidosa, a Europa simplificou os mundos e as 

gentes cá encontrados nos reflexos passados de sua própria história, eram imaturos, 

preguiçosos, covardes. Científica, mediu, matizou e catalogou as gentes; elegeu, eram 

os índios. Ideológica
32

, o racismo inibiu o “outro”, introduziu censura naquilo que é do 

“outro”, eliminou a parte que no “nós” perigava, ameaçava. 

“O racismo é uma transformação ou um descendente 

especialmente violento e exacerbado (arrisco-me a até mesmo a 

dizer: uma especificação monstruosa) de uma característica 

empiricamente quase universal das sociedades humanas. Trata-se, 

em primeiro lugar, da aparente incapacidade de se constituir como 

si mesmo, sem excluir o outro; em seguida, da aparente 

incapacidade de excluir o outro sem desvalorizá-lo, chegando, 

finalmente, a odiá-lo” (Castoriadis 1992: 31-32). 

 

De modo a não entendê-lo como evento comunicativo isolado, o contralaudo 

antropológico de Hilário Rosa compõe num quadro de manifestações anti-indígenas já 

muito gasto na trajetória dos Kaiowa de Ñande Ru Marangatu um diferente argumento 

inibidor dos direitos territoriais dessa comunidade. Com o recurso ideológico implícito, 

não havendo a necessidade de retomá-lo, pois o índio é, no imaginário coletivo 

nacional, menor enquanto constructo criativo da vida desde sua invenção colonial, o 

antropólogo Hilário Rosa ocupa-se, logo nas primeiras páginas de sua perícia, do 

conceito de tekoha guarani definindo-o para depois avançar na escrita e concentrar-se na 

terra indígena Ñande Ru Marangatu, especificamente. 

                                                           
32

 Não é intenção desta dissertação prender-se as teorias sobre o racismo bem como a sua genealogia 
(Moore, 2007) ou ainda sobre sua provável universalidade (Castoriadis, 1992) , o que se pretende aqui, é 
o recorte específico e histórico sobre a racialização dos povos indígenas e seu principal desdobramento 
como modo de pensar e tratar os povos indígenas.  
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A teoria do tekoha é construção político–ideológica paraguaia que reflete um 

momento específico do indigenismo paraguaio pensado a partir da tradição oral dos 

povos indígenas e refletido por interesses institucionais daquele país e de outros (Rosa, 

2001). No Brasil, tekoha é a teoria político-ideológica paraguaia trazida 

displicentemente por antropólogos brasileiros ligados a interesses estrangeiros, em 

nenhum ponto identificado com a realidade indígena ou com os anseios nacionais – diz 

Hilário Rosa (2001). Ñande Ru Marangatu é nada senão uma invenção político-

ideológica do antropólogo coordenador do GT, Rubem Thomaz de Almeida para forçar 

uma situação de direitos territoriais (Rosa, 2001).  

Hilário Rosa nega que o tekoha seja conhecimento e construção guarani, ao 

contrário, insiste em afirmar que o tekoha guarani é um conceito tecido pela etnologia 

paraguaia de Bartomeu Melià alheio aos códigos sócio-histórico-culturais guarani e 

perto de interesses internacionais. Ressalta ainda que o fundamento metodológico e 

teórico por detrás da conceitualização do tekoha guarani consiste no uso da tradição oral 

como fonte de saber e na consulta dos escritos dos cronistas dos séculos XVII, XVIII e 

XIX como fonte documental histórica. 

Combinado a esta tese está o forjamento da terra indígena Ñande Ru Marangatu. 

Marangatu não passa, seguindo a lógica do contralaudo, de invencionice político-

ideológica de Thomaz de Almeida, antropólogo coordenador do GT e de vínculos 

achegados a etnologia paraguaia e a financiamentos internacionais. 

Vejamos. O antropólogo do contralaudo ao tratar o tekoha guarani como 

produção meramente acadêmica desloca os Kaiowa e Ñandeva de suas experiências de 

vida e de sabedoria. Subtrai do tekoha o Kaiowa, o Ñandeva, esvazia o tekoha de seus 

produtores, de seus pensadores, de suas gentes. Ao mesmo passo que, contraditório, 

diga-se, atribui a sua conceitualização à produção acadêmica fundamentado nas 
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histórias de vida que contam esses índios. Ou seja, num movimento estranho à ciência, 

Hilário Rosa esvazia o tekoha de suas gentes deslegitimando o conhecimento Kaiowa e 

Ñandeva para depois inseri-los novamente na metodologia como os personagens 

fundamentais na formulação do conceito, deslegitimando-os novamente como fonte de 

saber e de credibilidade.  

 A etnologia mostra-se fundamental no procedimento administrativo de 

identificação e demarcação da terra indígena, pois, na tradução do antropólogo legitima-

se o conhecimento do “outro” na sociedade do “nós”. O tekoha é categoria nativa 

guarani e, como dito anteriormente, é recorrente na literatura atual sobre os Guarani o 

uso da definição de tekoha dada por Bartomeu Melià. Aparece, o tekoha, na literatura 

do jesuíta na década de 1970 e no Paraguai como categoria para se pensar o espaço 

guarani frente as necessidade dos Paĩ-Tavyterã em garantir os seus espaços territoriais 

em relação ao avanço econômico em suas terras – situação muito parecida aos dos 

Kaiowá e Ñandeva no Mato Grosso do Sul. 

 Para Thomaz de Almeida & Mura (2004) e Mura (2006), a definição que o 

jesuíta propõe para tekoha é limitada quando pretende fazer deste uma categoria nativa 

atemporal e imanente, fixa na estrutura e função no tempo e no espaço
33

. A exclusão de 

                                                           
33 Fabio Mura em sua tese de doutorado, bibliografia indicada, discute logo nas primeiras partes do 

trabalho a organização política-espacial dos Guarani pré-colombianos. Após ventilar sobre as unidades 
sociológicas levantadas por Susnik (te’yi-oga, tekoha e guára) e por Soares (te’yi-oga, teko’a, amundá e 
guára) e perceber a ausência do termo tekoha em Montoya significando especificamente organização 
espacial e também pela ausência do termo na etnográfica clássica sobre os Guarani – em Nimuendaju, 
Cadogan, Galvão, Watson, Schaden entre outros – o autor conclui que os dados que a literatura oferece 
não contêm elementos suficientes para formulação de modelos confiáveis.  Ademais a imprecisão na 
literatura quanto a ênfase dada aos fatores políticos, religiosos, econômicos pelos índios – fatores esses 
cuja variação influenciaria diretamente na configuração dos espaços dependendo do lugar e das 
circunstancias históricas vividas – contribuem para o enfraquecimento de um possível modelo confiável 
de organização espacial. “Por exemplo, o fator religioso como elemento central na construção da 
tradição de conhecimento dos Kaiowa contemporâneos, unido as condições de sujeição a dominação 
colonial exercida pelos Estados brasileiros e paraguaios – que impôs regras de acesso aos espaços 
geográficos alheios aqueles anteriormente consideradas por estes índios – favoreceu o surgimento de 
formas específicas de organização territorial, reforçando sentimentos de autoctonia e introduzindo 
critérios dinâmicos de divisão de espaços etnicamente exclusivos, indicados através da importante 
categoria tekoha.” (Mura, 2006: 44). 
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Melià das situações históricas, reconhecendo o tekoha apenas como projeção de uma 

unidade político-religiosa guarani, do ponto de vista metodológico, diz Mura (2006), é 

uma falha cômoda e perigosa que abrevia o que é historicamente complexo e 

diversificado. A análise das situações históricas nas quais os guarani produzem 

(produziram) e formulam (formularam) suas instituições e categorias revela  

contingências que obrigam (obrigaram) esse povo a negociar os espaços por ele 

requeridos dada a impossibilidade de superar os percalços impostos pelos colonizadores 

(Thomaz de Almeida & Mura, 2004; Mura 2006).   

 Essas contingências históricas, continuam os autores, configuraram as 

características do que hoje os Guarani – Kaiowa e Ñandeva – entendem por tekoha. A 

presença do colonizador em território Guarani impôs a estes regras de acesso e posse da 

terra alheias àquelas utilizadas em tempos passados. A redução dos espaços indígenas, 

por exemplo, como uma iniciativa da política indigenista, rompe com um modo 

tradicional de estar na terra e obriga os Guarani a pensarem e formularem novas 

maneiras de tradição que garantam a relação guarani-terra (yvy) levando-se em conta as 

condições de cada momento vivido. 

  Quando da ausência do colonizador, prosseguem, não era necessário aos 

Guarani fixar limites, medir distâncias, marcar espaços. Com a presença daquele, os 

Guarani viram-se obrigados a pensarem-se em um espaço territorial que acolhia não só 

a eles mas, também,  aqueles que não lhes pertenciam. Os Guarani buscaram na 

memória dos grupos macro familiares os espaços que no correr dos tempos foram por 

eles ocupados, ressaltando e reforçando o sentimento de pertencer à terra (Thomaz de 

Almeida & Mura, 2004; Mura, 2006).  Ao explicitar os lugares, os Guarani revelam as 

                                                                                                                                                                          
Contudo, diz o autor, “esse tipo de crítica não se destina a refutar a hipótese de que a categoria Tekoha 
possa ter sido utilizada no passado para indicar espacialidade, que se quer sublinhar o fato de poderem 
existir (como de fato existem) diferentes modos de referir-se à organização espacial, variação esta que 
depende do ponto de vista ser religioso, político ou tecno-econômico.” (ibidem: 45). 
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marcas, as coisas, os limites do que é seu em relação a ocupação não Guarani dos 

espaços territoriais, revelam os espaços das  famílias extensas e nucleares e as relações 

comunitárias e intercomunitárias que as envolvem.  

 O tekoha é assim, entendido como unidade política religiosa e territorial, onde 

este deve ser visto em virtude das características efetivas – materiais e imateriais – de 

acessibilidade ao espaço geográfico (Mura, 2006), guardado aos Kaiowa e aos Ñandeva 

o lugar exclusivo da fala na construção e negociação de seus espaços. 

Ajustado à tese do contralaudo sobre o tekoha guarani como conhecimento 

etnológico paraguaio está a invenção político-ideológica de Ñande Ru Marangatu pelo 

antropólogo Rubem Thomaz de Almeida. Para essa segunda tese defendida, Hilário 

Rosa faz uso de um conjunto de idéias, dentre as quais, superioridade da raça branca, 

incapacidade dos povos indígenas, nacionalismo e desenvolvimentismo econômico, que 

se articulam ao longo do texto para fundamentar a criação do tekoha Marangatu pelo 

antropólogo do laudo.  

Vejamos. Ñande Ru Marangatu é construção do antropólogo porque a literatura 

etno-história desses índios Kaiowa, diz Rosa, não permite afirmar a brasilidade desse 

povo, “são várias as fontes que nos informam sobre a origem paraguaia deles, que desde 

o século passado, XIX, vêm penetrando, sem controle, no território brasileiro” (Rosa, 

2001: 44). As fontes são João Henrique Elliot, Joaquim Francisco Lopes, Amédée 

Moure e Curt Nimuendaju e incorporadas a elas estão citações do auxiliar Genésio 

Barboza Pimentel e do historiador Nelson Werneck Sodré sobre o “problema étnico e a 

guaranitização de nossas fronteiras” 

“É que o problema da nacionalização da fronteira requer 

indubitavelmente providencias muito serias. A faixa do território 

mattogrossense comprehendida  entre o rio Dourados, Ivinheima, 

Paraná e limite provisorio com a Republica do Paraguay, só 

geographicamente descer ser considerada território brasileiro. (...) 

não se vê mais, naquella extensa zona, um só nome de rio, monte, 
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lagoa ou localidade, que não seja Guarany” (Pimentel Barboza, 

1927 apud Rosa, 2001: 33). 

“O simples fato de, nessa zona, o GUARANI ser a língua usual, 

comum, empregada pela maioria, indica o predomínio sem 

contrates do elemento oriundo da república vizinha, só 

contrastado pelos elementos brasileiros provindos do Rio Grande 

do Sul” (Sodré, 1941 apud Rosa, 2001: 35, destaque do autor). 

 

 Ñande Ru Marangatu, segundo o antropólogo, faz parte desse quadro de 

imigrações de índios paraguaios, acrescido, no entanto, de um detalhe que se diferencia 

daquelas primeiras preocupações migratórias do auxiliar e do historiador. Os Kaiowa de 

Marangatu são, na sua grande maioria, índios vindos do país vizinho aliciados pelos 

antropólogos do GT e pelos antropólogos do CIMI e incentivados a invadirem as terras 

da fazenda Fronteira e lá reivindicarem os direitos territoriais guardados aos povos 

indígenas do Brasil, diz Rosa (2001). 

“Os índios foram irresponsavelmente jogados lá (Ñande Ru 

Marangatu), ficando com todos os problemas de sobrevivência, 

sem recurso para nada. (...) Aquelas lideranças estranhas ao local, 

vindas de outras aldeias, a maior parte do Paraguai, da Aldeia de 

Pysyry, é que tornaram o clima tenso, perigoso e dramático.  

Os próprios índios afirmam que muitos dos quais participaram da 

invasão pretendem voltar para as suas aldeias de origem ou para 

os locais de onde vieram. Não o fazem por medo, pois são 

ameaçados no caso de deixarem aquele local da invasão. Muitos 

índios que pretendem fugir ou sair do local são castigados, 

surrados e postos de castigos num círculo de pau, exposto ao sol o 

dia todo. (...) Sentem-se ameaçados pelos índios invasores de 

Cerro Marangatu, que querem forçá-los, coagi-los a não 

abandonarem aquele local. (...) são índios inamistosos e 

briguentos, e, com certeza, estimulados por essas idéias políticas e 

ideológicas vindas do Paraguai e do CIMI, tornam-se 

intransigentes e agressivos, e agora embalados com a impunidade, 

prepotentes e ousados” (Rosa, 2001: 56-57 – parênteses 

adicionados).       

 

As invasões de terras no MS por parte dos índios, continua Rosa, são uma 

constante desde a década de 1980. É nesta década que os antropólogos armam os 

levantes junto aos índios nas aty guasu, invadem as fazendas economicamente 
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produtivas e esperam da FUNAI o início do procedimento administrativo de 

identificação e delimitação da terra, diz Rosa (2001). 

“Infelizmente, entretanto, o momento histórico que atravessamos 

não nos permite confiar inteiramente no papel do Estado e das 

suas instituições específicas para o caso, a fim de conduzir o 

problema, permitindo que a melhor forma de justiça seja 

alcançada. Premido por dívidas externas e internas o Estado 

brasileiro, sofrendo pressões externas de todo tipo, vem se 

mostrando leniente e permissivo no trato de questões, nas quais 

ele não poderia admitir sequer a menor interferência neste 

sentido. Sabe-se, por exemplo, por informações recentes, que a 

FUNAI, tem grande parte de seu orçamento constituída por 

doações internacionais dessas ONGs, com o condicionamento de 

identificar e delimitar áreas indígenas, demarcando-as em 

seguida” (Ibidem: 1-2). 

“Pelas informações que dispomos, a FUNAI está comprometida 

com essas invasões de índios no Mato Grosso do Sul. A praxe 

agora é essa. Espera-se a invasão e, em seguida, a FUNAI vem 

correndo atrás, nomeia um GT e dá início a um processo 

administrativo, legitimando o esbulho contra o direito de 

propriedade de pessoas, garantido pelo Art. 5° Inc. XXII da 

Constituição brasileira. Esta situação é muito grave e leva as 

pessoas a desacreditarem no papel do Estado e das instituições 

criadas pela Lei, com o fim de promoverem o bem comum, a paz 

social e a harmonia de todos, efetivando o Direito e a Justiça, 

como o determina a letra e o espírito da nossa Constituição” 

(ibidem: 7).    

 

Deslegitimado o tekoha enquanto produção guarani, Hilário Rosa investe no 

esvaziamento de Ñande Ru Marangatu de suas gentes: os índios que lá estão são índios 

paraguaios cooptados por antropólogos para forçar a demarcação da terra. Esta 

paraguaicização dos Kaiowa do tekoha Marangatu desencadeia no texto do contralaudo 

a explicitação do desprezo que tem o autor pela história desses Kaiowa. A passividade 

com que os Kaiowa são inseridos por Hilário Rosa nas ambições de alguns antropólogos 

em fazer de suas aldeias e de seus códigos sócio-culturais redutos da cultura guarani à 

moda antiga expõe, uma vez mais, facetas da ideologia do pensar e tratar os povos 

indígenas: os Kaiowa ali vivem/estão por falta de sorte maior.  
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 Hilário Rosa, dessa forma, tira daquela comunidade Kaiowa o desejo, a ação 

das gentes de Seu Alziro pelo tekoha e coloca os filhos e os netos do Capitão pacatos, 

satisfeitos nas festas de confraternização de Pio Silva, humanista. Desconstrói o 

protagonismo político Kaiowa na luta pelo Marangatu resumindo a sua história de 

recusa frente aos projetos integracionistas à militância de alguns antropólogos que junto 

a uma política indigenista esquizofrênica da FUNAI reivindicam terras no Mato Grosso 

do Sul.  

“(...) mais uma vez usaram o índio como pretexto para agredir 

nossa sociedade” (ibidem: 2). 

 “Ora será que ele (Thomaz de Almeida) ignora que nas aldeias 

ou reservas brasileiras, o nível, a qualidade de vida dos índios é 

incomparavelmente melhor? Será que ele ignora, que por maiores 

que sejam as falhas do órgão tutor no seu 

protecionismo aos índios, eles já estão 

recendo, através da FUNASA, água tratada, 

saneamento básico, vacinas, remédio para 

suas enfermidades. Será que ele ignora que é 

exatamente pela efetividade destas medidas 

de amparo e proteção é que as populações 

indígenas brasileiras estão recuperando seu 

crescimento demográfico? Será que ele 

ignora que grande parte daquelas aldeias da 

fronteira brasileira, além de escolas, cada 

vez melhores, estão graças à energia elétrica 

já instalada, participando de programas 

educacionais, via satélite, e mesmo 

ingressando na era da informática? Com 

certeza, para ele, o fato de a FUNAI das 

guarida às pobres índias gestantes, vindas do 

Paraguai, registrando-as em suas aldeias, 

para que elas tenham acesso ao auxílio-

maternidade, e aos elementos mais velhos, 

acesso à aposentadoria do INPS, não tem 

importância alguma! 

Será que ele ignora, que por maiores que 

sejam as falhas da nossa política indigenista, 

o índio brasileiro sempre foi tratado com 

mais respeito e humanidade do que no 

Paraguai? Será que ele ignora, que desde 1846, quando o ditador 

CARLOS ANTONIO SOLANO LOPES, por decreto, 

transformou todos os índios paraguaios em „cidadãos paraguaios‟ 

acabando com a proteção legal de suas terras, institucionalizou o 

Conforme o “Relatório de 
Violência contra os povos 
indígenas no Brasil” de 2009 
realizado pelo CIMI o guarani no 
MS é o povo que mais sofre 
violência no país, são 33 
assassinatos (dos 60 que 
ocorreram nesse ano), 1 
desaparecimento, 7 tentativas de 
assassinato, 5 atropelamentos, 2 
ameaças de morte, 3 casos de 
lesão corporal dolosa, 2 casos de 
racismos, 19 suicídios, 2 casos de 
desassistência na área da saúde, 
90 mortes por desnutrição, 1 caso 
de desassistência na área da 
educação e 6 casos de 
desassistência geral (CIMI, 2009). 
 
De acordo com o projeto “Situação 
dos detentos indígenas no MS” 
(CTI, UCBD, 2008) a população 
indígena carcerária em  MS no ano 
de 2006 era de 119 detentos, 
tendo sua maior expressão 
numérica pelos Kaiowa e Ñandeva.  
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esbulho contra as terras de índios daquele país? (Ibidem: 77, 

parênteses adicionados e destaque do autor). 

“Outro aspecto a considerar neste problema, e que tem um peso 

muito grande, em função do princípio da tutela, é o da 

inimputabilidade do índio em relação ao não índio. Isto confere-

lhes vantagens desmesuradas e, em razão de fatos como o de 

CERRO MARANGATU, que já estão sendo consideradas 

injustas e ilegítimas diante dos crimes de impunidade dos índios” 

(Ibidem: 77, destaque do autor).    

 

O contralaudo é um evento comunicativo que se dedica ao exercício da 

desconstrução e construção do Kaiowa. Desconstrói enquanto povo possuidor de saber, 

de códigos próprios, autônomos, constrói como gentes vazias, passivas a manipulações 

das vontades alheias. O exercício a qual se propõe o contralaudo é obvio: sem tekoha 

como constructo sócio-histórico-cultural Kaiowa não há que se pensar em terra 

tradicional Kaiowa e, assim, não há que se pensar em direitos territoriais Kaiowa e, 

assim, não há que se pensar em Ñande Ru Marangatu. 

O desprezo pelo Kaiowa como outra estratégia do antropólogo do contralaudo 

faz nada senão justificar o esbulho das terras indígenas no MS, reforçar o projeto 

integracionista, legitimar o ideário desenvolvimentista e autorizar as práticas etnocidas e 

genocidas há tanto tempo praticada contra esses povos. 

O tekoha é do Kaiowa do mesmo modo que o Kaiowa é de Ñande Ru 

Marangatu. Dizer o contrário como diz o contralaudo é legitimar o modo de pensar e 

tratar os povos indígenas. Hilário Rosa corrobora com a história do “nós” quando se 

desvale das gentes de Marangatu, simplificando o que é luta, heroísmo Kaiowa e o que 

é no corpo das gente de Ñande Ru marcado com a violência e com a saudade.  

No quadro comum de barbarismos contra os povos Kaiowa, o contralaudo de 

Hilário Rosa amansa os racismos, os assassinatos, os suicídios, as ameaças, as 

expulsões, as mortes das crianças.     
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Considerações Finais 

 

Ao longo deste trabalho procurei levantar uma possibilidade de entendimento 

sobre a suspensão dos efeitos do decreto homologatório da terra indígena Ñande Ru 

Marangatu que superasse o de uma mera disputa no âmbito econômico por terras no 

Mato Grosso do Sul e que não ficasse restrita a uma explicação jurídica. Tendo sempre 

por perto a fala dos Kaiowa e a questão central que levantam sobre a falta de efetivação 

de seus direitos de povos indígenas, procurei adicionar ao tema elementos substanciais 

que pudessem dar conta de minha proposta. 

Amparada por autores que se propuseram a refletir sobre questões da América 

Latina deslocando o lugar epistêmico de onde são normalmente pensadas as 

experiências sócio-históricas das gentes americanas e identificando na racialização 

dessas gentes o principal formador histórico das relações estabelecidas entre o “nós” e 

os povos indígenas investi em um estudo exploratório que pudesse revelar alguns dos 

nossos fantasmas por detrás de um tema bastante caro aos povos indígenas: a 

demarcação de suas terras. 

 Dentre os documentos que compõem o procedimento administrativo de 

identificação e delimitação da terra indígena Ñande Ru Marangatu dois foram 

escolhidos por se apresentarem conflitantes no entendimento sobre os direitos 

constitucionais dos Kaiowa: o laudo antropológico e o contralaudo antropológico. 

De um lado, como visto, o laudo apresenta o tekoha como experiência sócio-

histórica guarani que se pensa e organiza como realidade social complexa - relações de 

parentesco, políticas, cosmológicas, econômicas e religiosas - pela categoria espacial 

tradicional. O contralaudo, por outro lado, apresenta o tekoha guarani como 

conhecimento pertencente a etnologia paraguaia desenvolvida pelo jesuíta Bartomeu 
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Melià de estreita ligação com a renovação das políticas indigenistas daquele país e de 

vínculos com  instituições internacionais.  

Assim, o laudo antropológico ocupa-se da tradução do ser Kaiowa pelo conceito 

de tekoha conforme entendem os guarani enquanto o contralaudo antropológico ocupa-

se da desconstrução desse ser Kaiowa e de sua construção como ser esvaziado dessa 

experiência sócio-histórica. 

Outro ponto em que destoam os documentos periciais é sobre a terra indígena 

Ñande Ru Marangatu. No laudo a preocupação do antropólogo Rubem Thomaz de 

Almeida foi a de reconstruir o cenário histórico matogrossense do sul dando ênfase nas 

falas de Seu Alziro e de suas gentes no processo de expulsão e de recuperação do 

tekoha. Hilário Rosa, ao contrário, investe no silêncio dos Kaiowa atribuindo a 

paraguaicização daquela comunidade acompanhada pela invencionice político-

ideológica de Marangatu por parte dos antropólogos do GT e do CIMI.     

Outro ponto ainda considerado foi que por detrás dos conceitos existe a posição, 

o lugar que os autores ocupam no discurso político sobre os povos indígenas. Se 

Thomaz de Almeida endossa o compromisso da antropologia nos anos de 1970 em se 

assumir como empreendimento até então neocolonialista justificador de etnocídios e 

genocídios para se repensar enquanto prática e ciência, Hilário Rosa dá continuidade ao 

projeto de integração cultural e econômica dos povos indígenas.  

No que se refere à feitura do contralaudo sinalizei para a metodologia e a técnica 

pouco usual do autor em lidar com literatura por ele utilizada. Hilário Rosa distorce o 

sentido de três fontes bibliográficas (relatório do auxiliar Genésio Pimentel Barboza, 

“Mapa Etno-linguístico” de Curt Nimuendaju e “Reflexões sobre fontes orais e escritas 

na elaboração de laudo periciais” de Maria Hilda B. Paraíso) manipulando a proposta 

original de seus autores.  
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  Posto isto, ocupei-me do contralaudo. Questões como o que é o contralaudo 

antropológico, a que ele se destina e o que ele revela foram postas para auxiliar o estudo 

exploratório do documento pericial a que esta dissertação se dispôs.  Entendido como 

um evento comunicativo, ou seja, como um discurso, o contralaudo do antropólogo 

Hilário Rosa revela como recurso teórico implícito o imaginário coletivo sobre os povos 

indígenas, historicamente construído como um modo de pensar e tratar os povos 

indígenas. Por meio desde recurso de racialização dos povos indígenas o antropólogo 

facilmente se empenha na desconstrução e construção do Kaiowa conforme a proposta 

de negação dos direitos territoriais de seu trabalho fazendo com que se acione, articule e 

se distribua pelo texto um conjunto de idéias antiindígenas.    

Um texto estratégico, um discurso racista que procura a todo momento lembrar o 

lugar ocupado pelos povos indígenas nas relações com o “nós”. Um novo modo 

técnico/verbal de se objetivar o velho racismo é o que o contralaudo propõe. 

Duas considerações fazem aqui importantes. A primeira diz respeito à 

antropologia e o descaso dos antropólogos por documentos como o contralaudo 

antropológico de Hilário Rosa. Se a leitura dessas perícias se faz com desagrado não 

deveria ser feita com desprezo ou vaidade.  Documento como o contralaudo apresentado 

revela os limites da antropologia bem como a sua dificuldade em se desvencilhar da 

função neocolonialista a que se ocupou por tanto tempo, basta lembrar que as idéias 

levantadas e defendidas por Hilário Rosa não são estranhas aos antropólogos.   

Ademais, o empenho que se dedica a ABA na discussão e na feitura de laudos 

antropológicos não é o mesmo na desconstrução de um contralaudo antropológico, ao 

contrário, a postura da ABA em não dar validade aos contralaudos em nada reflete, vale 

destacar que foram os argumentos apresentados pela perícia de Hilário Rosa que deram 
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sustentação teórica para a negação dos direitos territoriais dos Kaiowa de Ñande Ru 

Marangatu por parte dos advogados de Pio Silva e demais fazendeiros.     

A segunda consideração a ser feita se refere ao diálogo entre antropologia e 

direito, este parece ainda muito desajustado.  Se um documento como o contralaudo foi 

aceito como perícia antropológica no procedimento de identificação e demarcação da 

terra Ñande Ru Marangatu significa, reforçando a consideração anterior, que a 

antropologia não consegue sair de lócus de reformulação ética e moral e que o direito 

resiste em pensar os direitos indígenas constitucionais, reforçando o abismo que existe 

entre os povos indígenas e os direitos dos povos indígenas. Ambos não se encontram e 

também não dão conta de silenciar manifestações de racismos, como é o caso do 

contralaudo, como é o caso da suspensão dos efeitos do decreto homologatório de 

Ñande Ru Marangatu. Fica aqui uma preocupação. 
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Anexo Um 
Legislação Indigenista 

 

Constituição Federal de 1998. Legislação do Brasil Colônia, Império e República sobre 

as terras indígenas. Legislação referente ao procedimento administrativo de 

identificação e demarcação de terra indígena do Estatuto do Índio. Portaria / Ministério 

da Justiça n.° 14. 

 

Anexo UM.UM 
Os direitos dos povos indígenas na Constituição Federal de 1988

34
 

 

 

1 – Competências legislativas e materiais: 

 

Art. 20. São bens da União: 

(...) 

XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

(...) 

 

§ 2.° A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 

terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do 

território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas por lei.
35

 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

XIV – populações indígenas; 

 

Art. 49. É de competência exclusiva do congresso Nacional: 

(...) 

XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos 

hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

(...) 

XI – a disputa sobre direitos indígenas. 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) 

                                                           
34

 Os artigos 231 e 232 do Capítulo VIII da Constituição Federal de 1988 – Dos Índios – já foram citados 
na introdução desta dissertação. 
35

 Legislação infraconstitucional sobre as fronteiras e Forças Armadas: Lei 6.634/1979, Lei 8.183/1991, 
Decreto 4.412/2002, Portaria 020/2003 do Estado-Maior do Exército e Portaria 983/2003 do Ministério 
da Defesa. 
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V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;  

 

 

2 –  Pesquisa e lavra em terras indígenas 

 

Art. 176 (...) 

§ 1.° A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potencias a que 

se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou 

concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de 

capital nacional na forma da lei, que estabelecerá condições especificas quanto a essas 

atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.   

 

 

3- Educação
36

 

 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais.  

(...) 

§ 2.° O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem. 

 

4- Direitos Étnicos e Patrimônio Cultural Brasileiro
37

: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais. 

§ 1.° O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.  

(...) 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade , à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 

nos quais incluem: 

 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

                                                           
36

 Legislação infraconstitucional sobre a educação indígena: Lei 9.394/1996, Lei 10.558/2002, Decreto 
26/1991 e Resolução do Conselho Nacional de Educação 03/1999. 
37

 Legislação infraconstitucional sobre o Patrimônio Cultural Brasileiro: Portaria 693/2000 Fundação 
Nacional do Índio. 
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IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados à 

manifestações artístico- culturais; 

V- os conjuntos urbanos e sítios de valor históricos, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

 

§ 1.° O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

 

§ 2.°Cabem à administração pública, na forma de lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear a consulta a quantos dela necessitem. 

(...) 

 

Art. 231 

5 - Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 

 

Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a 

partir da promulgação da Constituição. 

 

 

Anexo UM.DOIS 

Legislação sobre as terras indígenas no Brasil Colônia, no Império e na República 

 

 
Brasil Colônia 

Carta Régia -  10 de Setembro de 1611, por Filip III: 

 

“(...) os gentios são senhores de suas fazendas nas povoações, como o são na Serra, sem 

lhes poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhes fazer molestia ou injustiça alguma; 

nem poderão ser mudados contra suas vontades das capitanias e lugares que lhes forem 

ordenados, salvo quando elles livremente o quizerem fazer (...)” (Cunha, 1987: 58). 

 

 

 

 

Alvará Régio - 1º DE Abril de 1680: 

 

“(...) E para que os ditos Gentios, que assim decerem, e os mais, que há de presente, 

melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de suas fazendas, como o 

são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhe fazer moléstia. E o 

Governador com parecer dos ditos Religiosos assinará aos que descerem do Sertão, 

lugares convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e não poderão ser mudados dos 

ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro, ou tributo algum 

das ditas terras, que ainda estejão dados em Sesmarias e pessoas particulares, porque na 

concessão destas se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais se entende, e 
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quero que se entenda ser reservado o prejuízo, e direito os Índios, primários e naturais 

senhores delas” (Ibidem: 59). 

 

Carta Régia - 09 de Março de 1718: 

 

“(...) (os índios) são livres, e izentos de minha jurisdição, que os não pode obrigar a 

sahirem das suas terras, para tomarem um modo de vida de que elles não se agradão 

(...)” (Ibidem: 61). 

 

Lei Pombalina - 06 de Julho de 1755: 

 

“(...) Os índios no inteiro domínio e pacífica posse das terras (...)   para gozarem delas 

por si e todos seus herdeiros” (Ibidem: 62). 

 

 

Brasil Império 

Decreto nº 1.318 - 30 de Janeiro de 1854 (regulamenta a lei nº 601 – 18 de 

outubro de 1850): 

 

“Art. 72. Serão reservadas as terras devolutas para colonização e aldeamento de 

indígenas, nos distritos onde existirem hordas selvagens.” 

(...) 

 

Art. 75. As terras reservadas para colonização de indígenas, e para elles distribuídas, são 

destinadas ao seu uso fructo; não poderão ser alienadas, enquanto o Governo Imperial, 

por acto especial, não lhes conceder pelo gozo dellas, por assim o permitir o seu estado 

de civilização.”  

 

 

Brasil República 

Constituição Federal de 1891: 

 

“Art. 83 - Continuam em vigor, enquanto não- revogadas, as leis do antigo regime, no 

que explicita e implicitamente não for contrário ao sistema de governo firmado pela 

Constituição e aos seus princípios nela consagrados.” 

 

 

Constituição Federal de 1934: 

 

“Art. 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem 

permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.” 

 

Constituição Federal de 1937: 
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“Art.154. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que achem localizados em 

caráter permanente, sendo-lhes, porem, vedada a alienação das mesmas.”   

      

 

Constituição Federal de 1946: 

 

“Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem 

permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem.” 

  

 

Constituição Federal de 1967 

 

“Art. 198 -  As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei 

federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu 

direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilizadas nelas 

existentes. 

 

1º - Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza 

que tenham por objeto o domínio, a posse  ou a ocupação de terras habitadas pelos 

silvícolas“  
 

 

Anexo UM.TRÊS   
Estatuto do Índio - Lei n.° 6.001 de 19 de Dezembro de 1967 

 

1- Posse Indígena: 

  

 Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente 

das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 

as utilidades naquelas terras existentes.  

 Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a 

ocupação efetiva da terra, que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, 

detém e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou 

economicamente útil.”  

 

 

2- Ocupação, domínio e nulidade de atos contra a posse: 

 

 

"Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de 

qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras 

habitadas pelos índios ou comunidades indígenas. 

 

§ 1º.  Aplica-se o disposto neste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos 

índios ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade ou 

particular."  
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3- Ocupação tradicional e demarcação: 

 

 

"Art. 25 - O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente 

das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, 

independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos 

silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da 

ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, 

tomar qualquer dos Poderes da República."  

 

4- Demarcação da terra indígena: 

 

“Art. 17. Reputam-se terras indígenas:  

 

I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os artigos 4º, IV, e 

198, da Constituição; 

 

(...) 

 

Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de 

assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo 

estabelecido em decreto do Poder Executivo.  

 

Art. 1º  As terras indígenas, de tratam o art. 17, I, da Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 

1993, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente demarcadas por iniciativa 

e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio, de acordo com o disposto 

neste Decreto.”  

 

5- Técnicos do órgão de assistência ao índio: 

 

“Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de 

assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo 

estabelecido em decreto do Poder Executivo.”  

 

 

6- Homologação da terra indígena e registro imobiliário como patrimônio da 

União: 

 

“Art.19 (...). 

§ 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da 

República, será registrada em livro próprio do Serviço de Patrimônio da União (S.P.U.) 

e do registro imobiliário da comarca da situação das terras.”  
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7- Concessão de interdito possessório: 

 

“Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de 

assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo 

estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

(...) 

§ 2º Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a concessão de 

interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou à 

demarcatória.” 

 

8- Medida Liminar: 

 

“Art. 63. 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 ao índio.”  

 

9- Inalienabilidade e indisponibilidade da terra indígena: 

 

Art. 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá recair 

desapropriação salvo o previsto no art. 20.”  

 

Anexo UM.QUATRO 

Portaria / Ministério da Justiça N.° 14 – 9 de Janeiro de 1996 

Estabelece regras sobre a elaboração do Relatório circunstanciado 

de identificação e delimitação de Terras Indígenas a que se refere 

o parágrafo 6º do artigo 2º, do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro 

de 1996. 

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA; no uso de suas atribuições e tendo em vista 

o disposto ao Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, objetivando a regulamentação 

do Relatório previsto ao § 6º do art. 2º do referido decreto; 

CONSIDERANDO que o decreto homologatório do Sr. Presidente da República, 

previsto no art. 5º do Decreto nº 1.775, tem o efeito declaratório do domínio da União 

sobre a área demarcada e, após o seu registro no ofício imobiliário competente, tem o 

efeito desconstitutivo do domínio privado eventualmente incidente sobre à dita área (art. 

231, 6 do CF); 

CONSIDERANDO que o referido decreto baseia-se em Exposição de Motivos do 

Ministro de Estado da Justiça e que esta decorre de decisão embassada no relatório 

circunstanciado de identificação e delimitação, previsto ao parágrafo 6 art. 2º, do 

Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996; Publicado no D.O.U. de 10/01/1996, p. 341, 

Seção I. 
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CONSIDERANDO que o referido relatório, para propiciar um regular processo 

demarcatório, deve precisar, com clareza e nitidez, as quatro situações previstas ao 

parágrafo 1º do art. 231 da Constituição, que consubstanciam, em conjunto e sem 

exclusão, o conceito de .terras tradicionalmente ocupadas 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 a sua reprodução 

física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.; 

RESOLVE: 

Art. 1º O relatório circunstanciado de identificação de delimitação a que se refere o § 6º 

do art. 2º do Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, devidamente fundamentado em 

elementos objetivos, abrangerá, necessariamente, além de outros elementos 

considerados relevantes pelo Grupo Técnico, dados gerais e específicos organizados da 

forma seguinte: 

I- Primeira Parte 

Dados gerais: 

a) informações gerais sobre o(s) grupo(s) indígenas(s) envolvido(s), tais como filiação 

cultural e linguística, eventuais migrações, censo demográfico, distribuição espacial da 

população e identificação dos critérios determinantes desta distribuição; 

b) pesquisa sobre o histórico de ocupação da terra indígena de acordo com a memória 

do grupo étnico envolvido; 

c) identificação das práticas de secessão eventualmente praticadas pelo grupo e dos 

respectivos critérios casuais, temporais e espaciais; 

II – Segunda Parte 

Habitação permanente: 

a) descrição da distribuição da(s) aldeia(s), com respectiva população e localização; 

b) explicitação dos critérios do grupo para localização, construção e permanência da(s) 

aldeia(s), a área por ela(s) ocupadas e o tempo em que se encontra(m) na atual(is), 

localização(ões); 

III – Terceira Parte 

Atividades Produtivas: 

a) descrição das atividades produtivas desenvolvidas pelo grupo com a identificação, 

localização e dimensão das áreas utilizadas para esse fim; 
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b) descrição das características da economia desenvolvida pelo(s) grupo(s), das 

alterações eventualmente ocorridas na economia tradicional a partir do contato com a 

sociedade envolvente e do modo como se processam tais alterações; 

c) descrição das relações sócio-econômico-culturais com outros grupos indígenas e com 

a sociedade envolvente; 

IV – Quarta Parte 

Meio Ambiente: 

a) identificação e descrição das áreas imprescindíveis à preservação dos recursos 

necessários ao bem estar econômico e cultural do grupo indígena; 

b) explicitação das razões pelas quais tais áreas são imprescindíveis e necessárias; 

V – Quinta Parte 

Reprodução Física e Cultural: 

a) dados sobre as taxas de natalidade e mortalidade do grupo nos últimos anos, com 

indicação das causas, na hipótese de identificação de fatores de desequilíbrio de tais 

taxas, e projeção relativa ao crescimento populacional do grupo; 

b) descrição dos aspectos cosmológicos do grupo, das áreas de usos rituais, cemitérios, 

lugares sagrados, sítios arqueológicos, etc. explicitando a relação de tais áreas com a 

situação atual e como se objetiva essa relação no caso concreto; 

c) identificação e descrição das áreas necessárias à reprodução física e cultural do grupo 

indígena, explicitando as razões pelas quais são elas necessárias ao referido fim; 

VI – Sexta Parte 

Levantamento Fundiário: 

a) identificação e censo de eventuais ocupantes não índios; 

b) descrição da(s) área(s) por ele(s) ocupada(s), com a respectiva extensão, a(s) data(s) 

dessa(s) ocupação(ões) e a descrição da(s) benfeitoria(s) realizada(s); 

c) informações sobre a natureza dessa ocupação, com a identificação dos títulos de 

posse e/ou domínio eventualmente existentes, descrevendo sua qualificação e origem; 

d) informações, na hipótese de algum ocupante dispor de documento oriundo de órgão 

público, sobre a forma e fundamentos relativos à expedição do documento que deverão 

ser obtidas junto ao órgão expedidor. 

VII – Sétima Parte 

Conclusão e delimitação, contendo a proposta de limites da área demarcada. 
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Art. 2º No atendimento da Segunda à Quinta parte do artigo anterior dever-se-á contar 

com a participação do grupo indígena envolvido, registrando-se a respectiva 

manifestação e as razões e fundamentos do acolhimento ou rejeição, total ou parcial, 

pelo Grupo Técnico, do conteúdo de referida manifestação. 

Art. 3º A proposta de delimitação far-se-á acompanhar de carta topográfica, onde 

deverão estar identificados os dados referentes a vias de acesso terrestres, fluviais e 

aéreas eventualmente existentes, pontos de apoio cartográfico e logísticos e 

identificação de detalhes mencionados nos itens do artigo 1º. 

Art. 4º O órgão federal de assistência ao índio fixará, mediante portaria de seu titular, a 

sistemática a ser adotada pelo grupo técnico referido no § 1º do art. 2º do Decreto nº 

1.775, de 8 de janeiro de 1996 relativa à demarcação física e à regularização das terras 

indígenas. 

Art. 5º Aos relatórios de identificação e delimitação de terras indígenas, referidos no § 

6º do art. 2º do Decreto nº 1.775 de 8 de janeiro 1996, encaminhados ao titular do órgão 

federal de assistência ao índio antes da publicação deste, não se aplica o disposto nesta 

Portaria. 

 

Anexo Dois 

População Guarani no estado do Mato Grosso do Sul 

 

O Mato Grosso do Sul é o segundo maior estado em população indígena no 

Brasil. Segundo o bando de dados da SIASI - FUNASA de 1° de julho de 2010 o estado 

do Mato Grosso do Sul possui 68.860 indígenas distribuídos pelos os povos Atikum, 

Kaiowá, Ñandeva, Guató, Kamba, Ofaié-Xavante, Kadiwéu, Kinikinauwa, Terena e 

Laiana. Dessa população os Guarani é o povo em maior número sendo 11.125 deles 

Ñandeva, 32.097 Kaiowá e 17 M‟bya, totalizando 43.239 guarani. 
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População Guarani no Estado do Mato Grosso do Sul 

Município Aldeia Guarani Kaiowa M'bya 

Amambai 

Amambai 414 6698 1 

Limão Verde 11 1192 

  

Jaguari   316 

      

Antônio João 

Campestre   420 

  

Ñande Ru Marangatu   562 

      

Aquidauana 

Bananal 1   

  

Imbirussú 2 1 

Lagoinha 1 1 

Ipegue 1 1 

Limão Verde     1 

Aral Moreira Guassuty 5 

Bela Vista Pirakuá 471 

Brasilândia Ofaié 5 36 2 

Caarapó 

        

Caarapó 215 4622   

Guira-Roka   85   

Campo Grande Urbanizado 98 21 
  

Coronel Sapucaia Taquapery 9 2833   

Dois Irmão do Buriti 

        

Barrerinho 1     

Oliveira   3   

Douradina Panambi 21 847 
  

Dourados 

      

  

Bororó 618 5154 

Jaguapirú 1829 1697 

Panambizinho 5 328 

Porto Cambira 5 61 

Eldorado Cerrito 394 129 
  

Guia Lopez da Laguna Cerro Y 108 
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População Guarani no Estado do Mato Grosso do Sul 

Município Aldeia Guarani Kaiowa M'bya 

Japorã 

      

  

Acampamento Yvy Katu 225 29 

Porto Lindo 3459 92 

Juti 

      

  

Jarará 9 265 

Taquara 7 246 

Laguna Carapã 

      

  

Guaimbé 16 416 

Rancho Jacaré 16 432 

Maracajú Sucuri 14 218 1 

Miranda Moreira 3 

Paranhos 

      

  

Arroio Corá 380 80 

Paraguassú 219 426 

Pirajuí 2052 19 

Potrero-Guassu 630 17 

Sete Cerros 110 376 

Ponta Porã 

      

  Kokue-Y   128 

Lima Campo 9 190 

Porto Murtinho São João 1 1   

Sete Quedas Acampamento Sombrerito 224 2 
  

Sidrolândia Tereré 
  

12 

Tacuru 

        

Jaguapiré 62 911   

Sassoró 54 2187   

Total 
      

11.125 32.097 17 

População Total       43.239       

 

 

 


