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APRESENTA~AO 

O trabalho que se segue tem por objetivo compreender 
o processo social responsável pela defini~ao de urna 
área indígena específica a ser ocupada pelos indios 
Kayowá da regiao do Panambi. Trata-se de perceber 
historicamente como as administra~oes do Servi~o de 
Prote~ao aos Índios (SPI) e da Colonia Agrícola 
Nacional de Dourados (CANO) atuaram com vistas a 
criar - pois a defini~ao da área resulta s?bretudo 
de rela~oes presentes no campo politicu - um espa~o 
territorial para os Kayowá. 

Desse modo, sao as práticas e as visees 
(representa~oes sociais) dos agentes e ag@ncias 

' envolvidos na situa~ao o que procuro apreender, 
acentuando, sempre que possivel, seus diferentes 
interesses, correlacionando-os aos seus 
posicionamentos. 

A partir do estudo <leste caso de cria~ao de urna 
terra indígena, o trabalho procura apontar para 
elementos presentes na atua~ao da ag~ncia 
indigenista dirigida aos grupos Guaraní do sul de 
Mato Grosso. Para isto, circunscreve-se a prática da 
ag@ncia no momento em que esta será envolvida em urna 
situa~ao social (de conflito) caracterizada pela 
busca da defini~ao de urna terra indígena .. 

Cabe ainda destacar a rela~ao entre a ag~ncia e o 
grupo estudado. No caso do Panambi, por exemplo, 
quando os Kayowá esfor~aram-se para, através de seus 
próprios meios, garantir o território que ocupam, a 
agéncia indigenista interfere anulando suas a~oes. 

17 



Dai a importancia de acentuar como 'a seu modo' os 
Kayowá pprticiparam das a~oes que levariam a 
defini~ao de urna área a ser ocupada por eles. 

Enfim, a posi~ao da agencia de interlocutora e 
mediadora da rela~ao entre os indios e agentes e 
agencias da sociedade brasileira se faz de modo 
particular no periodo tratado (1940/1960). O 
acompanhamento histórico da situa~ao do Panambi 
permite, a meu ver, que se retenham alguns dos 
elementos presentes na idéia de 'prote~ao' veiculada 
pela ag~ncia. 

A área indígena do Panambi está localizada a 
quarenta quil8metros do municipio de Dourados, 
Estado do Mato Grosso do Sul, e é habitada por 451 
Kayowá (FUNAI/83), subgrupo Guaraní, da familia 
Tupi-Guaraní e do tronco Tupi. 

Em 1971, o engenheiro agr8nomo Ilge Araújo de Souza 
mediu e demarcou - etapas do processo de 
regulariza~ao de terras indígenas - 2.037ha como 
pertencentes A área indígena do Panambi. No entanto, 
o~ Kayowá nunca chegaram a ocupar efetivamente esta 
área e atualmente encontram-se em 370ha, estando o 
restante em maos de proprietários rurais. 

Na área de 300.000ha, cedida pelo governo estadual 
ao governo federal para a instala~ao da CAND, 
incluí-se o território tradicionalmente ocupado 
pelos Kayowá. 

A CAND é criada pelo Decreto Federal nQ 5.941, de 28 
de Outubro de 1943, como parte de urna ampla política 
de cria~ao de col8nias agricolas nacionais. Nesse 
momento, o governo do Estado Novo implementa no 
plano ideológico a campanha pelo nacionalismo. 
Empíricamente, as col8nias expressavam a preocupa~ao 
do governo federal, entre outros interesses, coma 
produ~ao para o mercado interno, a dissolu~ao dos 
conflitos sociais no campo e a defesa das fronteiras 
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nacionais. Esta campanha tornou-se pública através 
do lema 'Marcha para o Oeste'. 

Urna primeira versao <leste texto foi apresentada ao 
Departamento de Ciencias Sociais da Universidade 
Federal Fluminense como requisito para a obten~ao do 
grau de bacharel em Ciencias Sociais. Com o titulo 
'Panambi: um caso de produ~ao de urna terra indígena 
Kayowá', ela foi entregue a esta Universidade em 
agosto de 1987, tendo como orientadora a professora 
do Departamento de Antropología, Delma Pessanha 
Neves. 

Esta segunda versao, concluida em fevereiro de 1988, 
está dividida em quatro capítulos. O primeiro é urna 
rápida exposi~ao histórica dos processos sociais nos 
quais estiveram envolvidos os Guaraní e sobre os 
quais se tem algumas informa~oes. Ele é o resultado 
de leituras realizadas. Menos do que urna história 
<leste grupo, é um exercicio feíto sobre a 
bibliografía trabalhada. Exce~oes a isto sao as 
subdivisoes referentes A explora~ao econ8mica de 
erva-mate e a atua~ao do SPI. Para montá-las, 
utilizei, além da bibliografía, documentos colhidos 
no Centro de Documenta~ao do Museu do Índio (CEDOC) 
e dados levantados durante o periodo (outubro de 
1987 a fevereiro de 1988) em que integrei o projeto 
Kayowá-Nandeva. 

O segundo capitulo procura destacar alguns aspectos 
da organiza~ao social Kayowá. Além de fornecer 
informa~oes sobre este grupo, auxilia na compreensao 
do terceiro capitulo. Como o primeiro, foi 
construido a partir de urna leitura sistemática de 
textos. 

O material sobre o Panambi, utilizado no terceiro e 
no quarto capítulos, é composto sobretudo por 
documentos internos do SPI. Deste material, 53 
documentos me foram passados pelo antropólogo Rubem 
F. Thomaz de Almeida em fevereiro de 1987. O 
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restante foi colhido no CEDOC, nos meses de mar~o e 
setembro.. de 1988. Estes documentos cobrem o periodo 
entre os anos de 1944 e 1971. Consistem basícamente 
em cartas, oficios e telegramas trocados entre o 
agente da área indígena Francisco Horta (atualmente 
área indígena de Dourados) e a chefia da 5~ 
Inspetoria Regional; bilhetes de Kayowá da área de 
Panambi; oficios e telegramas entre a IR-5 e a 
diretoria do SPI; relat6ríos de engenheiros, 
agrimensor, funcionários e etnólogos do 6rgao, 
designados para vístoriarem a área; oficios entre o 
agente do Posto Indígena Francisco Horta ou o chefe 
da IR-5 e a díretoria da Colonia Agricola Nacional 
de Dourados (CAND); e oficios entre o agente do 
Posto Indigena Francisco Horta e o delegado de 
policía do municipio de Dourados. 

Escritos por agentes diferentemente posicionados e 
em tempos diversos, estes documentos t~m em comum o 
fato de apresentarem ínforma~oes sobre o processo de 
defini~ao de urna área especifica a ser ocupada pelos 
Kayowá da regiao do Panambi durante o conflito 
instalado com a cria~ao e a implanta~ao da CAND. 

, . 
E a partir deles que busco apreender historicamente 
o processo social do qual resultou a área indigena 
do Panambi. 
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1 DA FLORESTA l ALDEIA: UM POUCO DA HISTÓRIA KAYOWÁ 

1. 1 Os Guaraní quando do processo de ocupa~ao da 
América Espanhola 

No inicio do processo de domina~ao espanhola na 
América, durante as primeíras décadas do século XVI, 
os indios Guaraní distríbuiam-se por urna vasta 
regiao. Nesta ocasiao, 

Los Avá-Guaraníes hallábanse nucleados en el área 
comprendida entre los ríos Paraguay, Miranda, Paraná, 
Tieté-Añemby, Uruguay, Yacu!, y con algunos asientos en 
el litoral atlantico. Dentro de esta extensa área 
geográfica, los Guaraníes no constituían siempre una 
población regionalmente compacta y homogénea;(1) 
(Susnik, 1979-1980: p. 9) (ver mapa 1). 

Sob homogeneidade lingÜistica - decorrente do 
predominio, com algumas varia~oes, da lingua guaraní 
na regiao - ocultavam-se nuclea~oes regionais 
independentes(2), organizadas, social e políticamente 
de modo autonomo e identificadas comumente, tanto 
pelos integrantes de outras nuclea~oes quanto pelos 
espanh6is, pelo nome de seus caciques príncipais e 
pelo nome da área que ocupavam. 

A partir da no~ao de guára(3) a etno-historiadora 
Susnik (Id.) identifica as etnias Guaraní presentes 
na regiao em que se encontravam os Guaraní no século 
XVI. Por guará a autora compreende urna área 
delimitada por acidentes geográficos (ríos, 
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montanhas), onde se realiza ·a "afirmación 
sociocomunitaria" (ver p. 23). 

Nota a autora que os Guaraní nao formavam aldeias 
densamente povoadas. Caracterizava-os o exclusivismo 
unitário e a preocupa~ao com a seguran~a do 
território frente a popula~oes periféricas. Isto se 
<lava devido a fatores como: os acidentes geográficos 
que definiam o potencial extensivo das ro~as, a 
homogeneidade social das comunidades, dada tanto pela 
identif ica~ao de um ancestral comum quanto pelo · 
caráter das popula~oes periféricas, ·o dinamismo dos 
te'yi - familias extensas, que constituiam a unidade 
básica da organiza~ao sócio-economica dos Guaraní -, 
as alian~as políticas estabelecidas pelo parentesco 
entre as comunidades, a comunica~ao intercomunitária 
com a participa~ao nos yeroky (festa religiosa)· e a 
capacidade, através da palavra, de mobiliza~ao dos 
tuvicha (lider guerreiro) no caso de defesa do 
território ou de a~ao de vingan~a (Susnik, 1970-80: 
16 e 17). 

A uniao de cinco a seis te'yi, que podiam possu1r de 
dez a sessenta ou mais familias nucleares - fogos , 
formavam o tekoha. "La conciencia sociolocal 
unitaria, el vinculo 'aldeano',( ... )" (Id.,Ibid.: 
19). Os guára, em número de quatorze segundo a 
autora, eram formados por nucleaciones que se 
compunham do vinculo entre os tekoha. No entanto, 

El guára no constituía un organismo sociopolítico 
propiamente dicho; efll>ero, la comunidad de los intereses 
mencionados, los vínculos sociales y la conducta unitaria 
frente a las circunstancias disociadoras( •.. ) 
(Id. ,Ibid.: 16). 

I Os estudos realizados sobre os Guaraní coloniais 
consideram estas etnias como integrantes de cinco 
grandes subgrupos. Coro os Cario, localizados próximo 
ao rio Paraguai e A cidade de Assun~ao, os espanhóis 
estabeleceram seus primeiros contatos. Conquistados 
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por Juan de Ayolas, quando este se dirigía ao Peru, 
viram-se compelidos a firmarem coro ele uro 'acordo de 
paz' (Gadelha, 1980:97). A alian~a instituía, entre 
outras coisas, a concessao de mulheres aos espanhóis, 
o que fixava a existencia de urna rela~ao de 
parentesco, através do casamento - cunadazgo - entre 
espanhóis e Guaraní. O estabelecimento <leste vinculo 
político, em que operavam normas de reciprocidade, 
nao evitou, contudo, que a mao-de-obra dos Cario 
fosse utilizada no desbravamento e na conquista. Por 
outro lado, o vinculo coro os espanhóis interessava 
aos Cario, urna vez que isto lhes garantía uro maior 
poder de enfrentamento contra grupos inimigos como os 
Agace e os Guaicuru (Id., Ibid.:97-100)(5). 

Já os Tapés ocupavam urna área de aproximadamente 
trezentas léguas, abrangida hoje pelos estados do 
Río Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Foram os 
jesuitas os primeiros a penetrarem na regiao. 
Encontraram urna popula~ao ainda nao vitimada pelas 
pestes ou pelas encomendas dos conquistadores e 
fundaram'. suas redu~oes no periodo de junho de 1632 a 
dezembro de 1634. Entretanto, a chegada das 
bandeiras paulistas, comandadas por Raposo Tavares 
no ano de 1636, provocou profundas transforma~oes 
na r egiao, principalmente ero sua demografía (Meliá, 
1986:40-62). 

Os Paraná, localizados próximo ao r10 Paraná, 
aparecem nos documentos do século XVI como indios 
belicosos (Susnik, 1979-80:84). Como os Cario e os 
Tapés, os Paraná foram dizímados durante o processo 
de ocupa~ao de seus territórios pelos espanhóis e 
portugueses (Almeida, 1985:05). 

Os Guaira encontravam-se no alto Paraná. As primeiras 
noticias sobre indio~ nesta regiao sao dadas por 
Alvar N. Cabeza de Vaca, que por ai passou em fins do 
ano de 1541 e inicio de 1542. Estes Guaraní 
conheceram tanto o 'ciclo' encomendero quanto os 
'ciclos' jesuita e bandeirante. Sem excluirem-se, 
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MAPA 1 

Século XVI: Localiza~ao dos grupos Guaraní. 
Nao estao indicados a regiao litoranea nem o Yacui. 
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estes 'ciclos', por certos momentos, definiram no 
periodo colonial os quadros de rela~oes na regiao. A 
partir de 1607, as bandeiras se intensificaram e, em 
1628, também as redu~oes sao alvos dos ataques dos 
paulistas. Em 1631, os jesuitas e os indios restantes 
das redu~oes deixam o Guaira (Meliá, 1986:86). 

A principios del siglo XVII los indios del Guaira eran 
considerados pocos, por lo menos los que servían 
efectivamente a los españoles, y de éstos, una buena 
parte fue reducida a cautiverio años después por los 
paulistas 
(Id., Ibid. :88)(6). 

Por firn, os Itatim. Se considero, corno o fizeram 
Meliá, G. & G. (1976) seguindo a hip6tese de 
Nusdorffer, que os Pai-Tavytera/Kayowá(7) atuais "( ... ) 
como descendientes de aquellos Caaguá del siglo 
XVIII, lo son también de los Itatirn del siglo XVI y 
XVII, ( ... )"(p. 155), conseqÜentemente, é na regiao 
e nos Guaraní do Itatim que devo fixar rninha aten~ao. 
Pois é desta regiao que posso obter noticias capazes 
de nos inforrnarem sobre os Guaraní entendidos como 
antepassados do subgrupo Pai-Kayowá. 

1.2 A regiao do Itatim 

Localizada na altura dos paralelos 12,5° e 22°, está 
situada entre os ríos Taquari, ao norte, e Apa, ao 
sul. A oeste o limite é feíto pelo río Paraguai e a 
leste se impoe a serra do Amambai. Atualmente, a 
regiao pertence ao sudoeste do Mato Grosso (Gadelha, 
op. cit. :54). 

' O mapa nQ 2, que mostra a extremidade sul do Pantanal 
Matogrossense e a fronteira sul entre o Brasil e o 
Paraguai, permite visualizar a regiao do Itatim no 
século XVII, delimitada pelo río Mbotetey (Miranda), 
ao norte, e pelo río Apa, ao sul. 
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A atividade economica instalada pelos espanhóis no 
Paraguai colonial caracterizou-se por estar baseada 
na produ~io agrícola e sustentada fundamentalmente 
pela utiliza~io de mio-de-obra indígena. O trabalho 
do escravo negro, que vinha ocorrendo nas colonias 
portuguesas como o Brasil, era urna alternativa 
impensável dentro do sistema economico do Paraguai 
colonial, tendo-se em conta, entre outras coisas, o 
alto custo que tal substitui~io acarretaría aos 
colonos espanhóis. O trabalho indígena constituía-se, 
assim, em elemento essencial e condi~ao de 
continuidade do sistema economico instalado. 

Apesar do reconhecimento da importancia da 
mio-de-obra indigena para o trabalho colonial, as 
rela~oes de trabalho definidas no interior dos 
sistemas de yanaconato e mita exigiam, dada A marte 
ou A fuga de muitos indios, a renova~ao desta 
mio-de-obra. O sistema de yanaconato fundava-se na 
rela~ao individual entre o indio e o patrio. O indio 
servia por tempo indefinido na propriedade do senhor. 
Submetiam-se a este estado os indios que haviam 
abandonado suas aldeias ou delas tinham sido 
retirados. A este estado se incorporavam igualmente 
os indios que se negavam a se tornar vassalos do re1 
da Espanha e, por isso, eram aprisionados nas 
'guerras justas'. Entre eles estavam os Paiaguá,
Guaicuru, Guaná e Chaguinho (Gadelha, 1980:107). 

No sistema da mita, o cacique ficava responsável por 
fazer com que os indios de sua comunidade cumprissem 
o servi~o. Os indios serviam a um s6 'encomendero' e 
"o trabalho da mita era feíto, portanto, por turnos 
de quatro a seis meses de dura~ao" (Id., Ibid.:88). 
Em algumas ocasioes, a retirada excessiva de indios 
das aldeias causava desequilibrios economicos. Para 
os 'encomenderos' o sistema da mita apresentava 
problemas, já que a distancia das aldeias e seus 
deslocamentos tornavam dificil abrigar os indios ao 
cumprimento da mita (Id. ,Ibid.:109). 
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Nos dois sistemas - de 'encomenda' - referidos, cabía 
Aquele que utilizava o trabalho indígena doutrinar 
estes indios. Sobre a 'encomenda' diz Gadelha: 

A encomenda constituiu a instituicao capital da 
colonizacao americana, pois através dela se processou a 
utilizacao da mao-de-obra indígena em proveito do 
espanhol. Se, jurídicamente, o indio era livre, e suprema 
a soberanía da Coroa sobre ele, na prática sua condicao 
era a de escravo, tendo sido explorado ao máximo pelos 
colonos, apesar de todas as tentativas dos reis de 
Espanha objetivando proteger sua vida e liberdade 
(p. 104 e 105)(8). 

A necessidade de maior quantidade de bra~os indígenas 
para o trabalho exigía dos 'encomenderos' espanhóis a 
explora~io de novas áreas. Suas tentativas de 
estabelecerem urna comunica~io com o territ6rio do 
Itatim colonial objetivavam tanto abrir caminho 
até o Peru (terra onde se esperava encontrar o 
'Potosi' - local de abundancia mineral), 
atravessando a regiao do Itatim, como conseguir 
suprimento de mio-de-obra necessário ao sistema 
produtivo(9). 

Os Itatim no século XVI encontravam-se em pleno 
movimento no interior de seu território. lsto acorría 
por motiva~oes internas, independente da presen~a dos 
'encomenderos' ou das redu~oes jesuitas. Há noticias 
de que os primeiros estiveram na regiao no ano 1553, 
quando foi fundada pela primeira vez, por Garay, a 
Vila de Jerez, e em 1593, quando Rui Días Gomes funda 
pela segunda vez, agora mais 'próxima da regiao do 
Guaira, a mesma Vila. Já os jesuitas estabelecem suas 
redu~oes no Itatim somente no ano de 1631 (Id., 
Ibid.: 81). 

Os primeiros deslocamentos decorrentes de motiva~oes 
míticas lideradas pelos chamanes em busca de terras 
mais adequadas para o plantío dos ro~ados seguiram 
rumo aos ríos Amarnbay e Iguatemi. Esta circunstancia 
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levou os Etaté-Mbyá ao contato com os 
Nu-Guará-Campero. 

O crescimento demográfico e a insuficiencia 
economica da regiao levaram as comunidades mais ao 
norte do Itatim, seguindo o mitico Tamoi, a abrir 
caminho pelas terras dos Acawaquizado Saravera até a 
regiao entre os ríos Paraguai e Guaporé, onde se 
formou a "unidad sociotribal" dos 
Guasurágua-Pauserna (Susnik, 1979-80:29). 

Do mesmo modo, motivados pelos do norte, tekohas ao 
sul, seguindo os chamanes, implementaram igualmente 
suas migra~oes. Porém, acentua Susnik que 

No obstante esta fragmentación emigratoria de los 
Itatines, permanecieron en los antiguos limites del 
'Guará' alto Paraguayense muchos 'Tekó'a' que preferian 
el tradicional 'Teko Kavi' (buena vida con chicha) al 
'Teko kandire' de nuevas esperanzas; estos luchaban por 
su integridad sociotribal 
( ... ) (1979-80:31). 

1.3 Os Itatim e a presen~a das redu~oes jesuíticas 
na regilo 

Em fins do século XVI, as .fazendas estabelecidas 
pelos conquistadores espanhóis careciam de 
mao-de-obra. Economicamente as provincias espanholas 
mantinham-se através da explora~ao de produtos para 
auto-abastecimento ou do comércio da área. O servi~o 
de mita era prestado pelos Guaraní que viviam em 
tekohas separados e passavam naquele momento por 
dificuldades de adapta~ao A nova situa~ao imposta 
pelos colonizadores (Susnik, 1979-80:122). 

Outros grupos Avá (indios) quedaban con cierta libertad 
en las regiones apartaqos de los irrrnediatos intereses 
pobladores, si bien sufriendo las consecuencias de un 
definitivo enciello local y regional, expuestos desde ya 
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a la amenazante entrada de los criollos, a la violencia 
~l trueque impuesto por los 'tupíes', siervos de los 
colonos portugueses, o ya a un real cautiverio 
esclavizador de los paulistas 
(Id. , 1 oc. cit. ) • 

Esses aspectos de coloniza~ao espanhola compoem o 
quadro no qual se inserem as redu~oes jesuitas. Com 
o apoio do rei da Espanha, desde suas primeiras 
instala~oes, as redu~oes constituiram-se 
efetivamente num problema para os 'encomenderos'. Os 
jesuitas opunham-se A prática das encomendas e, por 
isso, as redu~oes eram urna alternativa para os 
indios. 

A queda das redu~oes no Guaira no ano de 
1629 - quando 13 redu~oes foram destruidas pelos 
bandeirantes, comandados pelo paulista Antonio 
Raposo Tavares - permitiu que o superior das 
missoes, Antonio Ruiz Montoya, explorasse novas 
regioes (Gadelha, 1980:236). Em 1631, instala-se a 
primeira missao no Itatim, próxima ao río Miranda. 
Ela objetivava trabalhar com os habitantes da aldeia 
de Araguay, coma ajuda dos espanhóis; os jesuitas 
matricularam 300 indios que eram abrigados 
diariamente a assistirem ao catecismo. 

Urna outra mis sao assentou-se na regia.o do Ybu, 
terras do mboruvixá chama Nanduabusú, considerado 
como o principal da regiao do Itatim (Gadelha, 
1980:238)(10). 

Desse trabalho os jesuitas nao obtiveram muitos 
frutos. No ano de 1632, os paulistas, conduzidos 
pelos colonos de Jerez - única localidade que punha 
Assun~ao em contato com a regiao do Itatim -, 
desiludidos quanto aos seus negócios comerc1a1s e 
esperan~osos de obterem alguma renda com o com~rcio 
dos indios, avan~am contra os Itatim e os jest:itas. 
Os indios que conseguem escapar do aprisionarnento 
reúnem-se, guiados pelos jesuitas, próximo ao río 
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Apa e ao río Paraguai. No primeiro, ficaram os 
indios ligados ao cacique Paraku e no segundo os 
liderados por Nanduabusú. O padre Ferrer queixava-se 
do lugar escolhido por Nanduabusú por estar exposto 
aos ataques dos Paiaguá (grupo do chaco). No ano de 
1634 estas duas redu~oes unem-se e formam a redu~ao 
de Yatebo. Um ano mais tarde surge urna nova divisao 
e sao formadas as redu~oes de Santo Ignácio de 
Caagua~u ou Santiago, e Nossa Senhora de Fé ou Taré 
(Idem: 245) (ver mapa 3). 

No ano de 1639, quando os padres Manuel Berthold e 
Barnabé de Bonalle chegaram a essas redu~oes, as 
mesmas encontravam-se praticamente extintas (Idem: 
246). Além da fome, decorrente da destrui~ao das 
ro~as realizada pelos bandeirantes paulistas nos 
anos anteriores, urna onda de peste dizimou 2/3 da 
popula~ao das redu~oes. Meliá, G. & G. afirmam que 
"durante medio siglo la historia de las reducciones 
del Itatin se confunde con la historia de los 
ataques de los paulistas sobre ellas, y de las 
ambiciones encomenderas de los asuncenos, ( ... )" 
(1976:163). 

Alguns Itatim, no entanto, negaram-se a ficar sob o 
abrigo dos jesuitas. Mesmo após permanecerem nas 
redu~oes, voltavam a se refugiar nas matas. Estes 
Itatim permaneceram longe das encomendas, redu~oes e 
bandeiras paulistas. No sécuÍ o XVIII, tem-se noticias 
desses Itatim, identificados sob a denomina~ao 
Caaguá ou Montese. 

Mostrei até agora que, na defini~ao da situa~ao dos 
Guaraní da regiao do Itatim, foi fundamental a 
participa~ao de 'encomenderos', jesuitas e 
bandeirantes paulistas. Estes agentes, como já 
aludí, intensificaram um movimento de migra~ao na 
regiao que já vinha ocorrendo por determina~oes da 
própria sociedade Guaraní. Resta, contudo, fazer 
referencia aos indios Mbayá-Guaycurú. 
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A mudan~a <leste grupo, antepassado dos indios 
atualmente conhecidos como Kadwéu, para a regiao 
próxima ao río Paraguai - banda oriental do Paraguai 
- no século XVII, atingiu de modo significativo os 
Itatim que ai habitavam. As suas incursoes feítas 
através dos ríos, e principalmente a cavalo, levaram 
a que estes Guaraní procurassem lugares menos 
acessiveis, longe das vías de comunica~ao (Meliá, G. 
& G., 1976: 165). 

1 • 4 Os Caaguá 

Denomina-se Caaguá - "y sus equivalencias fonéticas y 
ortográficas: Cainguá, Kaaiwá, Cayuá, Kayowá" (Idem: 
169) - ou Montese aqueles indios"( ... ) que 
políticamente no han sido 'reducidos', 
religiosamente son todavía 'infieles' y 
culturalmente son 'bárbaros'" (ibid). Denomina~ao 
que inicialmente foi atribuida pelos colonizadores 
europeus, de modo depreciativo, aos indios que se 
negaram a ser reduzidos ou encomendados e 
refugiaram-se nas matas do Itatim. 

Essa regiao localizada 

( .•. ) entre la cord_ilhera de Mbaracayú y el R. ~acunday, 

entre las sierras de S. Joaquím, Yvytyrusú, S. Rafael y 
el rio Paraná, extendíase la zona no colonizada, pero 
transitada por los yerbateros, el gran refugio de los 
'Kaynguá-Monteses•, predominantemente de origen étnica 
guaraní, ente ellos hallábanse muchos prófugos 
•cristianos' o bautizados de los •tava' y los refugiados 
de las revueltas fracasadas. Hasta la primera mitad del 
siglo XVII, el gentio 'Avá-Montes' vivia marginado, 
conscientemente evitando todo contacto con su periferia 
colonizada o tierra de los 'Guaraníes pueblerinos' 
(Susnik, 1979-80: 181). 
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MAPA 3 

Fonte: Gadelha (Op. Cit.) 
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Sob o termo Caaguá, no entanto, encontram-se, já no 
fim do $éculo XVIII, os tres subgrupos Guaraní, a 
saber: Mbyá, Nandewa e o Kayowá; no Paraguai, 
conhecidos respectivamente como Mbyá, Chiripa e 
Pai-Tavytera (Meliá, G. & G., 1976:169). De acorde 
com os objetivos aquí delineados, tem valor para o 
trabalho as informa~oes que deem noticias <lestes 
últimos. Nao sao muitas, como já apontaram Meliá, G. 
& G. (!bid.). Acrescente-se ao fato o considerável 
cuidado que se deve ter quando se trata <lestes 
Caaguá, pois nao é dificil dizer que se está a falar 
de um subgrupo quando, na verdade, a referencia 
feíta diz respeito a outro. 

Com a valoriza~ao da erva-mate como produto 
comercializável, novas regioes passam a ser 
exploradas. Localizados em regioes típicamente 
ervateiras, os Caaguá-Montese estabelece.m padroes 
noves de relacionamento - agora com os ervateiros. 

Os as sal tos real izados 'pe los Monte se aos 
acampamentos dos 'criollos' ervateiros '· em busca de 
machados, roupas e, igualmente, como urna a~ao em 
defesa de seu território, serviram para refor~ar a 
representa~ao sobre os indios Montese como hostis. 
Por causa dos ataques dos indios, os ervateiros 
abandonavam seus acampamentos e negavam-se a 
trabalhar. Aproveitando-se desta situa~ao, os 
beneficiadores da erva exigiam das autoridades 
oficiais responsáveis, atitudes definidas em rela~ao 
a a~ao dos indios. Ou seja, "( ..• ) la aplicación de 
la Ley de Guerra, ( ... ) " ( Susnik, 1979-80: 184). 

Possivelmente, é pela inser~ao histórica dos Kayowá 
no Mato Grosso do Sul -, tao presentes nas páginas 
de sua história oral, que Meliá, ·G. & G. comentam 
que é no século XVII - quando a penetra~ao dos 
'criollos' nos ervais intensifica-se - que se define 
"cierto tipo de relación colonial que perdura 
fundamentalmente hasta el día de hoy" (1976:175). 
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Rela~ao essencialmente de troca - de erva ou 
servi~o, por ferramentas e mantimentos. 

1.5 Os Kayowá 

A partir dos últimos decenios do século XIX, a 
regiao que atualmente forma o sul do Estado do Mato 
Grosso do Sul sofreu significativas mudan~as. A 
guerra como Paraguai (1864-1870) foi para o governo 
brasileiro como urna advert~ncia sobre ' a necessidade 
de 'integrar' a regiao ao contexto das outras 
regioes. 

No que diz respeito ao Kayowá, foi após a guerra que 
come~ou a se definir urna nova situa~ao na r.egiao 
onde estao envolvidos estes indios. Refiro-me ao 
empreendimento econ8mico de explora~ao da erva-mate, 
cuja principal responsável foi a empresa 
Mate-Laranjeira. A instala~ao dos primeiros postes 
indígenas pelos SPILTN - Servi~o de Prote~ao aos 
Índios e Localiza~ao dos Trabalhadores Nacionais , 
em meados do primeiro decenio deste século, é, 

. igualmente, elemento importante a que deve ser 
dirigida a aten~ao de urna análise_ que vise 
compreender a situa~lo atual dos Kayowá no Mato 
Grosso do Sul. 

Eu diría, também, que outro fato significativo para 
a def ini~ao dos acontecimentos nos primeiros 
decenios na regiao - e dos Kayowá - foi a forte 
imigrá~ao de paraguaios e a migra~ao de gaúchos para 
lá, em busca de áreas que pudessem ocupar. Devido ao 
extenso monopólio de terra exercido pela empresa, 
como veremos, muitas dessas pessoas incorporaram-se 
aos trabalhos da própria Mate-Laranjeira. 
Entretanto, por nao ser o trabalho nos ervais da 
empresa o destino de tantos outros, ou daqueles que 
permaneceram no . trabalho temporariamente, surge a 
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questao sobre o que teria ocorrido com estas 
pessoas-

A participa~ao dos Guaraní na Guerra do Paraguai nao 
é clara. Que batalhas tinham sido travadas em 
território tradicionalmente ocupado pelo grupo nao 

·resta dúvida. Porém, os trabalhos dedicados A Guerra 
do Paraguai fazem men~ao particularmente A . 
participa~ao dos Terena e dos Kaingang sem se 
referirem aos Guaraní. Após a guerra, além da 
defini~ao da fronteira entre os dois paises, 
estabeleceu-se um destino diverso para os grupos 
Guaraní de um país e de outro. 

1.5. 1 A extra~ao da erva-mate 

É em fins do século XIX e inicio do XX que se 
intensificam no sul do Estado de Mato Grosso a 
extra~ao e a comercializa~ao da erva-mate. A 
valoriza~ao do produto, sobretudo no mercado 
argentino, redefine os interesses economices na 
regiao. Rica em ervais (ver mapa 4), ela coincide com 
o território tradicionalmente ocupado por grupos 
Guaraní. Com efeito, estes grupos tiveram suas áreas 
ocupadas por 'ranchos'- local de acomoda~ao dos 
ervateiros - e como mao-de-obra, participaram da 
explora~ao do produto. 

O auge da explora~ao do produto se realiza durante o 
periodo em que a empresa Mate-Laranjeira - em 1903 
transformada na empresa Mate-Laranjeira, Mendes & 
Companhia - detém o monopólio de extra~ao dos 
ervais. Em troca da concessao da explora~ao dos 
ervais, a empresa pagava ao governo do estado taxas 
de arrendamento previamente definidas. 

Alguns dados sobre a cria~ao da empresa 
Mate-Laranjeira, o seu desenvolvimento e o debate 
politice em torno do monopólio detido pela empresa 
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de terras do estado encontram-se em Correa Filho 
(1925). 

Entretanto, parece-me importante frisar que o livro 
deve ser compreendido como produto <leste debate. 
Possivelmente urna forma de dar legimitidade A 
resolu~ao 911, assinada em 07 de julho de 1924, que 
def inia as novas bases para o arrendamento das 
terras onde se encontravam os ervais, o que ia ao 
encentro dos interesses da empresa. Virgilio Alves 
Correa Filho, autor do livro e, entao, secretário de 
Agricultura, posiciona-se favoravelmente A 
distribui~ao dos ervais que a empresa detinha por 
arrendamento. 

A primeira permissao para a explora~ao economica dos 
ervais foi feíta a Thomaz Laranjeira no ano de 1882, 
pelo decreto 8.799, assinado pelo presidente da 
provincia do Mato Grosso, o Barao de Maracaju. Este, 
'amigo' de Laranjeira. Duas outras concessoes foram 
feítas nos anos de 1890 e 1894, respectivamente pelo 
decreto nQ 520 e a resolu~ao legislativa nQ 76. A 
primeira sancionada pelo presidente do Estado do 
Mato Grosso, General Antonio Maria Coelho, também 
'amigo' de Thomaz Laranjeira, e a segunda por Manoel 
Murtinho, presidente do Estado do Mato Grosso e 
irmao de Francisco Murtinho·, presidente do Banco Río 
e Mato Grosso, na ocasiao grande acionista da 
empresa (ver mapas 4 e 5 para a extensao das terras 
arrendadas). 

As solicita~oes realizadas pela empresa para 
manuten~ao (quantidade de terra) e extensao (número 
de anos) do monopólio dos ervais feítas em 1907 e 
1912 sao recusadas pelo governo do estado. Em 1924 a 
resolu~ao nQ 911 define que a área arrendada deveria 
ser feíta em lotes de 200.000ha e no máximo cinco 
lotes por interessado. Sornada a outras medidas, a 
resolu~ao visava obstaculizar o processo de 
concentra~ao de terras arrendadas feíta pela 
empresa. 
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Arnaldo~Estevao de Figueiredo(ll), em 1947, quando 
assumiu o governo do Estado do Mato Grosso, 
imediatamente negou A empresa o seu pedido de 
prorroga~ao do prazo de arrendamento(12). 

Sobre o trabalho nos ervais, Corrªa Filho (1925) faz 
poucas referªncias. Porém, lembra que: 

A empresa adiantava recursos pecuniários e mercadorias 
aos seus 'habilitados', que traziam do Paraguai as 
necessárias turmas de ervateiros, com os quais penetravam 
na regiao que lhes era destinada 
(p.34). 

O valor do trabalho do .ervateiro era avaliado 
segundo a quantidade de arrobas transportadas por 
día. Do salário recebido eram descontados os pre~os 
das .mercadorias e alimenta~ao consumidas. 

O mboruvixa (capitao) Carlos Vilharca, da área de 
Jacarey-MS, que durante seis anos trabalhou nos 
ervais da Fazenda Indiana, próxima A área indígena, 
forneceu algumas informa~oes sobre o trabalho dos 
indios nos ervais. 

Segundo ele, o trabalhar nos erva1s era o único meio 
de se conseguir vestimentas, alimenta~ao e 
ferramentas. Recebia-se adiantado, dependendo dos 
interesses de cada um, vestido , cobertor, cal~a, 
'chapéu de panamam' (chapéu de palha), trigo, carne, 
arroz, mandioca, feijao de vara. A inclusao de 
alimenta~ao entre os mantimentos recebidos devia-se 
A proibi~ao de se desenvolver o cultivo de ro~a na 
área dos ervais. 

Ao iniciar o trabalho, cada pessoa era conduzida a 
um lote pelo qual ficava responsável e do qual devia 
extrair a erva. A distribui~ao das pessoas pelos 
lotes constituia~se em um dos encargos do feitor que 
também vigiava e cuidava para que os ervateiros 
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cumpr1ssem com o trabalho nos lotes a eles 
destinados. 

Em caso de abandono do trabalho, o que ocorria 
ocasionalmente, o feitor buscava as pessoas nas 
áreas, a fim de que dessem continuidade ao mesmo. Em 
virtude dos pre~os altos dos produtos, alguns 
Guaraní nao conseguiam sanar suas dividas contraídas 
coro a fazenda, o que os levava a abandoná-la. 

Para explicar a divisao das pessoas pelos lotes, 
Carlos Vilharca fez o seguinte desenho: 

• 

• 

• 
~ 3 (lotes) 
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2 (trilha 
principal) 

• __.,. 4 (ranchos ) 



MAPA 4 Concessoes a- empresa Ma,te-Laranjeira 

Legenda: 1882 . . . ' 1890 
' 1894 

Adaptado mapa touring 
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MAPA 5 

Legenda: Regiao dos . erva1s no Mato Grosso 

Reproduzido Almeida (1985) 
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Ainda segundo me informou ~arlos Vilharca, alguns 
chefes de familia levavam suas familias para os 
ranchos, onde permaneciam enquanto durava a extra~ao 
de erva naquela área. 

Sobre a rela~ao entre os Guaraní e a empresa 
Mate-Laranjeira no sul do Mato Grosso, Almeida 
(1985) sugere que: 

Os ervais e a infra-estrutura criada funcionaram ao mesmo 
tempo como pólos de atracao e repulsao. De atracao, como 
no caso de Ramada, porque permitiam aos indios a 
aquisicao de produtos considerados necessários (sal, 
~ecido, ferramenta), de repulsao, como no caso dos 
Nandeva de Cerrito. porque, instalados nas proximidades 
dos Tekoha, provocavam seu deslocamento a outras 
paragens, em geral nas matas ainda disponiveis 
(p.11). 

Desse modo, se a rela~ao dos grupos Guarani 
localizados nesta regiao com a extra~ao da erva-mate 
pode ser notada, o mesmo nao é possivel afirmar para 
os Guaraní situados na regiao do Panambi. Como 
acentuo mais A frente ( 3.4. 1), esta regiao nao 
possuia ervais tao abundantes quanto os existentes 
mais ao sul do estado, para onde convergiam os 
interesses. 

1.5.2 Notas sobre a atua~ao do SPI no sul de 
Mato Grosso 

No ano de 1910, é criado pelo decreto nQ . 8.072 e 
sancionado pelo ministro da Agricultura, Indústria e 
Comércio, Rodolpho Miranda, como reparti~ao deste 
ministério, o Servi~o de Prote~ao aos Índios e 
Localiza~ao de Trabalhadores Nacionais - SPILTN 
(somente SPI ap6s 1918)(13). Com esta atitude o Estado 
brasileiro imputa a si o direito e o dever de,ser 
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porta-voz e proteger os grupos indigenas presentes 
em seu território político. 

A fim de implementar suas a~oes voltadas para a 
'prote~ao' dos grupos indígenas, o SPILTN é 
organizado em inspetorias regionais, as quais ficam 
subordinados os postos indígenas. As inspetorias, 
localizadas geralmente nas capitais dos estados onde 
se realizam os servi~os, cabe a responsabilidade da 
execu~ao dos trabalhos da agencia nas áreas 
indígenas pertencentes a sua circunscri~ao. 

A regiao sul do Estado de Mato Grosso - atual 
Estado de Mato Grosso do Sul - incialmente, isto é, 
quando da estrutura~ao da agencia, ficou sob a 
administra~ao da 6ª Inspetoria Regional (IR-6), 
sediada em Cuiabá-MT. 

Segundo Oliveira (1968), em 1941 a respbnsabilidade 
por esta regiao passa a 5ª Inspetoria Regional 
(IR-5), quando esta, neste mesmo ano, transfere-se 
de Bauru para Campo Grande, mudan~a que, de acordo 

" ( ) . como autor, representava ... um s1ntoma 
expressivo do significado da área na política 
indigenista nacional" (p. 43). 

/ 

Dentre as práticas que confirmam a idéia de prote~ao 
aos indios veiculada pela agencia, destaca-se aquela 
que diz respeito a defini~ao de um espa~o geográfico 
a ser ocupado pelos grupos indígenas. Durante o 
periodo de existencia do SPI (1910-1967), a 
legisla~ao relativa a demarca~ao de terras indígenas 
sofreu - pelas constitui~oes, decretos e normas 
diversas modifica~oes(14). Como demarca~ao, 
compreende-se a categoría que expressa atualmente 
urna etapa do processo de regulariza~ao das terras 
indígenas e que nao deve ser transportada com o 
mesmo sentido para diferentes momentos históricos. 

As primeiras terras destinadas a serem ocupadas 
pelos grupos Guaraní no sul do Estado do Mato Grosso 
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foram qualificadas como 'reservadas'. A idéia de 
reservar terras para os indios - o que ocorria 
mediante a transferªncia de terras do governo 
estadual para a Uniao - estava ligada a outra, isto 
é, A idéia de sua transitoriedade. 

Presente no Decreto 5.484, de 27 de junho de 
1928, que "regula a situac;ao dos indios nascidos no 
território nacional" (Lima, 1987:29), está a 
idéia - fundamentada nas concepc;oes 
evolucionistas - de que as sociedades humanas 
encontram-se em etapas diferentes de 
desenvolvimento, cujo sentido é a civilizac;ao. 

Aos grupos indigenas qualificados como nomades, 
garantía-se a posse temporária das terras. Isto 
estava sustentado pela idéia de que a cada etapa do 
estado evolutivo da humanidade correspondía urna 
forma de ocupac;ao do território geográfico. 

No periodo que vai de 1915 a 1928 sao reservadas 
oito áreas indigenas para os grupos Guaraní 
localizados no sul do Mato Grosso. A primeira 
reserva é realizada pelo decreto estadual nQ 404, de 

. 10/5/1915, e cría a reserva de Arnambai localizada no 
municipio como mesmo nome. No ano de 1917, o 
decreto estadual nQ 401, de 3/9/1917, cría a reserva 
de Dourados, neste municipio. Em 1924 é criada a 
reserva de Caarap6 através do decreto nQ 684, de 
20/11/1924, no municipio como mesmo nome. E enfim, 
pelo decreto nQ 835, de 14/11/1928, foram criadas as 
reservas de Pirajui, Jacarey, Ramada, Takuapiry e 
Limao Verde, respectivamente nos municipios atuais 
de Sete Quedas, Mundo Novo, Tacuru e Arnambai(15). 

A área indígena do Panambi, delimitada - medi~ao e 
demarca~ao perimetral - em 1971, possui suas terras 
ainda em situac;ao de regularizac;ao indefinida no que 
diz respeito a sua situa~ao jurídica. O levantamento 
fundiário realizado pela FUNAI em 1971 registra 
2.037ha com área do Panambi. No entanto, atualmente, 
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os Kayowá ocupam somente 370ha e nao há, por parte 
da agªncia tutora, ac;oes que expressem a tentativa 
de recuperac;ao da área efetiva que na época do 
levantamento estava ocupada por 45 proprietários . 
rura1s. 

O quadro e o mapa 6 que seguem, preparados pelo 
Centro Ecumªnico de Documentac;ao e Informac;ao 
(CEDI), fornecem um panorama geral da situac;ao atual 
das áreas indigenas Guaraní do Sul de Mato Grosso e 
sua localizac;ao. 

Cabe agora apontar para alguns aspectos presentes na 
atua~ao do SPI junto aos Guaraní da regiao. Menos do 
que montar um quadro da atuac;ao da agªncia minha 
intenc;ao se limita A tentativa de fazer com que 
transpare~am algumas questoes que orientem urna 
análise posterior(16). 

As áreas de Jacarey e Ramada - como também as de 
Pirajui, Limao 1Verde e Takuapiry - conforme 
mencionado, foram reservadas no ano de 1928. Com a 
instalac;ao do posto do SPI na área indigena de 
Amambai (antigo posto Benjammim Constant) nos 
"inicios dos ¿:¡nos 30" (Watson, 1952:61), as áreas 
indigenas localizadas no extremo sul do atual Estado 
do Mato Grosso do Sul passam a ser responsabilidade 
de sua jurisdi~ao. 

Nas áreas de Jacaray e Ramada, os pastos indigenas 
s6 seriam instalados nos primeiros anos da década de 
70. 

A assistªncia a estas duas áreas indígenas era de 
responsabilidade do encarregado do Posto Indigena de 
Arnambai. No entanto, dos dados, sobretudo das 
entrevistas, que cobrem o periodo de 1940 a 1960, e 
para o qual sao tecidas as considera~oes, 
depreende-se que a presen~a do funcionário do SPI 
nas duas áreas era muito esporádica. O mboruvixa 
(capitao) Carlos Vilharca da área indígena do 
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Jacarey afirma, por exemplo, lembrar-se somente de 
uma ~ez em que esteve na área o funcionário do SPI 
Pantaleao Barbosa. Ele permaneceu por um día na casa 
do entao capitao Mancimo e "vinha pra olhar". "Veio 
ver se tinha problema de divisa, de brigas ou algum 
patrao que judiava"(17). Segundo os indios, a pessoa 
a ser nomeada como capitao era indicada por eles 
próprios. 

Na área de Ramada, o ex-capitao (1947-1968) 
Guilhermo Santurion informou que a presen~a do 
funcionário do SPI ocorria duas ou trªs vezes 
anualmente. 

Watson (1952), que esteve na área de Takuapiry de 
junho a dezembro de 1943, afirma igualmente que, 
durante os meses em que permaneceu ali, somente duas 
v~zes o funcionário esteve na área, sendo que uma 
delas foi para acompanhá-lo em sua visita inicial 
(p. 61)(18) .. 

, 
E apenas com a edif ica~ao dos postos nestas duas 
áreas que se inicia um programa de assist~ncia 
dirigido a esses grupos pela agªncia, quando sao 
constituidas as escolas, enfermarías e fixa-se na 
área um chefe de posto, elemento importante no 
exercicio de controle dos indios(19).No entanto, a 
interferéncia protecionista da ag~ncia neste periodo 
destaca-se quando da ocorrªncia de casos de 
homicidio devido a conflitos entre os indios ou 
entre estes e brancos e, inclusive, com o chefe de 
posto. No telegrama de 8/6/56, enviado pelo chefe da 
IR-5, Duocleciano de Souza, ao SOA, l~-se: 

Encarregado P.I. José Bonifácio aux. insp. Pantale~o 
Oliveira comunica ter grupo indios já civilizados Bebiano 
Bilharca e Marcelino Silva atacaram sede posto armados 
espingardas, facOes e cacetes 'intimando encarregado se 
retirar posto'. Lhes sendo isso prometido .livrando assim 
ser massacrado ( •.• ) alguns pra~as de Caarapó seguiram 
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para a reserva e prenderam os dois indios que f icaram em 
Caarap6 ( 20) • 

Segundo Guilhermo Santurion, no momento em que a 
pessoa era nomeada pelo encarregado do SPI para o 
cargo de capitao, ele a instruía no sentido de que 
evitasse o surgimento de conflitos no interior da 
área. Caso ocorressem e gerassem mortes, o fato 
devia ser comunicado ao encarregado. Se o homicida 
fosse um indio, deveria ser capturado pelo próprio 
capitao e seus 'policiais', e conduzido até o posto 
indígena de Amambai, onde ficava detido ou era 
transferido para outras áreas. Nestas ocasiqes em 
que o capitao seguía até o municipio de Amambai, o 
encarregado de posta obtinha informa~oes da área. 

A prisao dos indios funcionava como um instrumento 
de intimida~ao e, sobretudo, de disciplinariza~ao. A 
aplica~ao do castigo devia, antes, servir de exemplo 
e deixar claro q4e a atitudes semelhantes por parte 
dos indios corresponderiam puni~oes semelhantes. 
Era também urna tentativa de adestrar os indios de 
acorde com os principios da ag~ncia. O memorando nQ 
53, de 30/6/1953, remetido pelo encarregado do posto 
Francisco Horta (atual Dourados), Alaor Fioravanti, 
ao chefe da IR-5 e a sua resposta, em 8/7/1953, 
referem-se As atitudes tomadas pela agªncia quando o 
indio Joao Ferreira vendeu seu lote de terra. 

Comunico-vos que prendi um indio de nome Joao Ferreira, 
morador da colOnia federal, por ter vendido o seu lote a 
um civilizado. Assim que pe90 a retirada deste indio para 
moralizar nossa ordem contra especula90es ! Este indio 
quando foi preso, ele me disse que vendeu o lote e ia 
para o Paraguai, que ele tinha familia lá. Assim tem 
acontecido sempre(21). 

Em resposta ao objeto de vosso M/M n2 33, deveis reter 
preso esse indio durante um més, trabalhando para o 
poste, de maneira que circule a noticia de que todo Indio 
que vender lotes sofrerá a mesma penalidade(22). 
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Sobre o trabalho dos indios nas fazendas, o SPI nao 
se posicionava contrariamente. Entre os anos 40 e 60, 
os Guaraní de Jacarey, em troca de vestimentas, 
mantimentos e alimenta~ao, trabalharam na produ~ao 
de erva e no ro~ado - derrubada da mata - em 
fazendas como a de Ataliba Batista e Davi Santuriao, 
situadas próximas A área indigena. 

Na área indigena de Ramada, segundo o ex-capitao 
(1968-1982) Ubaldo Catelao, para que fossem 
explorados os seus ervais houve urna transferªncia 
dos indios para urna regiao próxima. Isto teria 
ocorrido, ainda de acorde com ele, aproximadamente 
em 1930. A transferªncia para o Poblito , regiao 
próxima ~ área indígena de Ramada, onde se 
encontravam familias Guaraní que trabalhavam na 
prepara~ao de erva para a empresa Mate-Laranjeira, 
foi realizada pelo Delegado de Policía Alcibiades 
Vargas juntamente com Geronimo Dermont(23). As 
familias transferidas só retornaram para a área por 
volta do ano de 1955, devido A ordem dada pelo 
encarregado do Posto Indígena de Amambai. 

É a partir de meados dos anos 60 que as áreas 
indígenas de Ramada e Jacarey t~m um aumento no 
número de familias. Em 1961, quando esteve pela 
primeira vez nestas áreas, Benedito Troques(24) 
calculou um número de 30 pessoas para a primeira e 
80 para a segunda(25). 

No ano de 1963, a 'missao evangélica Caioá' inicia 
seus trabalhos nestas duas áreas(26). Os missionários 
se fixariam na área de Ramada somente em 1968. 
Instalados no municipio de Igu~temy - 12km de 
Jacarey e 20km de Ramada - Benedito Troques e Rubem, 
junto com suas esposas, atendiam As duas áreas, 
oferecendo assistencia médica e educacional. 

Na área indígena de Ramada, segundo os indios 
entrevistados, a incidencia de doen~as como a 
malária e a 'tosse comprida' (coqueluche ) era 
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grande, o que mantinha as pessoas afastadas dali. 
Segundo Guilhermo Santurion, urna das epidemias de 
'tosse comprida' matou quarenta crian~as. Ao 
constatar a epidemia, Guilhermo Santurion seguiu até 
o municipio de Amambai e comunicou ao encarregado do 
posto indígena , Alair Pereira, o que estava 
ocorrendo. Este, no entanto, nao tomou nenhuma 
providencia. 

A mesma missao empenhou-se em transferir os indios 
da fazenda na qual trabalhavam para as aldeias 
próximas. Benedito Troques, que fez este 
deslocamento inúmeras vezes, diz que: 

Muitas vezes eles pediam para buscar a mudan~a deles lá 
na fazenda e nós !amos buscar. E ~s vezes ele estava 
comprometido lá. Ele devia na fazenda e o fazendeiro 
queria segurá-lo. Mas nós !amos lá de maneira pacífica e 
conversávamos com o fazendeiro e os levávamos embora. 
Fizemos isto mtJitas vezes ( .•• ). 

Inclusive nós dizíamos pra ele: "Vocé está com esta(s) 
família(s) aqui, o sr. é responsável por elas. Para dar 
assisténcia médica, assisténcia escolar e alimentos e 
tudo. Mas se o sr. permite que nós levemos as familias 
pra lá o SPI e nós vamos dar esta assisténcia; escola 
medicamentos tuda e ninguém vai proibir do homem vir aquí 
trabalhar pro sr. Passar semana trabalhando e pagar a 
canta. Entao vai ser até um alivio pro sr., né". E 
geralmente ele concordava em levar(27). 

No periodo tratado, a idéia de prote~ao - e 
tutela - inerente a agencia parece fundamentar-se 
em duas modalidades de prática. Primeiro, na 
tentativa de media~ao da rela~ao dos indios com 
agentes e agencias da sociedade civil. É nos 
conflitos, principalmente com mortes, que este tipo 
de media~ao faz-se mais presente. Segundo, também 
mediando, intervindo como agencia tutora em casos de 
a~oes que visam a apropria~ao das áreas demarcadas. 
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Enfim, é utilizando o material sobre a área indígena 
do Panambi que busco, na última parte deste trabalho 
(3.5), perceber como a idéia de prote~ao se 
materializa - aciona conceitos e instituí 
práticas - em urna situa~ao em que está em disputa a 
cria~ao, ou nao, de urna área indígena. 
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2 ASPECTOS DA ORGANIZA~AO SOCIAL KAYOWÁ 

2. 1 A.no~ao de território - PaI Re.t:.a. 

Dentre os subgrupos Guaraní, os Kayowá, segundo 
Meliá, G. & G. (1976), sao os que conservam mais 
nítidamente a no~ao de seu próprio território. Um 
espa~o geográfico delimitado por montanhas e 
ríos - tido como marcas do "Deus Cr'iador" -, no qual 
os grupos encontram as condi~oes efetivas para sua 
afirma~ao enquanto tal. Este território, de acordo 
com os autores 

se estiende al norte hasta los ríos Apa y Dorados 
(Pirajuy) y al sur hasta la sierra de Mbarakajú y los 
afluentes del río Jejuí (véase mapa). Su extensión 
este-oeste va unos 100 kms e ambos lados de la cordillera 
del Amambaby (la línea fronteriza Paraguay-Brasil) 
inclusive todos los afluentes de los ríos Apa, Aquidaban 
(Mbryvo), Ypane, Arroyo Guasu (Vete), Aguaray y Itanara 
del lado Paraguayo y los ríos Dorados (Pirajuy), Amambai 
y Ygatimi del lado brasileño 
(1976:217). 

É freqÜente, ao se tratar do grupo Guaraní e sua 
localiza~ao, referir-se ao río Apa. Como vimos no 
capitulo anterior, antes da migra~ao dos Itatim, ele 
definía o extremo sul do território desses 
indígenas. As bandeiras paulistas, as redu~oes 
jesuitas, a busca de novas terras agricultáveis, os 
elementos miticos desse grupo e os Mbayá-Guaikurú 
ocasionaram as migra~oes que levaram esses indígenas 
a se posicionarem de modo diverso em rela~ao ao río 
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Apa. 
Atualmente ele delimita o extremo norte do 
território dos Kayowá(28). 

A defini<;ao aproximada do Pai Reta (território) do 
lado brasileiro é feíta por Almeida. Para isso 

podemos tomar como referéncia as cidades de Bela Vista, 
Ria Brilhante, Dourados, Caarap6, Amambai e Iguatemi; 
considere-se a leste, a linha de fronteira de Bela Vista 
e Paranhos nas proximidades destas cidades sempre se 
encontrará em Tekoha destes Guaraní. Se percorrermos de 
norte a sul esta ·área, encontraremos justamente no Tekoha 
de Pirakuá, as margens do rio Apa, a última comunidade 
nortenha Pai/Kayowá, ao sul, sobre o ria Iguatemi, está o 
Tekoha de Yvykuarusu (Paraguassu), ambos em litigio, há 
anos, com pretensos proprietários de suas terras. Além 
destes limites os Pai/Kayowá nao sao mais encontrados 
(1985:28). 

No que se refere ao Pai Reta, as rela<;oes economicas 
e políticas entre as comunidades(29) sao praticamente 
inexistentes. O mesmo nao é possivel dizer sobre as 
rela<;oes de parentesco que, sem dúvida, existem 
entre essas comunidades. Quanto ao território, nao 
se pode dizer que os Kayowá formem um único grupo 
social. A produ<;io nao é orientada ~om a preocupa<;io 
de promover urna complementa<;io ou integra<;io entre 
as comunidades, e políticamente, nao se percebe urna 
vincula<;io entre elas. 

2.2 Te.koha - a no~io de comunidade, aldeia 

O termo tekoha "deve ser entendido como o lugar 
físico, isto é, a aldeia, onde se realiza o sistema, 
o modo de ser,. a cultura, o 'estado de vida' dos 
Pai/Kayowá, isto é, a comunidade" (Almeida, 
1985:22). Meliá, G. & G. (1976:28) explicam que o 
tekoha "es el lugar en que vivimos segun nuestras 
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costumbres ( ... )" , é urna cria<;ao divina oferecida 
ao grupo por Nande Ru (nosso Pai, 'Deus Criador') 
(1976:218). 

O tekoha pode ser pensado como urna unidade autonoma, 
política e economicamente. Nele se identificam um 
tekoaruvixa - sacerdote líder religioso - e o 
mboruvixa - líder politico. O número de familias que 
habitam em um tekoha e o tamanho da área que o 
compoe variam. Sugerem Meliá, G. & G. (1976) que o 
número de familias pode sofrer urna varia<;ao de oito a 
cento e vinte no interior de um tekoha. 

É no tekoha que ocorrem os grandes festejos 
religiosos capazes de congregarem todo o grupo, como 
o batismo anual do milho (avati kyry) e o batismo 
das crian<;as (mita pepy). Na ocasiao em que se 
desenrolam estes festejos, o tekoaruvixa cumpre 
tarefas bem definidas na comunidade. E ele, por 
exemplo, quem manifesta, até um ano antes, o desejo 
de realizar o batismo dos meninos, e só ele possui 
os atributos sagrados necessários para perfurar seus 
lábios. 

É o contato com o sobrenatural que permite ao 
tekoaruvixa, em determinado momento, indicar os 
motivos pelos quais o grupo se encontra sob alguma 
amea<;a. E é a rela<;io individual como sobrenatural, 
em certa medida delegada pelo grupo, que torna urna 
pessoa tekoaruvixa. 

O poder político, entendido como a capacidade de 
definir a condu<;ao de urna a<;io em determinada 
situa<;ao, do mboruvixa, também conhecido como 
capitao, se restringe ou se estende de acordo com 
seu prestigio, dado, entre outros fatores, pelas 
rela<;oes de parentesco e lideran~a. Nos momentos em 
que os componentes de um tekoha t~m seus interesses 
amea<;ados por questoes internas ou externas, como 
numa situa<;ao de disputa de terra, o chamado do 
mboruvixa para um aty guassu (reuniao geral) _é 
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habitualmente atendido. Contudo, é preciso notar que 
o acatamento ao chamado depende, em certa medida, do 
prestigio do mboruvixa e do assunto a ser tratado. 

Atualmente, cabe ao ·mboruvixa tratar de questoes 
internas ao grupo e de questoes externas, como 
relac;ao do grupo com agentes da sociedade brasileira. 
Na verdade, ele atende a necessidade de mediac;ao 
entre os interesses do grupo e os agentes e agencias 
externos. Assim, é ele quem representa os interesses 
do tekoha perante as. autoridades da FUNAI ou de 
representantes de fazendeiros - 'os gatos' -, em 
busca de mao-de-obra para o trabalho nas fazendas. Em 
outro nivel, é atribuida ao mboruvixa a 
responsabilídade pela vigencia de urna certa ordem no 
interior do grupo. Os casos de espancamento que 
ocorrem, como decorrencia de urna ingestao a mais de 
chicha ou cachac;a, sao levados ao conhecimento do 
capítao, que depois de ouvir .as partes envolvidas 
toma as medidas adequadas aquela situac;ao. Sua 
presenc;a como mediador é também· importante nos casos 
de rixas entre familias(30). 

A_escolha do mboruvixa, em alguma medida, tem 
obedecido, além .dos critérios internos do próprio 
grupo, as determinac;oes da administrac;ao dos pastos 
indígenas, onde estes existem. 

Nos casos de martes, roubos, incestos ou feitic;os, 
considerados infrac;oes graves contra a ordem do 
grupo, a punic;ao a ser aplicada é definida pelo 
próprio grupo. Tradicionalmente, a pena correspondía 
a restituic;ao dos danos praticados; a queima do 
culpado, nos casos de feitic;o, consistía na pena 
máxima (Meliá, G. & G., 1976:222). Atualmente, o 
meio utilizado para punir essas pessoas consiste em 
encarregá-las da execu~ao de servic;os de . abertura de 
caminhos, da limpeza dos limites do território do 
grupo ou da realizac;ao de tarefas def_inidas pelo 
capitao. Só muito ocasionalmente, as infrac;oes 
consideradas graves sao levadas ~ justic;a 

58 

brasileira. Referindo-se ao Paraguai, dizem Meliá, 
G. & G.: 

Actualmente existe un acuerdo entre los principales 
Tekoaruvixa de entregar homicidas a la justicia ordinária 
(policia) y de convertir los castigos corporales en 
trabajos obligatorios bajo el mando de un Mburuvixa. 

O aty guassu - 'reuniao geral, reuniao grande' - é 
urna reuniao, que pode ser até semanal, da qual 
participam os membros adultos de um tekoha. Ele pode 
ser 'convocado' pelo mboruvixa, ou surgir 
espontaneamente, como decorrencia da necessidade de 
se discutir urna questao relativa aos interesses de 
todo o grupo: contravenc;oes a tradic;ao, 
assassinatos, incestos, conflitos de terra. 

Nos aty guassu, que ocorrem geralmente próximos a 
casa do mboruvixa, os chefes de familias, assim como 
suas esposas, emitem sugestoes e participam das 
decisoes a respeito dos assuntos sobre os quais foram 
chamados a opinar. Num caso de incesto, por exemplo, 
a discussao para se determinar se ele ocorreu ou nao, 
e que penas devem ser aplicadas ao incestuoso, pode 

.exigir mais de urna reuniao(31). Isto ocorre 
freqüentemente nas situac;oes de conflito de terra, 
como as que vem ocorrendo no Estado do Mato Grosso do 
Sul, que tendero a se estender sem soluc;ao, por alguns 
anos, como é o caso das áreas de Paraguassu, Pirakuá, 
Panambizinho, Panambi(32). 

O processo de discussao e tomada de decisao do 
aty guassu é extenso. Meliá, G. & G. (1976) sao 
elucidativos quando demonstram as etapas desse 
'mecanismo'. Diante de um assunto, ou problema, um 
homem de prestigio reúne os chefes de familia e 
discutem. Nao se toma nenhuma resoluc;ao, nem há 
preocupac;ao com o consenso. No interior das familias 
nucleares e extensas, a discussao tem continuidade, 
dela saem considerac;oes sobre o problema e sugestoes 
para solucioná-lo. Caso já haja um acorde de 
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opinioes, adota-se informalmente a decisao que será 
valid~da num próximo aty. Nao há ado~ao de urna 
resolu~ao pelo sistema de maioria de votos. Se nao 
há um acordo, reinicia-se a discussao observando-se 
as principais propostas delineadas. Em casos graves, 
em que o acordo nao é possivel, chega-se até ao 
fracionamento do grupo (p. 221). 

O aparecimento de fac~oes - agrupamento ocasional de 
familias que manifestam interesses comuns - no 
interior dos tekoha está condicionado as questoes 
colocadas no momento. Diante de um problema, urna 
familia A pode aliar-se as familias D e E contra B e 
C. Em outra ocasiao, <liante de urna nova questao, B e 
A podem se unir e se opor a C, D e E. Nao há 
vínculos políticos permanentes. As fac~oes no 
interior do tekoha surgem também, ou af irmam urna 
posi~ao já existente, em fun~ao de liga~oes de 
familias extensas ou nucleares a agentes da 
sociedade brasileira - missoes, FUNAI. É o caso de 
aldeias como as de Pirajui e Ramada, nas qua1s 
intensificaram-se as oposi~oes políticas no interior 
do grupo, devido ao vinculo de familias a missoes 
religiosas. 

Todavía, quando o grupo como um todo tem seus 
interesses voltados para um agente externo, as 
oposi~oes internas se dissolvem. Isto é comum nos 
momentos em que as terras ocupadas sao objeto de 
conquista por proprietários rurais ou empresas. 

2.3 A organiza~ao familiar e o trabalho 

A te'yi - familia extensa - concebida a partir de 
urna concep~ao bilateral de parentesco (Meliá, G. & 
G. 1976:220) é base da vida social Kayowá. Além de 
sua importancia no processo de produ~ao, sao os 
chefes dessas familias que, de acorde com seus 
respectivos prestigios - relativos a parentesco ou 

60 

lideran~a, por exemplo , 'influem' nas decisoes 
políticas do grupo. 

A incorpora~ao de pessoa ou familias a área de um 
tekoha nao é feíta de modo aleatório, obedecendo a 
regras determinadas por rela~oes de parentesco. 
Almeida (1985) diz: 

A entrada de pessoas se opera em dais niveis: Mboruvixa e 
Temoi - (avO) -, isto é, em nivel de Tekoha e em nivel de 
Te'yi. Ao primeiro cabe urna 11autorizacao11 para o ingresso 
do proponente e sua familia e o reconhecimento de sua 
presenca; ao segundo, cabe a aceitacao do seu parente com 
o qua! definirá lugar para casa e roca dentro da área do 
Te'yi, onde se realizará o "direito divino" do novo 
morador Pai-Kayowá, de cultivar e habitar o lugar 
(p. 24). 

Tradicionalmente, os Kayowá habitavam a chamada 
~gajekutu (casa grande). Mesmo ocupando urna área 
territorial comum - onde podía existir mais de um 
tekoha - as ogajekutu encontravam-se distantes urnas 
das outras. Vale a pena ver a descri~ao que faz 
Schaden da ogajekutu de pai Chiquito, da aldeia de 
Panambi: 

comprimento: cerca de 18m; largura: 8m. FrontOes e· oitOes 
(partes laterais da casa) cobertos de sapé. A casa 
consiste, pois, em quatro faces de cobertura, que fecham 
os lados, estendendo-se a curneeira em sentido norte-su!. 
Trés entradas: urna a leste, outra ao norte e a terceira 
ao sul. Em frente, isto é, para leste, estende-se grande 
pátio, como terreiro de danca, de talvez 500 metros 
quadrados. No interior: quatro grandes vigas 
transversais, duas a direita e duas a esquerda da entrada 
principal, repousando sobre as vigas longitudinais, 
contra as quais se apóiam as ripas da parede-coberta, 
fincadas no solo. Do lado aposto a entrada principal, um 
'altar', arrnacao de madeira, diante do qua! se realizava 
parte das dancas religiosas 
(1974:26)(33). 
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Habitava a ogajekutu a familia extensa (te'yi). Ela 
se cq,mpunha-do "( ... )casal, as filhas casadas, os 
genros e a gerac;ao seguinte" (Schaden, 1974:73)(34). 
Na mesma 'casa-grande' moravam várias familias 
nucleares - marido, mulher e filhos. Cada 
ogajekutu, com sua populac;ao ultrapassando mais de 
cem pessoas, detinha autonomía econOmica, política e 
religiosa. Por ocasiao das festas, como casamentos e 
batizados, as familias de diferentes ogajekutu se 
encontravam freqÜentemente. -

Schaden (1974:73), Meliá, G. & G. (1976:213) e 
Susnik (1979/80:18) parecem concordar coma 
interpretac;ao de que a ogajekutu formava, por 
excel@ncia, a unidade de produc;ao e consumo. Em 
outras palavras, isto quer dizer que os membros da 
'casa-grande' formavam urna unidade produtiva, cujo 
trabalho buscava suprir suas necessidades de 
consumo. Desse modo, supoe-se que no Ambito da 
'casa-grande' realizava-se urna produc;ao coletiva, 
posteriormente consumida pelas familias nucleares. 

Partindo de dados colhidos em campo, e de outros 
fornecidos por Schaden (1976), Silva (1982) constata 
que, no interior das 'casas-grandes', as familias 
nucleares possuiam suas próprias roc;as e seus 
próprios fogos. Tal evid@ncia leva-a a levantar a 
sugestiva hipótese "( ••• ) de que entre os Guaraní 
nao houve produc;ao comunitária" (p.35); o que leva A 
su pos ic;ao de que as f ami 1 ias nuc le·ares, essas s im, 
constituiam-se em unidades de produc;ao e consumo. 

Já nao é possivel encontrar nas aldeias Guaraní do 
Mato Grosso do Sul as tradicionais ogajekutu-. Estas 
foram substituidas pelas ~' casas cujo modelo 
lembra o utilizado por trabalhadores rurais da 
regiao: de madeira ou taquara batida, cujas paredes 
saem diretamente do chao e o teto é feíto de sap@. O 
interior das casas apresenta urna divisao também de 
madeira. Um lado é utilizado para dormir, no outro, 
encontra-se o fogo. Sao casas em que residem 
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familias nucleares mas freqÜentemente sao 
encontrados parentes. Apesar desta mudanc;a, o papel 
político e econOmico da familia extensa no interior 
da aldeia perdura. 

É sobretudo dedicando-se As atividades agrícolas que 
as familias Kayowá do Mato Grosso do Sul obt@m os 
meios .necessários a sua reproduc;ao. O ciclo de 
trabalho na agricultura que preenche todo o ano 
conjuga periodos de dedicac;ao mais intensa As 
tarefas na roc;a - como de julho a agosto - e 
periodos que exigem menos tarefas - de novembro 
a fevereiro. Quando o ciclo é cumprido normalmente, 
isto é, sem fortes geadas, secas ou falta de 
sementes, o ano incluí momentos em que as familias 
dispoem de produtos suficientes e outros em que 
estes produtos tornam-se escassos. A peculiaridade 
da atividade econOmica entre os Kayowá reside no 
fato de que ela se realiza simultaneamente com urna 
série de práticas sociais e religiosas 
indissociáveis. Meliá, G. & G. observam que: 

trabajo, sino más bien complimiento del deber religioso y 
social (teko, Ndaha'ei tembiapo), la agricultura está muy 
vinculada a su ideología 
(1976:208)(35). 

A importAncia da agricultura na economía dos grupos 
Kayowá tero aumentado de ·modo considerável, numa 
relac;ao inversa A diminuic;ao do espac;o territorial 
ocupado por esses grupos. No interior das áreas 
indígenas - com ou sem postes indígenas -, 
os grupos sao obrigados a utilizarem, para plantío, 
áreas inferiores As que em condic;oes normais 
desfrutariam(36). 

As familias nucleares se distribuem pela aldeia. A 
distancia mantida entre elas depende da área 
disponivel, ficando suas roc;as nem sempre próximas As 
suas moradias. 
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Meio de produ~ao essencial para os grupos Guaraní, e 
aquí ~específicamente para os Kayowá, a terra é um 
bem comum. Nao há apropria~ao privada da terra, a 
nao ser enquanto espa~o delimitado no interior da 
aldeia, utilizado por um chefe de familia. Na medida 
em que urna familia, ou um chefe de familia, cultiva 
a terra, esta se individualiza (Schaden, 1974:45). O 
direito adquirido para o cultivo da terra ~ 
indefinido. Mesmo com a saida ou a morte do chefe da 
familia, a mulher e os filhos continuam detendo a 
posse de uso sobre aquele solo. 

A área de terra que urna familia utilizará para 
instalar sua ro~a depende de um conjunto de 
variáveis: área territorial da aldeia, número de 
familias moradoras na aldeia, capacidade e interesse 
de trabalho da familia, número de membros da 
familia, meios de trabalho disponiveis (enxada, 
arado, animais de carga) e lugar que ocupa nas 
rela~oes políticas internas da aldeia. Devido As 
condi~oes das aldeias no Mato Grosso do Sul - pouca 
área e muitas familias concentradas - as ro~as t@m 
variado de 1/2 a 2ha por familia(37). 

Como bem inalienável, a terra assemelha-se A água e 
a outros elementos oferecidos pelo 'Deus Criador'. É 
inconcebivel a sua compra. 

Solo Dios posee la tierra: el cultivo de la tierra y el 
cuidado de los cultivos es lo mismo que comprar el hont:>re 
( ••• )Tierra y cuerpo humano es lo mismo: porque los 
cuerpos se convierten en tierra después de la salida del 
alma y as! somos nosotros la tierra, nuestros antepasados 
y nuestros hijos al mismo tiempo 
(Meliá, G & G., 1976:204). 
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2.4 Divis3o do trabalho 

Ela se realiza tanto por sexo quanto por atividade 
economica. Basicamente os homens se encarregam dos 
trabalhos na ro~a. Fazem a derrubada da mata-virgem 
para limpeza, a queimada e o plantío. Quando existem 
animais para carga - e também arado ou 
máquinas - sao eles que os utilizam. Também ca~am, 

cuidam do conserto da casa, do chiqueiro, das ferra
mentas e bancos. Fabricam algumas pe~as como arcos e 
flechas, maracá e cestos. As mulheres preparam as 
comidas, plantam milho branca, tecem. Os dois jun
tos colhem produtos da ro~a, pescam, buscam água, 
colhem frutas - onde existe - e cuidam de 'animais 
de terreiro' - galinhas, ·patos. Tanto uns quanto ou
tros participam igua1mente da educa~ao das crian~as 
e da vida religiosa (Meliá, G. & G., 1976:206). 

Na divisao por atividades, a agricultura desponta 
como a mais importante. Quando as áreas indígenas 
oferecem condi~oes para a pesca e a ca~a, elas sao 
praticadas. Em algumas áreas no Mato Grosso do Sul, 
ainda se obt@m ca~as de pequeno porte: tatu, paca, 
quati. 

A atividade de coleta é praticamente inexistente. A 
erva-mate é colhida em algumas aldeias e é consumida 
e comercializada nos mercados próximos. A guavira, 
utilizada para colocar nas bebidas, é coletada e 
comercializada onde existe. 

O ciclo agrícola inicia-se após as fortes quedas de 
temperatura (As vezes com geada), próximas ao m@s de 
agosto. Neste periodo, planta-se principalmente o 
milho, o feijao e a rama (mandioca). Nos meses de 
outubro a dezembro, os mantimentos tornam-se 
escassos. Em janeiro sao colhidas as primeiras 
planta~oes de milho. A partir desse m@s, até mar~o, 
sucedem-se os acontecimentos festivos e os convites 
para a chicha - bebida fermentada, produzida de 
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prefer~ncia com o milho, mas também com a 
cana~de-a~úcar e a batata-doce. Em abril acontece a 
derrubada das matas, sendo que até o m@s de agosto 
sao realizadas a queimada e a limpeza. É claro que 
existem varia~oes no inicio das atividades, causadas 
sobretudo por mudan~as no clima. 

O milho ocupa um lugar destacado no interior dos 
grupos Guaraní. Ele é um produto admirado para 
consumo, e por isto básico para a prepara~ao de 
vários pratos. É facilmente comercializado nos 
mercados locais e essencial nos festejos sociais e 
nas cerim6nias religiosas. Entretanto, o milho 
utilizado para as cerim6nias - o milho mole, também 
conhecido como saboró, é sagrado. Cultivado em ro~a 
separada, nao é misturado com a espécie dura 
utilizada para o preparo de pratos e para a 
comercializa~ao(38). 

O avatí-moroti, como é nomeada a espécie de milho de 
cor branca e mole, entre os Kayowá, é o preferido 
para a prepara~ao da chicha. Do periodo que vai do 
seu plantío A colheita - por volta de 6 a 7 
meses -, sao realizadas várias cerim6nias que 
acompanham o estágio de crescimento da planta - o 
chamado mongorai. Schaden (1974) enumera oito fases 
do mongorai, sendo que s6 descreve sete. Meliá, G. 
& G. (1976) falam em dez fases. Acrescentam as 
b~n~aos e rezas durante o florescimento do 
avatí-moroti, o avatikyry avakue - a parte dos 
ho~ens no batismo do milho - e o avatikyry 
kunangue - a parte das mulheres na mesma festa, sete 
días depois(39). 

Outro produto cultivado e de grande consumo nas 
aldeias é a mandioca. Capaz de permanecer sob a 
terra por longos meses depois de madura, ela ·pode 
tornar-se alimento essencial nos momentos de 
priva~ao. 

Existem ainda nas aldeias ro~as de arroz, feijao, 
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raramente soja - para ser comercializada devido aos 
incentivos da FUNAI - e frutas como banana, laranja 
e mamao. 

2.5 Técnicas e instrumentos de trabalho 

Para o preparo das ro~as, usa-se predominantemente o 
sistema de derrubada e queima - a coivara. A 
planta~ao é executada em meio aos tocos nao 
arrancados, permanecendo a cinza sobre o solo como 
adubo. Numa ro~a pode-se encontrar vários produtos 
cultivados ao mesmo tempo: arroz, feijao, milho. 

Algumas aldeias desfrutam de arado e trator obtidos, 
por exemplo, através da venda da madeira. No 
entanto, os utensilios geralmente usados para o 
trabalho sao: machado, facao, foice, enxada, 
faca e semeadora de feijao. 

2.6 Formas de coopera~ao 

Quando urna familia convoca seus parentes para 
colaborarem na execu~ao de urna tarefa, como a 
derrubada da mata-virgem para o plantío, expressa-se 
ai urna das formas de coopera~ao que envolve os 
integrantes do grupo Guaraní. 

Aquele que convida seus parentes e também, As vezes, 
membros do tekoha a ele solidários, precisa ter 
algum prestigio e dispor de algum mantimento para 
ser distribuido após o servi~o ou, como comumente 
ocorre, promover urna pequena festa, depois de 
terminado o servi~o, com baile, pinga ou chicha. 

O servi~o a ser feíto segue a orienta~ao do chefe de 
familia que promoveu o encentro. FreqÜentemente, é 
um servi~o na ro~a que demandaría um longo tempo se 
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executado solitariamente ou apenas com o auxilio dos 
membr~s da familia nuclear. Ocasionalmente, para a 
constru~ao de casas se utiliza também este tipo de 
coopera~ao. 

Do mesmo modo que os parentes costumam concordar com 
a ida, quando solicitados, aquele que convoca está 
comprometido a atender, em algum momento, A 
solicita~ao daquelas pessoas que participaram com 
ele em seu servi~o. 

Urna outra forma de coopera~ao diz respeito aos 
servi~os cujos beneficios atingem todo o grupo. 
Neste caso, para a abertura de picadas, conserto de 
estradas, pontes e portoes, toda a comunidade é 
convocada. A decisao quanto a efetuar o trabalho 
parte do grupo(40). Vale ressaltar que essa é urna 
atividade bem eventual(41). 

2.1 A changa 

Designa-se changa o trabalho temporário realizado 
por um Guaraní fora dos limites da aldeia, 
geralmente em fazendas, pelo qual é feíto um 
pagamento em dinheiro ou em mantimentos. Atualmente . 
'changueia-se' em fazendas que podem ser próximas As 
aldeias ou estarem a días de viagem de caminhao. Os 
servi~os oferecidos nas fazendas podem ser de 
colheita, derrubada de mata-virgem, abertura de 
caminhos, conserto de cercas. 

A saida para changa, segundo algumas informa~oes 
obtidas nas aldeias de Jacarey e Takuapiry, 
realiza-se em decorréncia da necessidade de se obter 
alguns produtos como sal e óleo, ou do desejo de 
obter alguns objetos como um pequeno rádio ou urna 
bicicleta. 
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Nos anos em que as planta~oes sofrem com geadas ou 
secas, e os. produtos para consumo e comercializa~ao 
sao insuficientes para garantir o sustento das 
familias, o número de pessoas que saem para a changa 
aumenta. Ela é um meio para a aquisi~ao de -
mantimentos para casa, sementes e instrumentos para 

, . 
a ro~a. E compreend1da como temporária, pois é urna 
op~ao para solucionar um problema também momentaneo, 
ou seja, as priva~oes de produtos por que passam. 

Hay también algunos que descuidan sus chacras y familias y 
van solamente a changas. Ellos reciben críticas muy 
fuertes por parte de sus compueblancos 
(Meliá, G. & G., 1976:214). 

Acontece, no entanto, que, mesmo depois de um a trés 
meses 'changueando', os recursos adquiridos 
continuam sendo insuficientes para a manuten~ao da 
familia por um tempo, o que leva o chefe de familia 
a 'experimentar' - termo que usam para se referirem 
ao fato de irem 'changuear' - novamente a changa 
sornen.te dais ou trés días após o retorno. -

A necessidade de mao-de-obra nas fazendas 
intensifica-se na época tradicionalmente dedicada ao 
preparo ·das ro~as - maio a setembro. Entretanto, é 
preciso sublinhar que, se a changa era urna atividade 
sobretudo destes meses, hoje ela vem se estendendo 
por outras épocas do ano. Como vem sendo apontado 
por autores como Schaden (1974) e Meliá, G. & G. 
(1976), a changa parece encerrar aquele que 
'changueia' num-circulo vicioso: 

el problema básico inmediato es la superposición de los 
meses en los cuales hay oferta para changas y necesidad de 
trabajos agrícolas en la propia chacra (marzo-agosto). Así 
facilmente se inicia un circulo vicioso 
(Meliá, G. & G., 1976:214-215)(42). 
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saída para changa 

i 
car~ncia atraso (ou abandono na 

lavoura) 

! ~ 
falta de produtos 

Há duas modalidades de chang~ ou de saida para a 
changa: a que se realiza sob a forma de contrato e a 
de 'día livre'. No prirneiro caso, as condi~oes para 
a saida dos trabalhadores sao estabelecidas entre o 
'contrateiro' e o capitao. Este é encarregado, pelo 
grupo, de fixar o pre~o e a forma de pagamento. 
Nesta situa~ao, o patrao é obrigado a buscar e a 
trazer de volta A aldeia os trabalhadores, sendo 
igualmente responsável por qualquer eventualidade 
que venha a acontecer a urna destas pessoas. Na 
efetiva~ao de cada contrato, é feíto urn pagamento 
rnonetário ao capitao - corno urna taxa paga pela 
perrnissao de sai·da dos trabalhadores. O pagamento 
dos trabalhadores :..- negociado ern dinheiro e/ou 
rnercadorias · -, dependendo do patrao, pode ser feíto 
ern partes. O dinheiro ou a rnercadoria que se recebe 
antes da ida para a changa deixa-se para a familia. 
Alegarn os Guaraní que esta é a forma preferida para 
se sair A changa, devido, ern certa medida, A 
seguran~a proporcionada pelo contrato. 

Ao contrário, quando se opta trabalhar por 'día 
livre' algurnas mudan~as ocorrern. Por exemplo, o 
trabalhador nao tem qualquer garantía no que diz 
respeito A sua seguran~a. Qualquer acidente de 
trabalho ou doen~a que possa adquirir é de sua 
inteira responsabilidade. Neste caso o contrato é 
realizado diretarnente entre o patrao e o trabalhador 
sern a necessária media~a~ do capitao. E por fim, o 
pagamento é feíto pelos días de trabalho realizado. 
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3 DE COMO SE CONSTRÓI UMA ÁREA INDÍGENA: 
O CASO DE PANAMBI E PANAMBIZINHO 

3. 1 Localiza~ao das áreas indlgenas do Panambi 

A área indigena do Panarnbi está localizada entre os 
c6rregos Laranja Doce e Panarnbi e o río Brilhante 
(ver mapas 6 e 7). Os autos de rnedi~ao, entregues 
pelo engenheiro agronorno Ilge Araújo Souza, ern 1971, 
ao chefe da 9ª D.R., estabelecern os limites da área 
demarcada do Panambi como: ao norte, c6rrego 
Panambi; ao sul, ex-Colonia Agricola Nacional de 
Dourados; a oeste, c6rrego Panambi; e a leste, 
ex-Colonia Agrícola Nacional de Dourados(43). A área 
dista 210krn da capital do estado, Campo Grande, e 
está a 40km do municipio de Dourados. O acesso é 
feíto pela BR-163. 

A área de Panarnbizinho fica a apenas lkm ·do distrito 
de Vila Cruz, ern Dourados - MS. É formada pelos 
lotes 8 e 10 da quadra 21 da ex-Colonia Agrícola 
Nacional de Dourados. Ao norte, frente corn 600rn, faz 
limite coma estrada vicinal; ao sul, fundos com 
600rn, faz limite corn os lotes 7 e 9 da mesma quadra; 
ao leste, 1.000m, faz limite corn a propriedade de 
Antonio Nogueira; e a oeste, com 1.000rn, limite corn 
o proprietário Vanildo Mendes - respectivamente 
lotes 12 e 6 da quadra 21(44) (ver mapa 8). A área 
dista 26km do PI Panambi e 20krn do municipio de 
Dourados para quern segue ern dire~ao ao distrito de 
Vila Cruz (BR-163). 
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3.2 Popula~ao 

3.2. 1 Panambi 

Ao se considerar os registros mais antigos sobre 
Panambi,como o de Schaden (1974) - que esteve na 
regiao em 1949 - e o de Ribeiro (1949)(45), é preciso 
um certo cuidado. É provável que estejam incluidas 
na popula~ao de Panambi as familias que atualmente 
sao registradas como pertencentés a aldeia de 
Panambizinho. Sao os seguintes os dados: Schaden, 
250 pessoas em 1949 (1949:9) e Ribeiro, 300 pessoas 
nos anos de 1947 e 1948(46). 

Utilizando-se de um censo feíto pelo Conselho 
Indigenista Missionário - CIMI - em 1975, Meliá, G. 
& G. (1976) registram 50 familias e urna popula~ao de 
250 pessoas para a aldeia de Panambi. 

No ano de 1981, a FUNAI(47) registra o número 
Kayowá na aldeia de Panambi (ver Tabela 1 ) • 

Tabela 1 - Registro da popula~ao da aldeia 

Ano 

1949 

1949 

Panambi segundo o ano e a f onte 

Popula~ao 

Registrada 

250 

300 

Fon te 

Schaden (1974) 

Ribeiro (1949) 

de 231 

de 

1976 250 Meliá, G.& G. (1976) 

1981 231 FUNAI 
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3.2.2 Panambizinho 

Em janeiro de 1965, o chefe do Posto Indígena 
Francisco Horta, localizado em Dourados - MS, 
Salatiel Marcondes, registra o número de 14 familias 
na aldeia de Panambizinho. Se para cada familia 
contarmos cinco pessoas, como fazem Meliá, G. & G. 
(1976), tem-se entao um total de 70 pessoas. 

Em 1976, estes autores utilizando o censo a que já 
me referí anteriormenté, registram pata a área do 
Panambizinho o número de 100' pe~soas (1976). 

Em 1981, o engenheiro agrimensor Benedito Delcio 
Marostegan encaminhou um relatório a FUNAI em que 
registrou para a aldeia de Panambizinho o número de 
114 pessoas(48), num total de 22 familias, sendo 23 
pessoas de O a 4 anos; 21 d~ 5 a 29 anos; 9 de 30 a 
39 anos e 17 com 40 anos ou mais (ver Tabela 2). 

Tabela 2 -

' 

Ano 

1965 

1974 

1981 

Registro da popula~ao da aldeia de 
Panambizinho segundo o ano e a fonte 

Popula~ao 

Registrada 

70 

100 

114 

1 

Fon te 

Chefe do PI Francisco 
Horta 

Meliá, G.& G. (1976) 

Benedito Delcio (FUNAI) 

O aumento da popula~ao Kayowá da aldeia de 
Panambizinho tem ocorrido devido ao deslocamento de 
familias que anteriormente residiam na aldeia de 
Panambi e no Posto Indígena de Dourados. 
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MAPA 7 - ÁREA PANAMBI 
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Muitas dessas familias haviam deixado a aldeia de 
Pana~bi quando os colonos come<;aram a ser assentados 
naquelas terras. O grande número de crian<;as 
decorrente dos novos matrimonios é também 
responsável pelo aumento populacional. 

3.3 A coloniza~ao agricola e a Colonia Agricola 
Nacional de Dourados 

3.3. 1 A proposta de coloniza)ªº do Governo Vargas 
(Estado Novo) 

A cria<;ao das Colonias Agricolas Nacionais no 
período do Estado Novo responde as preocupa<;oes que, 
no plano ideológico, podem ser identificadas com o 
discurso sobre o nacionalismo. Trata-se de urna 
proposta, surgida no bojo da campanha da 'Marcha 
para o Oeste', que objetivava implementar a pequena 
produ<;ao, visando, entr~ outras coisas, atender ·a 
demanda do mercado interno. As Colonias Agrícolas 
Nacionais sao a emergencia empírica de questoes e 
preocupa<;oes como a preserva<;ao das fronteiras 
nacionais, isto é, a seguran<;a nacional e a 
constru<;ao da nacionalidade. 

Para os principais responsáveis pela política de 
coloniza<;ao e imigra<;ao do Estado, o nacionalismo se 
expressava através da afirma<;ao da identidade étnica 
nacional - ªº instituir obstáculos a entrada de 
imigrantes no país - e ao di~curso ·sobre a urg~ncia 
coro que se deveria amparar o trabalhador nacional, 
criando-lhe ·as condi<;oes necessárias para a sua 
fixa<;ao na terra (Esterci, 1972:13)(49). 

É importante acrescentar aos objetivos da proposta 
de coloniza<;ao do periodo tratado a preocupa<;ao do 
Estado - que aliás é anterior ao Estado Novo, mas 
que com ele se sofistica - em evitar aglomera<;oes 
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que potencialmente poderiam adquirir o caráter de 
tensoes sociais. 
A partir dos discursos dos implementadores da 
coloniza<;ao e imigra<;ao presentes na composi<;ao 
política do Estado Novo é possivel, como o fez Neiva 
(1984), apreender as principais dire·trizes do 
projeto de coloniza<;ao: " ... ocupa<;ao dos espa<;os 
vaz1os, incentivo a produ<;ao agrícola, incentivo a 
pequena propriedade e a pequena produ<;ao, 
descongestionamento de tensoes. sociais, gestao do 
trabalho e das migra<;oes" (p. 49)(50). 

No periodo do Estado Novo, entre os anos de 1941 e 
1944, acorre a cria~ao de sete colonias agrícolas 
nacionais: a de .Goiás (GO) e Be la Vista (AM), em 
1941; Monte Alegre (PA) e Barra do Corda (MA), em . 
1942; General Osório (PR) ~ Dourados (atual MS), em 
1943; e · Oeiras (PI), em 1944. 

A política de coloniza<;ao e imigra~ao, com as 
inova<;oes na composi<;ao de for<;a do Estado, sofre 
mudan<;as, e com ela o papel das Colonias Agrícolas 
Nacionais. Basta observar que, de meados ao final 
dos anos 40, a · preo.cupa<;ao com as migra<;oes dos 
trabalhadores nacionais, a pequena propriedade, a 
cria<;ao de urna legisla<;ao de terras adequada e a 
assistencia ao trabalhador sao temas presentes nas 
pautas de discussoes. No periodo seguinte ~té meados 
dos anos 50, a tOnica passa a ser a do 
aproveitamento econo~ico das terras. É nesse período 
que o governo implementa planos · economicos 
destinados a proporcionar o aumento da produ<;ao 
agrícola. 

Interes·sa-rtte aqui apreender algumas das 
características básicas do modelo de coloniza<;ao 

·promovido pelo Estado Novo(51). Para isto, o 
decreto-leí nQ 3.059, de 14 de fever~iro de 1941, 
que dispoe sobre a cria<;ao das ColOnias Agrícolas 
Nacionais, é fundamental. É sabido que, nas 
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experi~ncias práticas de coloniza~ao, o 
encamiphamento do projeto nao se realizou tal qual a 
proposta. No entanto, pode-se encontrar nela um . 
modelo para a coloniza~ao(52): 

a) Da cria~ao das col8nias e os lotes 

"Art. 2 - As colonias serao criadas por Decreto 
Executivo e fundadas em grandes glebas 
de terras que deverao reunir as 
seguintes condi~oes". 

As condi~oes referidas dizem respeito As situa~oes 
climáticas,e agrológicas favoráveis ao 
desenvolvimento da agricultura e A presen~a de 
cursos de água. 

"Art. 4 - Escolhida a regiao para as colonias, 
proceder-se-á A elabora~ao do plano 
geral de coloniza~ao e or~amento dos 
respectivos trabalhos, os qua1s 
deverao ser submetidos A aprova~ao do 
Presidente. 
§ 12 - A área do lote variará de 20 a 
50 hectares. 

Art. 18 - Até a expedi~ao do titulo definitivo 
de propriedade o ocupante do lote nao 
poderá vender, hipotecar, transferir, 
alugar, dar em anticrese, permutar ou 
alienar, de qual modo, direta ou 
indiretamente, o lote, a casa e as 
benfeitorias, ficando vedado aos 
escrivaes passar escrituras e 
procura~oes de qualquer natureza, 
desde que os concessionários nao 
exibam o respectivo titulo definitivo 
de propriedade". 

Ao se referir A Colonia de Goiás, comenta Neiva 
(1984) que, apesar do artigo, "desde o inicio da 
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colonia foram feítas inúmeras transa~oes de 
transferencia e venda da posse de lotes, processo do 
qual a administra~ao tinha conhecimento mas que 
fugia ao seu controle" (p. 89) . 

b) O acesso A terra e o auxilio aos colonos 

O que diferenciava a proposta de coloniza~ao através 
das Colonias Agricolas Nacionais das propostas de 
coloniza~ao até entao vigentes era exatamente o 
acesso gratuito A terra. Somava-se a isto urna série 
de outros beneficios oferecidos aos colonos: 

"Art. 12 - Os lotes, casas e quaisquer 
benfeitorias nele existentes serao 
concedidos gratuitamente, observadas 
as seguintes condi~oes: 

a) o colono terá o dominio útil do 
lote, nele residindo e recebendo, 
para a sua explora~ao agrícola, 
sementes e material agrário mais 
urgente; 

b) de acordo com a regiao e 
possibilidades de escoaménto da 
produ~ao agrícola para os centros 
de consumo, será marcado o prazo em 
que o lote deverá ser utilizado 
agricolamente, em condi~oes 
satisfat6rias de técnica e 
extensao; 

c) findo o prazo a que se refere o 
item anterior e preenchidas as 
demais condi~oes constantes deste 
Decreto-leí, o colono receberá em 
plena propriedade o lote, a casa e 
o material agrícola em seu poder, 
independentemente de qualquer 
pagamento. 
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Art. 10 -

Art. 8 -

Em cada lote se~á construida pequena 
casa para resid@ncia do colono e sua 
familia, do tipo mais convencional A 
regiao. 

Serao mantidas ainda escolas primárias 
para alfabetiza~ao de todas as 
crian~as em idade escolar. 

Art. 13 - Aos colonos serao facultados os 
seguintes auxilios, a partir da data 
de sua localiza~ao no núcleo: 

1) trabalho a salário ou empreitada em 
obras ou servi~os da colonia, pelo 
menos durante o primeiro ano; 

2) assist@ncia médica e farmacªutica e 
servi~os de enfermagem até a 
emancipa~ao da colonia; 

3) empréstimos, durante o primeiro ano 
de localiza~ao na colonia, de 
máquinas e instrumentos agrícolas e 
de animais de trabalho; 

4) transporte da esta~ao ferroviária, 
porto marítimo ou fluvial, até a 
sede da colonia." 

Neiva (1984) observa que no caso da Colonia Agrícola 
Nacional de Goiás, na prática, a única disposi~ao 
cumprida foi a da gratuidade da terra (p. 83). 

c) A constru~ao do pequeno proprietário e suas 
obr.iga~oes 

"Art. 11 - Aprovado o plano geral de coloniza~ao 
e executados os respectivos trabalhos, 
será organizada a rela~ao dos 
candidatos aos lotes, dando-se 
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prefer~ncia, na distribui~ao, aos 
elementos locais e dentre estes, os 
de prole numeras~, assim considerados 
os chefes de familia que tenham no 
mínimo cinco filhos menores que vivam 
sob a sua depend~ncia. 

Art. 20 - Os lotes rurais serao concedidos a 
cidadaos brasileiros maiores de 18 
anos, que nao forem proprietários 
rurais e reconhecidamente pobres, 
desde que revelem aptidao para os 
trabalhos da agricultura e se 
comprometam a residir no lote que lhes 
for concedido. 

Art. 24 - Será excluido do lote que ocupar o 
colono que: 

a) deixar de cultivá-lo dentro dos 
prazos estabelecidos para cada 
colonia, salvo motivo de for~a maior, 
devidamente comprovado, a juízo 
da administra~ao da colonia; 

b) desvalorizar o lote, explorando 
matas sem o imediato aproveitamento 
agrícola do solo e o respectivo 
reflorestamento, em desacordo com o 
plano previamente aprovado; 

c) por sua má conduta tornar-se 
elemento de perturba~ao para a 
colonia". 

As condi~oes para ser colono eram claras: ser 
casado, nao ser proprietário rural, ser brasileiro, 
ter mais de 18 anos e ser pobre com disposi~ao para 
o trabalho. 
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Seguindo o modelo administrativo do Estado Novo, a 
adm\nistra~ao das colonias era fortemente 
centralizada, tendo acima de si apenas o governo 
federal (Neiva, 1984:93). 

O cargo de administrador seria ocupado por um 
agronomo indicado pelo Ministério da Agricultura. 
Diz o artigo 31: 

"Art. 31 - As colonias agrícolas nacionais, 
fundadas em observancia as disposi~oes 
<leste decreto-leí, serlo administradas 
por agronomos de reconhecida 
capacidade prof issional e reputa~ao 
ilibada, nomeados em comissao, com o 
vencimento que for fixado." 

3.3.2 - A Colonia Agricola Nacional de Dourados 
(CAND)* 

Dentro do projeto de coloniza~ao do Estado Novo, a 
CAND é a sexta Colonia Agricola Nacional criada. 
Quanto aos motivos que teriam levado a sua 

Os dados de que dispomos sobre a CANO sao insuficientes para 
tracar maiores consideracoes sobre ela. As instituicOes a que 
tive acesso nao dispunham de documentos, relat6rios, censos ou 
outras informacoes sobre a ColOnia. Um funcionário do INCRA em 
Dourados, Sr. Velase, me informou que, por falta de espaco, 
aproximadamente de 5 em 5 anos os 'papéis velhos' sao 
incinerados. 

Este servico, o de recuperacao das relacOes no ambito da ColOnia, 
ainda está por ·ser feíto. A meu ver, um trabalho de campo, com 
entrevistas e hist6rias de vida traria inúmeras contribuicOes 
para a construcao de um estudo sobre a Colonia. 
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implanta~ao no sul do Estado do Mato Grosso, com 
certo cuidado, pode-se supo'r que, como apontam 
Foweraker (1982) e Lenharo (1986), ela se constituí 
em medida que visava amenizar a preocupa~ao do 
governo federal com o monop6lio que detinha a 
Mate-Laranjeira. Nesse sentido, ela promovería a 
distribui~ao de terras que estariam nas mios da 
empresa. 

Em outubro de 1943, através do decreto nQ 5.941, é 
criada no Território Federal de Ponta Pora a Colonia 
Agricola Nacional de Dourados. Para sua implanta~lo 
seriam destinados 300.000 ha de terra e as primeiras 
obras seriam executadas com dois milhoes de . 
cruze1ros: 

"Art. lQ - Fica criada a Colonia Agrícola 
Nacional 'Dourados', no Território 
Federal de Ponta Pora (CAND), na 
regiao de Dourados, em terras a serem 
demarcadas pela Divislo de Terras e 
Coloniza~aó do Departamento Nacional 
de Produ~ao Vegetal do Ministério da 
Agricultura. 

, . 
Parágrafo Un1co - A área a ser 
demarcada nao será inferior a 300.000 
(trezentos mil) ha. 

Art. 22 - As despesas decorrentes das obras de 
funda~ao e instala~ao da Colonia 
ocorrerao por conta da · dota~ao de Cr$ 
2.000.000,00 (dois milhoes de 
cruzeiros) atribuida a Colonia de Mato 
Grosso . . . "(53). 

Com a extin~ao do Territ6rio Federal de Ponta Pora, 
em 1946, toda a área territorial volta a pertencer 
ao Estado do Mato Grosso, inclusive a parte 
concedida a Colonia. A delimita~ao da área 
pertencente a Colonia é estabelecida pela lei n2 87, 
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de 20 de julho de 1948, e depois retificada em seu 
artigG 3Q, pela leí nQ 187, de 16 de novembro de 
1948. A leí determinava também que no prazo de dois 
anos fossem medidas e demarcadas as terras a serem 
colonizadas(54). 
No entanto, somente em 1956, ou seja, treze anos 
após sua cria~ao, encerram-se os trabalhos de 
medi~ao da área da Colonia. Constatou-se, após a 
medi~ao, que a área descrita pela leí nQ 187 
apresentava um total de 409.000 ha. O excesso da 
área foi incorporado ao Núcleo Colonial de Dourados, 
através da leí nQ 1.076, de 31 de dezembro de 1957 
(ver mapas 9 e 10 da área do núcleo). 

É com a cria~ao do Instituto Nacional para a 
Imigra~ao e Coloniza~ao, em 1954, que a CANO passa a 
denominar-se Núcleo Colonial de Dourados. O INIC 
incorporou o Conselho de Imigra~ao e Coloniza~ao e a 
Divisao de Terras e Coloniza~ao, ambos do Ministério 
da Agricultura, e o Departamento Nacional de 
Imigra~ao, do Ministério do Trabalho. Em 1962, o 
INIC é transformado na Superintend~ncia da Politic~ 
Agrária (SUPRA) que, em 1964, passa a ser conhecido 
como Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 
(INDA). 

O Núcleo Colonial de· Dourados dividía-se em duas 
zonas. A lª, com 68.500 ha, foi subdividida em 72 
quadras rurais, enquanto a 2ª zona, com 350.000 ha, 
possuia 66 quadras rurais (fonte Terrasul). Segundo 
o relatório preparado por Alfeo de A. Velozo, 
administrador do N.C.D., a 1ª zona possuia 2.332 
lotes rurais e a 2ª, 6.500 (Ministério da 
Agricultura - INCRA - Núcleo Colonial de Dourados). 

Nos anos 50, periodo em que a estrada de rodagem 
atinge Dourados, a produ~io da regiao sofre urna 
significativa eleva~io. Segundo Foweraker · (1982), a 
produ~ao de arroz sofre um aumento de 254%, a de 
feijio 163% e a de café 461%. Na mesma época, a 

84 

popula~ao da regiio de Dourados cresce por volta de 
6 11 % • 

As pequenas propriedades de 30 ha nao escapariam A 
especula~io de terras difundida no Estado nos anos 
50(55), o que faria com que as pequenas propriedades 
se transformassem em fazendas de gado. Quanto aos 
motivos que desencadearam este processo de 
concentra~io, explica Foweraker que 

embora os problemas políticos e administrativos tenham 
infuenciado este processo, foram as forcas econOmicas 
(principalmente a elevacao do preco da carne, que tornou 
mais lucra~ivo o. cultivo de pastos oo que a criacao 
extensiva em pastos naturais) que tiveram o maior peso 
(1982:81). 

Contudo, é preciso acrescentar também que, com os 
baixos pre~os das terras no Mato Grosso, a compra e 
venda de terras eram um 6timo negócio. 

Os especuladores compravam as terras por 5 e 10 
cruzeiros (terras devolutas em Dourados e sao Louren90) 
e as revendiam por 100 e 150 cruzeiros. Em Oourados, a 
revenda chegava a 300 cruzeiros. Segundo o mesmo jornal, 
empresários e companhias de colonizacao argumentavam que 
"existia grande excesso" de terras nas duas áreas. E 
requeriam prioridade para comprarem as glebas a baixos 
pre9os (Lenharo, 1986:53). 

Em setembro de 1968, a leí nQ 1.494 declara como 
emancipado o Núcleo Colonial de Dourados. Com a 
cria~ao do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, 
em maio de 1969, o Núcleo passa para a sua 
jurisdi~ao. 
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3.4 A produ~ao das áreas indígenas de Panambi 
e Panambizinho 

Moradores ma1s antigos das áreas indígenas de 
Panambi e Panambizinho conservam atualmente, ainda 
de modo nítido, na memória, os limites do antigo 
território que ocupavam. Apontam, por exemplo, para 
o río Dourados e lembram-se que sua margem esquerda 
delimitava a área na qual se distribuiam as te'yi. 
Nela, dizem os indios, nao existiam 'brancos', só 
mata e animais de ca~a que eram consumidos(56). 
A presen~a de indios na regiao do Panambi foi 
reconhecida também por cinco declara~oes de cidadaos 
de Dourados, que fazem saber por escrito que desde o 
início do século conhecem os Kayowá de Panambi. As 
declara~oes sao apresentadas como anexo de um 
relatório enviado por Joaquim Fausto Prado, 
responsável pelo expediente da IR-5, ao diretor do 
SPI, Modesto Donatini, e sao devidamente 
reconhecidas no cartório do lQ Ofício do municipio 
de Dourados. Urna destas declara~oes diz o seguinte: 

, 

Atesto que conhe~o e habito nesta regiao desde o ano de 
1900 quando isto era habitado por puros indios. Já 
existia a aldeia de Panambi cuja denomina~ao (foi) dada 
pelos próprios índios(57). 

3.4. 1 A regiao do Panambi e a extra)ªº da erva-mate 

Limite da regiao ocupada pelos Kayowá, o río 
Brilhante era também o marco mais extremo da área 
concedida a empresa Mate-Laranjeira para a 
explora~ao da erva-mate. Mas, ao contrário do que 
ocorreu na regiao ao sul do estado, onde os ervais 
eram mais abundantes, a área próxima ao rio 
Brilhante nao foi alvo de explora~ao pela empresa. E 
se foi, é certo que sua produ~ao era insignificante 
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<liante da explora~ao da erva-mate que ocorr1a na 
regiao sul do Mato Grosso(58). 

Pelos dados disponiveis, nao é possivel fazer urna 
afirma~ao no sentido de que os indios da regiao do 
Panambi tiveram alguma participa~ao na atividade de 
explora~ao da erva-mate. Os dados de Silva (1982) 
também nao permitem que isto seja dito, pois em suas 
entrevistas ela afirma que apenas um morador do 
Panambi lembra-se da atividade da empresa 
Mate-Laranjeira (p. 15). 
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Os Kayowá de Panambi, contudo, exploraram e 
comercializaram a flor de laranjeira. As folhas e 
flores de laranjeira eram utilizadas para a produ~ao 
de remédios e perfumes (Silva, 1982:15). Coro a 
comercializa~ao <leste produto e o trabalho de ro~a 
em alguma propriedade, estes Kayowá obtinham um 
pagamento - em mantimentos ou dinheiro - que lhes 
permitía adquirir certos produtos em Dourados, na 
época urna pequena vila (ídem, p. 17). Menciona-se o 
trabalho nas ro~as realizado pelos Kayowá em urna 
das cinco declara~oes a que já me referí. Diz: 

( .•. )já encontrei quando em 1912 chegou em Dourados os 
indios morando nesta zona de Dourados sobre a cabeceira 
Agua Boa e o córrego Panambi e foram meus trabalhadores 
como empreiteiros de roca ( ... ) (47). 

3.4.2 A constru~ao de urna área indígena 

Nesta última parte procuro acompanhar o que venho 
chamando de constru~ao da área indígena do Panambi, 
isto é, perceber historicamente como as 
administra~oes da CAND e, sobretudo, o SPI, atuaram 
no sentido de definir urna área territorial 
legalmente assegurada pelo Estado brasileiro, para 
que fosse ocupada pelos Kayowá da regiao do Panambi. 
Com efeito, sao as práticas das agencias e agentes 
envolvidos na situa~ao o que cabe recuperar, 
acentuando, sempre que possivel, os seus diferentes 
interesses e correlacionando-os aos seus 
posicionamentos. 

Neste processo social de def ini~ao de terras 
destinadas a serem ocupadas pelos indios, os 
principais interessados na questao (os Kayowá), 'a 
seu modo', participaram das a~oes que objetivavam 
solucionar a delimita~ao de suas terras: os Kayowá 
recorreram, em várias ocasioes, ao Posto Indígena 
Francisco Horta e A chefia da IR-5, impediram que 

90 

funcionários da CAND efetivassem a demarca~ao da 
área da colonia e participaram, em urna ocasiao, do 
reconhecimento de sua área junto com o agente do 
Posto Indígena Francisco Horta. 

Na área de 300.000ha cedidos pelo governo do Estado 
do Mato Grosso ao governo federal para a implanta~ao 
da CAND, incluía-se a regiao na qual habitavam os 
Kayowá de Panambi. Mais precisamente, ela se situava 
entre os córregos Panambi, Laranja Doce e o río 
Brilhante. 

Os Kayowá, nessa ocasiao, ocupavam-na com suas 
ogajekutu e ~· As unidades familiares nao se 
encontravam próximas urnas das outras, o que é 
caracteristico do modo como os Guaraní se 
organizavam no espa~o fisico. Ao chegarem na área 
para demarcar seus lotes, os colonos depararam-se 
coro as habita~oes indígenas que, com o apoio da 
administra~ao da colonia, acreditavam dever ser 
removidas. O aumento do número de colonos na área 
intensifica os encontros entre estes e os indios. 

Antes de me voltar propriamente para o processo de 
constru~ao da área do Panambi, é importante tecer 
algumas considera~oes sobre o surgimento da área 
indígena, atualmente conhecida como Panambizinho, 
como área distinta daquela. 

3.4.2. 1 Panambizinho 

Suponho, como o faz Schaden (1974), que <liante da 
presen~a e da expansao dos colonos pelas terras da 
colOnia, principalmente na regiao habitada pelos 
Kayowá, ocorreu um deslocamento da unidade familiar 
do pai Francisco Pedro (Chiquito), da área próxima 
ao río Panambi para os dois lotes (8 e 10, do quadro 
21) que formam a área atual do Panambizinho. Soba 
pressao de colonos com interesses nas terras que 
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ocupavam, o tekoaruvixa Chiquito teria junto coro 
sua t~'yi, deixado esta área e se assentado ero outra 
onde a presen~a dos colonos era menos sentida. 

Posteriormente a chegada de pai Chiquito, outras 
familias teriam, do mesmo modo, se deslocado 
para lá. Com o estabelecimento de noves 
colonos - sobretudo vindos do nordeste - na regiao, 
foi-se definindo um espa~o,por eles ocupado, que 
manteve distantes o que viria a ser as áreas 
indígenas do Panambi e Panambizinho. 

Em julho de 1952, o agente do Pesto Francisco Horta 
comunicou ao chefe da IR-5 que fizera a medi~ao de 
dois lotes na regiao do Panambi. No documento fez 
men~ao também a urna parte do lote que seria do filho 
de Chiquito. 

Esta referencia é fundamental para confirmar o fato 
de que a área mencionada pelo agente do Poste 
coincide com a área indígena do Panambizinho. 
Pode-se verificar isto recorrendo a rela~ao nominal 
das familias da área do Panambizinho que, ao ser 
construida, levou em considera~ao o grau de 
parentescq das pessoas com o pai Francisco Pedro(60). 
Constata-se a partir daí que, das 118 pessoas 
moradoras do Panambizinho em 1987 (dados da FUNAI), 
apenas 26 nao possuem rela~ao de parentesco com 
Chiquito em algum grau. Diz o agente do Poste: 

Procedi a medicao nos dais lotes dos indios da Lagoa do 
Panambi, auxiliado pelo capitao daquela regiao, Cancio 
Canteiro, cada lote tem 300 metros de frente por 1000 
de fundo, que dá um total de 3.200 metros .•. , tem uma 
parte do lote do filho de Chiquito que mediu 480 metros 
de pindaiva que é um tremenda! ( ••• ) (61). 

Coma valoriza~ao das terras da regiao de Dourados, 
fato que vinha ocorrendo desde os anos 50 mas que se 
intensifica nos anos 60, aumentam as investidas 
objetivando a apropria~ao das terras ocupadas pelos 
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indios. Geralmente de posse de títulos de terra 
emitidos pelo governo do estado, os pretendentes as 
terras indígenas recorriam as instancias do SPI. 
Alegavam ser proprietários legítimos das terras e 
solicitavam da agencia a retirada dos indios das 
áreas. 

É o que aparece, por exemplo, no oficio que o 
diretor do SPI, tenente-coronel Moacyr Ribeiro 
Coelho, envía ao chefe da IR-5 em 27 de junho de 
1962: 

Tendo chegado ao conhecimento desta Diretoria que indios 
que possuem urna área de terras em Panambi estao senda 
ameacados de esbulho por civilizados que alegam ser 
proprietários das mesmas, solicito que vos intereis da 
situacao com autoridades estaduais, apresentando com 
urgéncia a esta Diretoria relatório minucioso a 
respeito ( •.• ) (62). 

Diante da noticia de que a área do Panambizinho 
estaría sendo invadida, o chefe da IR-5 solicita ao 
agente do Posto Indígena Francisco Horta urna 
inspe~ao na área. Salatiel Marcondes, em 9 de 
janeiro de 1965, comunica a Inspetoria que nao há 
invasao, mas amea~as: 

( .•• ) cumprindo determinacao de V. Sª, acompanhei o 
servidor Adao S. Amorim ao local da aldeia Panambi, onde 
estao localizados os lotes 8 e 10 a fim de verificar 
invasao das terras dos indios. Constatamos nao haver 
invasao e sim ameacas feitas por civilizados, vizinhos 
dos referidos indios, que dizem para os mesmos 
retirarem-se da pequena gleba porque estes lotes estao 
titulados em nome de civilizados( •.. ) (63). 

Essa mesma área, em 1970, é objeto de urna a~ao 
judicial de reivindica~ao de posse contra os indios 
Kayowá Francisco Pedro e sua esposa Ramona Ramonita 
Chiquito. Os requerentes, Mario Bargodache e sua 
esposa, se dizem legítimos denos das glebas de 
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terra, pois as haviam adquirido por compra, de 
Gentil José Lopes e sua esposa Maria da Silva Lopes 
e de Agenor Ferreira dos Santos e sua mulher Anita 
da Silva Ferreira, fato este que teria sido 
registrado em 21 de julho de 1966 no cart6rio do 3Q 
Oficio da Comarca de Dourados. Alegavam, no entanto, 
que estavam impossibilitados de tomar posse de suas 
terras, devido ao fato de que os indios atribuiam-se 
direito pr6prio sobre aquelas terras e negavam-se a 
abandoná-las (processo nQ 117 / 70, 1ª Vara Civel de 
Dourados). 

Com a morte de Mário Bargodache, no inicio dos anos 
80, seus filhos, vendo-se no direito transmitido por 
seu pai por sucessao, movem nova a~ao contra a 
FUNAI, em novembro de 1985. 

Devido A inexistªncia de urna resolu~ao por parte do 
Poder Judiciário, as terras da área indígena do 
Panambizinho continuam em situa~ao de regulariza~ao 
indefinida. 

3.4.2.2 Panambi 

Data de 22 de setembro de 1944, onze meses ap6s o 
decreto que criou a CAND, o telegrama do agente do 
Posto Indígena Francisco Horta, Acácio Arruda, no 
qual ele notifica ao chefe da IR-5 a existªncia de 
problemas entre os indios da regiao do Panambi e 
funcionários da CAND. Segundo este funcionário e o 
agente do SPI, os indios realizavam reunioes visando 
a se organizarem para deflagar um ataque contra o 
acampamento do gerente da col8nia(64). 

O virtual ataque nao houve. No día 23 de setembro, 
35 indios da regiao do Panambi foram conduzidos ao 
Posto Francisco Horta pela 'policía' do mesmo. Duas 
pessoas que ofeceram resist~ncia foram detidas. 
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Diante das recentes instala~oes da CAND, a tentativa 
dos indios de manterem, através de seus pr6prios 
recursos, o controle sobre a regiao que habitavam, 
encontra no SPI, neste momento, um oponente. 
Contidos em seus esfor~os iniciais, os indios 
buscariam, nos anos seguintes, resolver a questao de 
suas terras, sobretudo através da agªncia. 

Em julho de 1946, o capitao Pedro Henrique, da 
regiao do Panambi (urna das pessoas presas em 1944), 
recorre ao SPI. Solicita ao agente do Posto 
Francisco Horta urna autoriza~ao para seguir até a 
IR-5 em Campo Grande. Sua inten~ao era ter urna 
solu~ao sobre os terrenos ocupados por colonos e 
paraguaios que trabalhavam na extra~ao da ess@ncia 
de laranja. 

O trabalho era realizado por 'turmas' de 
trabalhadores (inclusive indios) sob a dire~ao de um 
empregado. A autoriza~ao para a retirada da ess~ncia 
nos terrenos da colonia foi dada pelo administrador 
da CANO aos responsáveis pelas turmas (Armando 
Campos Belo e Vlademiro M. do Amara!). 

Devido a um desentendimento, decorrente de dividas 
entre indios e 'brancos', em dezembro de 1946, em 
meio a urna briga, o capitao Pedro Henrique ordena a 
seu filho que dª um tiro em um paraguaio. Ele morre 
e Pedro Henrique é preso e transferido para outra 
área(65). 

Quanto As solu~oes solicitadas por Pedro Henrique 
quando de sua ida A IR-5, elas se restringem a urna 
instru~ao dada pelo chefe da mesma no sentido de que 
sejam 'protegidas' as terras dos indios. Sugere 
também, posteriormente, que os esfor~os visando urna 
resolu~ao do problema - garantía da terra - sejam 
feítos por escrito, a fim de que se tenham documentos 
oficiais sobre a questao. 
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"Proteger as terras a todo custo"(66), neste momento, 
signrfica garantir a permanencia dos indios nas 
terras onde eles se encontram. Em outras palavras, 
evitar que os indios sejam expulsos da regiao pelos 
paraguaios e colonos. 

Para isto, o agente do Pasto Francisco Horta procura 
negociar com a administra~ao da CAND a retirada das 
'turmas' das áreas dos Kayowá. Acácio Arruda e o 
administrador da colonia nao chegam a um acordo e as 
turmas sao mantidas. 

No encontro que ocorre em 14 de janeiro de 1947, 
Acácio Arruda menciona os direitos constitucionais e 
o longo tempo de ocupa~ao daquelas terras pelos 
indios. Assim, busca tornar ilegítima a entrada dos 
colonos na regiao e exige sua retirada. Contudo, 
recorrer aos instrumentos jurídico-formais nao se 
mostrou urna a~ao eficaz no que diz respeito a 
assegurar para os indios as ditas terras. 

Como as turmas nao se retiraram da área, o agente do 
Posto Indígena solicita a ajuda da for~a policial 
que já lhe havia sido autorizada pela chefia da 
IR-5. Pelo oficio nQ 12, de 15 de abril de 1947, a 
administra~ao da colonia é comunicada de que, se nao 
fosse feíta a retirada das turmas até o día 19, a 
policía o faria. 

Esta linha de atua~ao do SPI na regiao sofreria 
momentaneamente um abalo. Havia acorrido mudan~as na 
chefia da IR-5 e no Posto Indígena Francisco. Horta. 
Carlos Olimpio Paes ocupava o lugar de Nicolau B. 
Horta Barbosa e Arnulfo Fioravanti assumia a 
responsabilidade pelo posto. A idéia de manter os 
indios do Panambi em sua regiao é substituida pela 
tentativa de transferí-los para o Posto Indígena 
Francisco Horta. Feíta a proposta aos indios, estes 
a recusaram. 
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Com a presen~a de Joaquim Fausto Prado na chefia da 
IR-5, já no inicio de 1948, a agencia volta a 
desenvolver urna política voltada para manter os 
Kayowá na regiao do Panambi. Em carta, de 02 de 
abril de 1948, ele recomenda ao agente do pasto que 
''( ... ) ampareis os indios ocupantes das ditas terras 
contra explora~ao de terceiros" (SEDOC, filme 07, 
planilha 95). Assim, além de assegurar a ocupa~ao 
das terras, cabia ~ agencia o encargo de mediar a 
rela~ao dos indios com os brancos. 

Somente a partir do ano de 1949, é que é p9ssivel 
perceber como o caso do Panambi foi tratado por · 
instancias do SPI - como o SOA e a diretoria - e 
como estas se posicionaram frente A Divisao de 
Terras e Coloniza~ao (DTC), órgao ao qual estava 
subordinada a CAND. 

Os dados obtidos apontam para o fato de que até este 
momento (1949) a .questao do Panambi envolveu 
principalmente o Posto Francisco Harta e. a IR-5. A 
partir d~sta data, ela passa a ser objeto de 
aprecia~ao, tanto da SOA, quanto da diretoria. Ao 
que me parece ~ aparecimento da questao no interior 
dessas instancias nao é somente decorr@ncia da 
qualidade dos dados acumulados; reflete um maior 
envolvimento efetivo dessas instancias no que diz 
respeito A questao do Panambi. E, como um dos 
elementos responsáveis por isto, eu sublinharia a 
pressao exercida pela DTC sobre o SPI . . o que 
ocorria, por exemplo, quando a DTC solicitava A 
diretoria do SPI que desse ordens para que seus 
funcionários interviessem junto aos indios e 
permitissem que os trabalhos da CAND tivessem 
continuidade(67). 

Cumprindo ordens da diretoria do SPI, o chefe da 
IR-5 encontra-se com o administrador da colonia e 
estabelece um entendimento. Segundo o relatório de 
Joaquim Fausto Prado, ficou acertado que seria 
garantido: 
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a) reserva e respeito por parte da colOnia dos lotes 
ocupados pelos indios, facultando aos mesmos o direito 
de dispar de suas benfeitorias e lotes, em favor de 
terceiros, outros indios ou civilizados, mediante 
indenizar;~o; 

b) cess~o, pela colOnia, de 500 ha, entre o rio 
Brilhante e o córrego Panambi, para a localizar;~o dos 
Indios que nessa área queiram viver em aglomerado. 

Sugeriu, no entanto, o chefe da IR-5 que a cessao de 
terras fosse nao só de 500ha, mas de 2.000ha. Para 
isso, anexou ao relatório a declara~ao, devidamente 
registrada em cart6rio, de cinco pessoas que 
af irmavam que os indios ocupavam a regiao há mais de 
quarenta anos. 

E para que o acordo se firme propoe que haja 

um entendimento direto com o chefe do Departamento ao 
qua! está subordinada a ColOnia de Oourados, 
conjuntamente com o sr. Diretor da mesma, do qua! 
adviria, certamente, proveito para urna dependéncia, sem 
prejuízo para outra, do mesmo ministério(68). 

Ao ter conhecimento dos entendimentos havidos, o 
chefe do Servi~o de Orienta~ao e Assist@ncia (SOA), 
José Maria Gama Malcher, escreve ao diretor do SPI, 
manifestando seu desagrado quanto ao acordo. Lembra 
ao diretor que o artigo 216 .da Constitui~ao garante 
aos indios a posse da terra e que por isso "a 
colonia nao tem porque 'ceder' aquilo que por lei 
pertence ao indio", como também "nao interessam aos 
'Caiuá', lotes como se fossem colonos - pois vivem 
em comunidade e a terra pertence A tribo" (25/08/49 

- Carta de José M. G. Malcher ao diretor do SPI. 
Arquivo PKN). 

Em resposta A carta de Malcher, um dia depois, o 
diretor do SPI pede que o SOA seja mais objetivo e 
apresente medidas cabiveis. É consultado, entao, o 
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etnólogo Darcy Ribeiro que faz urna aprecia~ao sobre 
o caso. 

Propoe inicialmente que a diretoria do SPI entre em 
acordo com a diretoria da DTC e ambos conf irmem 0 

entendimento havido entre os funcionários locais. Em 
último caso, sugere ele, seria necessário recorrer a 
urna a~ao rescisória para anula~ao dos títulos <loados 
pelo Estado, cujas propriedades encontram-se no 
interior da área reivindicada pelo SPI. 

Posteriormente, nos anos de 1951 e 1952, a diretoria 
consulta seu assessor juridico. Após estudar a 
questao, ele a considera 'confusa' e de dificil 
aprecia~ao. Ajuíza sobre a melhor solu~ao e ~ugere 
um entendimento entre as duas diretorias. 

. 
Que legalmente a terra esteja garantida para o 
usufruto dos indios, isto nao se discute. Fazem 
m:n~ao ~ Constitui~ao os chefes de posto, o SOA e a 
d1retor1a. No entanto, enquanto instrumento legal, 
capaz de assegurar a terra dos indios, ela é 
inefic~z. Fica claro na situa~ao do Panambi que a 
gar~nt1a de um espa~o fisico para os Kayowá dessa 
reg1ao é tratada sobretudo como urna questao 
politica. Desse modo substituem-se os recursos 
juridicos garantidos constitucionalmente por um 
'entendimento' em que sejam contemplados os 
interesses da DTC e do SPI. 

Em meio a suas considera~oes, o etnólogo Darcy 
Ribeiro acentua a importAncia de se reservar urna 
área.na~ inferior a 2.000ha . . Lembra que, para a 
cont1nu1dade, notadamente física, do grupo era 
fundamental considerar os aspectos especificos da 
sociedade Kayowá. Faz, desse modo, refer@ncia a 
aspectos econOmicos do grupo: agricultura 
rudimentar, ca~a, pesca e a coleta. 

Em julho de 1951, como diretor do SPI, José Maria G. 
Malcher volta a propor ao diretor da DTC, Henrique 
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Dietrich, um entendimento e a reserva dos 2.000ha. 
Este ; respeitando os principios da CANO, sugere que 
se 'integre' os indios ao 'meio civilizado', através 
da concessao de lotes particulares. 

O SPI nao acata a sugestao. Mesmo de acorde com a 
idéia de que os indios viriam a se 'integrar' ao 
'meio civilizado' - o que se realizaría, conforme se 
concebía no momento, através de urna inser~ao dos 
indios no modo de produ~ao da soéiedade 
brasileira - opoe-se aos métodos que estavam 
presentes na sugestao. A integra~ao deveria ser urna 
passagem natural, isto é, a própria evolu~ao do 
grupo devia ser respeitada. E nesse momento nao 
cabía doar terras particulares aos indios. Hélio 
Buker, no processo SPI 2.995/51, expressa este 
posicionamento do seguinte modo: 

( .•• ) somos da opiniao que os Indios passarao ao meio 
civilizado, tornando-os concessionários de lotes rurais 
na CANO, como sugere o Sr. chefe da secao de 
terras - folhas deste processo, e certamente só terao a 
lucrar com o exemplo de labor dos civilizados, que ali 
trabalham a terra(69). 

Esta idéia estaría também presente no conjunto de 
sugestoes feítas pelo responsável pelo SOA, Eduardo 
Galvao, quando, em 1952, volta a orientar a 
diretoria no que diz respeito A questao do Panambi. 
As sugestoes, em certa medida, incorporam e 
sumarizam as propostas, argumenta~oes e estratégías 
utilizadas pela ag~ncia nos anos anteriores, na 
tentativa de buscar urna solu~ao para assegurar a 
presen~a dos Kayowá na regiao: 

1) Seja dirigido um oficio ao Sr . Diretor de Terras e 
ColoAizacao. Un oficio solicit ando-lhe que sejam 
reservados aos indios Caiuá, habi tantes da aldeia de 
Panambi, aproximadamente 2.000ha. 
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2) Nesse ofício deve ser acentuado que a área atualmente 
ocupada por esses indios lhes pertence por f orca do 
artigo constitucional. 

3) Sugerir ao mesmo tempo que seja autorizado o atual 
administrador da ColOnia Agrícola de Dourados a entrar 
em entendimento corn o chefe da IR-5 para estabelecimento 
e demarcacao dessa área. 

4) A área reservada deve ser entregue ~ administracao do 
SPI, que agirá de acorde corn programa da colOnia 
agrícola, urna vez atendidas as necessidades dos indios. 

5) Essa área deve constituir patrimOnio tribal dos indios 
Caiuá. De modo algum, deverá ser loteada e distribuída 
individualmente a familias indígenas. Tal processo nao 
s6 nao atende e contraria as regras do SPI, como resulta 
prejudicial ao indio que, ainda nao integrado ao nosso 
sistema econOmico, será fácil vítima de aproveitadores e 
em pouco tempo estará espoliado dessas terras(70). 

A partir de meados dos anos 50, os últimos indios 
concessionários de lotes particulares os vendem ou 
entregam A administra~ao da col6nia. Com ou sem 
títulos de propriedade emitidos pelo governo do 
es tado, particulares pressionam a inspetoria para 
que sejam retirados das áreas os indios que ali se 
encontravam. 

Com o intuito de regularizar a área habitada pelos 
Kayowá - único meio que virtualmente poderia sustar 
as continuas investidas de particulares - o chefe da 
IR-5 faz ao chefe do Posta Indígena Francisco Horta 
a seguinte solicita~ao: 

Informe urgente fim instruir processo SPI 3433/49. Até 
esta data sem solucao final. Qual real situacao atual 
dos indios Panamby. Dizendo total indios, localizacao, 
área ocupam, tipo benfeitorias existentes, atividades 
agropastoris. Se área ocupada foi desmembrada colOnia 
Oourados ( ... ) (71). 
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Como conclusao podem ser feítas duas observa~oes. Em 
prime1ro lugar, cabe destacar certos procedimentos 
presentes na atua~ao da ag~ncia indigenista oficial, 
no caso da regulariza~ao de terras da área indígena 
do Panambi. 

Ao se identificar o conflito entre indios e brancas 
e se constatar a amea~a de que os indios poderiam 
ser expulsos da regiao que habitavam, procura-se 
acumular urna documenta~ao referente A situa~ao: 
local (mapa), número de familias, condi~oes de saúde 
e economicas das familias, exist~ncia de 
benfeitorias, antagonismos e acontecimentos (mortes, 
brigas, roubos, amea~as), envolvendo os conflitantes 
e - como ocorreu urna vez e suger1u o 
etnólogo Darcy Ribeiro - declara~ao de 'brancas' 
afirmando a presen~a de indios naquela regiao há 
muito tempo. Estes documentos acentuam a 
dramaticidade da situa~ao e apontam para a 
necessidade de a~oes urgentes. Assim, a solicita~ao 
das inf orma~oes renova-se com as mudan~as nos cargos 
da entidade. 

Essas informa~oes fornecidas pelo agente do pasto e 
o chefe da inspetoria, ou elaboradas por urna pessoa 
especialmente destacada para isto, eram objeto de 
aprecia~ao da diretoria e/ou SOA. A solu~ao 
privilegiada foi a de que fosse feíto um acordo 
entre as diretorias, o que nao chegou a se efetuar 
devido A incapacidade de um entendimento político 
entre as partes. 

A exigªncia do SPI de que fosse reservada a área de 
2.000ha encontra nos interesses da dire~ao da 
colonia um forte obstáculo. Em termos práticos, o 
atendimento da reivindica~ao do SPI significava a 
retirada dos colonos da área. 

Quando se busca urna solu~ao alternativa A 
negocia~ao, ou seja, recorre-se As normas legais, o 
advogado consultado julga a matéria 'confusa'. Isto, 

102 

possivelmente, devido A pr6pria dificuldade de 
encaminhar a questao por via jurídica. Retorna entao 
A pauta a proposta de entendimento. 

Resta observar que os 340ha atualmente ocupados 
pelos Kayowá do Panambi (ver mapa) sao o resultado 
do embate - mediado pelas regras definidas pelas 
ag@n~~as interessadas - entre os indios e agentes 
presentes na regiao. Expressam o poder político dos 
agentes e ag~ncias no sentido de fazer valer seus 
interesses. Logo, menos do que responder As 
dimensoes necessárias para que o grupo dª 
continuidade A sua reprodu~ao social - nao só 
física -, a área deriva das rela~oes presentes no 
Ambito dos campos políticos regional e nacional. 
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APftNDICE: CRONOLOGIA DOS EVENTOS RELATIVOS A TERRA 
DO PANAMBI 

1946 - Carta do capitao dos indios Kayowá, 
Henrique Mirrael, redigida pelo agente 
do Posto Indigena Francisco Horta 
(Dourados - MS), Acácio Arruda, ao "Sr. 
General": "Aquí venho pedir-vos ao Sr. 
General para mandar dividir as t~rras 
que toca para os indios Kayowá, por que 
os ventos estao só fazendo intrigas 
para ver se toma as nossas terras, e 
nós somos bastante indios precisamos um 
peda~o de terra para minha aldeia para 
podermos trabalhar mais sossegados. 
Minha aldeia contém 869 indios entre 
homens, mulheres e crian'Yas ... ". 
Encerra a carta agradecendo a caridade 
do general. (É provável que ao 
referir-se ao general esteja falando do 
general Rondon. Este esteve na regiao e 
em contato com os Kayowá da regiao do 
Panambi, quando seguía em dire'Yªº ao 
Paraguai a servi'Yo das linhas 
telegráficas). (Arquivo PKN). 

26/7/1946 - Telegrama do agente do Posto Indígena 
Francisco Horta, Acácio Arruda, ao Cel. 
Nicolau Bueno Horta Barbosa de 
Inspetoria Regional de Campo Grande. 
Comunica a entrada nas matas do Panambi 
de urna 'turma de paraguaios', a servi'Yo 
de Armando Campos Belo, interessado na 
extra~ao da essªncia de folha de 
laranja (utilizada para a fabrica'Yªº de 
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20/11/1946 -

cosméticos e remédios): "Também entrou 
urna turma da Colonia Federal e está em 
desaven~a com os indios". O telegrama, 
segundo o agente, foi enviado a pedido 
do capitao Pedro Henrique, que esteve 
naquele Posto solicitando provid@ncias 
(MI/CDMI/F. 17/p.247). 

Carta do Agente do P.I. Francisco 
Horta, Acácio Arruda, ao chefe da IR-5 
Coronel Nicolau B.H. Barbosa. Comunica 
que esteve naquele Posto o 'capitao' 
dos indios Kayowá, Pedro Henrique. Este 
solicitou do Posto urna autoriza~ao para 
se dirigir A sede da IR-5, a fim de 
tratar diretamente com seu responsável 
sobre os terrenos ocupados pelos indios 
na margem direita do córrego 
Panambi - área que estar.ia sendo 
invadida por colonos e paraguaios 
fabricantes de essªncia de laranja. O 
'capitao' se mostrou contrário A 
proposta do chefe do Posto, que se 
propOs a escrever A sede da IR-5: " Ele 
preferiu (o capitao Pedro Henrique) ir 
mesmo pessoalmente vos encontrar para 
terem urna solu~ao". O chefe do Pasto 
também solicita urna orienta~ao para 
saber de que modo 'tratar' coma 
Col8nia (Arquivo PKN). 

17/12/1946 - Carta do chefe da IR-5, Cel. Nicolau B. 
H. Barbosa, ao agente do Pasto Indígena 
Francisco Horta, Acácio Arruda. Carta 
objetiva em que o chefe insiste para 
que sejam protegidas, de todas as 
formas, as terras dos indios (Arquivo 
PKN). 

29/12/1946 - Oficio nQ 28. Do agente do Posto 
Indígena Francisco Horta, Acácio 
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Arruda, ao chefe da IR-5, Nicolau B. 
Horta Barbosa. Assunto: delito cometido 
pelo capitao Pedro Henrique e seus 
companheiros. As 9:30h do dia 29/12, no 
Posto Indígena Francisco Horta, "o 
capitao Pedro Henrique; Paulo Certiz, 
irmao do capitao acima citado; Alcidez 
Mizael, filho do mesmo capitao e 
Raimundo Serrano" relatam o 
acontecimento de que fizeram parte. O 
paraguaio Roperto Nunez, residente 
na Colonia Agrícola Nacional de 
Dourados - CANO -, por trªs vezes 
procurou na aldeia do Panambi o indio 
Raimundo Serrano, a fim de receber dele 
urna divida. Na ocasiao, amea~ou o indio 
Raimundo de morte caso nao acertasse as 
contas. lnterveio, entao, o 'capitao', 
fazendo com que Roperto seguisse para 
casa. Segundo Raimundo, sua divida para 
com Roperto era inicialmente de Cr$ 
70,00; no entanto, tinha trabalhado 
para Roperto, o que fazia, nas suas 
contas, com que a divida se 
restringisse a Cr$ 20,00. Alcidez, que 
disse possuir os Cr$20,00, dispoe-se a 
ir, junto com seus companheiros, ~ casa 
de Roperto acertar a divida. Quando 
lá chegaram, os quatro mais Albino 
José - neto do capitao -, 
encontraram-se com a mulher de Roperto, 
que os fez sentar junto ao fogo. 
Alcidez pediu permissao e seguiu até o 
quarto. Na porta "disse a 
Roperto'viemos acertar a conta do 
Raimundo'. Tendo Roperto puxado um 
revólver de calibre 38 e <lito 'vocªs 
tªm que acertar é com este', detonou 
tr@s tiros contra Alcidez que se atirou 
no chao. Seu pai capitao Pedro 
Henrique, seu tio Paulo pularam por 
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cima de Alcidez e agarrararn a 
Roperto - tendo uro pegado o brac;o em 
que estava o revólver e o outro, outro 
bra<;o - lutando coro ele para conseguir 
tornar o revólver. Corno Roperto lutasse 
rnuito e eles nao conseguiarn tornar-lhe a 
arma, o capitao achando-se ca<;ado 
gritou ao seu filho Alcidez, "atira 
oeste paraguaio" e Alcidez, obedecendo, 
puxou de uro revólver 44 velho e alvejou 
Roperto a queirna-bucha no peito". Os 
indios seguirarn para o Posto e logo 
relatararn a história. O chefe do Posto, 
depois de ter apreendido as armas, 
telegrafou para o delegado de Dourados, 
Ruy Gornes. Este pediu que os indios 
fossern levados A delegacia, o que foi 
feíto na mesma noite. O cargo de 
curador coube ao Dr. Nelson e as 
providªncias forarn encerradas As duas 
horas e rneia da rnanha (Arquivo PKN). 

14/1 / 1947 - Oficio nQ l. Do chefe do Posto Indígena 
Francisco Harta, Acácio Arruda, ao 
chefe IR-5, Cel. Nicolau B. H. Barbosa 
comunica que preparou uro mapa ero que 
localiza a aldeia dos indios do Panarnbi 
e o rancho dos paraguaios, 
dernonstrando, inclusive, as divisas e a 
dirnensao da área. Após ter feíto isto 
coro os indios, procurou o encarregado 
da turma dos paraguaios, que confirrnou 
o que disserarn os indios sobre a 
entrada da turma dos paraguaios na área 
do Panambi. E "declarando (o 
encarregado) rnais que os responsáveis 
sao: Armando Campos Belo e Sr. 
Vlademiro Muler do Amaral, sendo que 
estes tirararn ordern do Dr. Aguirre 
chefe da Colonia Federal de Dourados". 
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No dia 13, Acácio esteve coro o 
administrador da Colonia e 
transrnitiu-lhe a reclarnac;ao dos indios 
sobre o trabalho que estava sendo feíto 
na área, deixando claro que sabia que 
isso ocorria coro o seu consentirnento. 
Explicou-ihe, entao, que pela 
Constituic;ao os indios possuern direito 
Aquelas terras que ocuparn e que , por 
isso, estava procurando evitar 
conflitos entre indios e paraguaios. 

O Sr. Aguirre rnandou chamar 
imediatarnente o Sr. Armando Campos Belo 
e o Sr. Amaral, a fim de encontrarem 
urna solu<;ao. Estes se negaram a retirar 
o acampamento, alegando que teriam 
muitos prejuizos e que os indios 
estavam beneficiando-se dos trabalhos 
ali realizados. O Sr. Aguirre, por sua 
vez, propos que se fizesse um acordo e 
que os colonos permanecessem na área, o 
que foi negado por Acácio, afirmando 
que "de modo algum isto seria aceito 
pelo Servic;o de Protec;ao aos fndios". E 
sua resposta (a de Aguirre) foi a de 
que o Servic;o nao poderia obrigar, 
porquanto estas terras tinham sido 
<loadas para a Colonia Federal. E que 
ele, caso fizesse algum acordo, seria 
" . 1 temporar1arnente, mas que ogo que 
houvesse necessidade eles iriam lotear 
e entao os indios teriam que sair". 
Novamente Acácio lhe fala dos direitos 
dos indios "devido A ocupac;ao há muitos 
anos" e, por fim, afirma que a saida 
dos indios só poderia se dar por ordern 
do Ministro da Agricultura. Aceitando 
convite de Armando, Acácio se dispoe a 
visitar o acamparnento dos colonos 
(Arquivo PKN). 
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23/1/1947 - Carta/2. Do chefe da IR-5, Nicolau B. 
H. Barbosa, ao chefe do Pesto Indígena 
Francisco Horta, Acácio Alves Arruda. 
Refere-se a duas mulheres e dois 
.rapazes que estiveram com ele naquela 
sede, sem saber como chegaram, a 
reclamar da prisao de Pedro Henrique. 
Diz que os fez voltar ao Panambi, mas 
que antes passariam por aquele Poste. 
Quanto As terras do Panambi, orienta 
Acácio no sentido de "propor a questao 
por escrito e receber a resposta 
oficial, a fim desta chefia poder com 
seguran~a tomar a si a mesma e recorrer 
ao ministro, se for o caso". Elogia a 
exposi~ao de Acácio e recrimina a a~ao 
daqueles que assalariam os indios com o 
f im de se apropriarem de suas terras 
(Arquivo PKf:l). 

28/1/1947 - Oficio nQ 2. Do agente do Poste 
Indígena Francisco Horta, Acácio 
Arruda, ao chefe da IR-5, Cel. Nicolau 
B. H. Barbosa. Informa que já foram 
suspensos os trabalhos de extra~ao de 
essencia de laranja. Em of ício que 
enviou ao Sr. Aguirre, administrador da 
CAND, solicitou que fossem suspensos os 
loteamentos "na margem esquerda do 
c6rrego Laranja Doce abaixo, da barra 
do c6rrego Hum ou c6rrego Preto". 
Solicitou também que fossem retirados 
da mesma área tres colonos "que ele 
pr6prio pusera lá". 

Diz também que o Pesto, na noite de 
23/1, foi atacado por "doídos do 
paraguaio morto". Seguiu no día 
seguinte para a delegacia, onde 
encontrou, ao chegar, Armando Campos 
Belo e tres paragua1os. Estes, segundo 
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Acácio, mentiam ao delegado dizendo 
que, quando da morte de Roperto, os 
indios envolvidos estavam armados e 
foram os responsáveis pela morte do 
paragua10. 

Acácio lembra-se que, quando sugeriu a 
Armando Campos Belo que parasse com os 
servi~os do acampamento (em 14/01/47), 
este afirmou que s6 o faria com ordem 
policial e "ao mesmo tempo disse-me que 
este Servi~o de Prote~ao aos Índios s6 
sabe proteger os indios para matar os 
outros e para prejudicar os 
civilizados ( ... ) ". Acusa o Servi~o de 
nao prestar as assistencias devidas. 
Acácio, "indignado", diz que convidou o 
Armando para visitar a farmácia, e ao 
Dr. Nelion a fim de conhecer a 
assistencia dada pelo Pesto (Arquivo 
PKf:l). 

29/1/1947 - Oficio nQ 14. Do chefe da IR-5, Nicolau 
B. H. Barbosa, ao agente do Posto 
Indígena Francisco Horta, Sr. Acácio 
Alves Arruda. Ve como conveniente, 
levando-se em conta o ataque ao Poste e 
as recomenda~oes do delegado, que sejam 
transferidos para o Pesto Indígena 
Buriti os quatro indios detidos. Estes, 
enquanto nao se tem um resultado do 
processo policial, deverao permanecer 
detidos naquele Pesto (Arquivo PKN). 

1/2/1947 - Oficio nQ 3. Do agente do Pesto 
Indígena Francisco Horta, Acácio 
Arruda, ao chefe da IR-5, Cel. Nicolau 
B. H. Barbosa. Acusa recebimento de 
oficio do Sr. Aguirre, administrador da 
CAND, que afirma ter enviado o oficio 
de Acácio para o Ministérío da 
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Agricultura, e ao mesmo tempo solicita 
informa~oes sobre o número de indios 
existentes no Panambi e no Posto 
Francisco Horta. Acácio recusa-se a dar 
tais informa~oes, a nao ser por ordem 
da chefia da IR-5. 

Segundo a informa~ao de tr@s indios do 
Panambi, que estiveram no Posto 
Indígena Francisco Horta, os servi~os 
de Armando Campos Belo prosseguem. 
Acácio comunica que procurará 

" . "segunda-feira, o delegado . Env1a, 
junto com seu oficio nQ 3, o oficio do 
Sr. Aguirre (Arquivo PKN). 

3/2/1947 - Do chefe da IR-5, Cel. Nicolau B. H. 
Barbosa, ao diretor do SPI, Modesto 
Donatim. Faz saber do assassinato 
cometido por um indio no Panambi, e do 
ataque de paraguaios ao Posto Indígena 
Francisco Horta. Diz que, como 
decorrencia de terem "sido tomadas as 
providencias correlatas para a defesa 
das terras das aldeias Panambi", e das 
reclama~oes dos indios, os 
beneficiários da invasao criaram 
"enorme celeuma invertendo a situa~ao". 
A delegacia de policía de Dourados, por 
falta de justificativas, nao garantiu a 
instala~ao dos acampamentos dos 
invasores. Isto motivou a intriga, 
pois a delegacia "se conduziu imparcial 
e legalmente" (MI/CDMI/F.22/p.326). 

15 / 4 / 1947 - Do agente do Posto Indígena Francisco 
Horta, Acácio Arruda, ao chefe da IR-5, 
Nicolau B. H. Barbosa. Informa que, 
juntamente com essa carta, está 
enviando c6pias dos oficios remetidos 
ao Sr. Vlademiro Muler do Amaral e ao 
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delegado solicitando-lhe for~a policial 
para fazer a retirada da turma dos 
paraguaios (Arquivo PKN). 

15 / 4 / 1947 - Oficio nQ 12. Do agente do Posto 
Indígena Francisco Horta, Acácio 
Arruda, ao Sr. Vlademiro Muler do 
Amaral. Lembra ao Sr. Vlademiro da 
autoriza~ao dada ~quele Posto, pelo 
Cel. Nicolau B. H. Barbosa no oficio nQ 
96, de 17/12/46, o qual instruiu o 
agente no sentido de retirar as turmas 
existentes na área reservada aos indios 
do Panambi, utilizando-se de for~a 
policial se necessário. Apoiado ainda 
no art. lQ, parágrafo único, do 
Regimento do SPI, aprovado pelo decreto 
nQ 10.652, de 16/10/42 e modificado 
pelo decreto nQ 12.318, de 27/4/43, e 
nQ 17.684, de 26/1/45, comunica que "se 
até o día 19 do corrente m@s nao for 
levantada a vossa turma de Petit-Grain 
daquela zona" pedirá auxilio policial e 
com a guarda fará a retirada da mesma 
(Arquivo PKN). 

15/4/1947 - Oficio nQ 13. Do agente do Posto 
Indígena Francisco Horta, Acácio 
Arruda, ao delegado de policía de 
Dourados, Ruy Gomes. Refere-se ao 
oficio nQ 96, de 17/12/46, do Cel. 
Nicolau B. ·H. Barbosa, e ao parágrafo 
lQ do Regimento do SPI. Solicita seis 
homens para fazer a retirada da turma 
de trabalhadores da área do Panambi, 
caso até o día 19 o Sr. Vlademiro Muler 
nao o fa~a, conforme foi comunicado 
através do oficio nQ 12 (Arquivo PKN). 

12/11/1947 - H/M nQ 381. Do chefe da IR-5, Carlos 
Olimpio Paes, ao agente do Posto 
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24/11/1947 

Indigena Francisco Harta, Arnulfo 
Fioravanti. Autoriza o agente a ir até 
a aldeia do Panambi, a fim de convencer 
os indios a se "recolherem" ao Pasto 
Indigena Francisco Harta, até que as 
terras que ocupam sejam legalizadas. 
Sugere que isso <leva ser feíto antes do 
inicio das planta~oes, e termina 
dizendo: "confío em que vossa 
habilidade será posta A prova na 
solu~ao desse problema" 
(MI/CDMI/F.07/p.91). 

- Oficio nQ 16. Do agente do Posta 
Indígena Francisco Horta, Arnulfo 
Fioravanti, ao chefe da IR-5, Carlos 
Olimpio Paes. Informa que conversou com 
os indios "por intermédio de seu 
capitao de nome Hon6rio Mendon~a", e 
chegou A conclusao de que a 
transfer~ncia desses indios para o 
Posto Francisco Harta é impossivel no 
momento, já que as planta~oes estao 
feítas e florescendo. Informa também 
que vai procurar o administrador da 
Colonia e "pedir que (ele) espere a sua 

" . vinda, para resolver esse caso , po1s 
acredita que seja alguém alheio ao 
Servi~o "que pretende ficar com ditas 
terras" (MI/CDMI/F.07/p.94). 

2/4/1948 - Do chefe da IR-5, Joaquim F. Prado, ao 
agente do Posto Indígena Francisco 
Horta, Arnulfo Fioravanti. Diz: 
"inclusa ao presente vos remeto c6pia 
do documento fornecido ao indio Hon6rio 
Mendon~a, do Panambi, a fim de que dele 
tomes conhecimento e ampareis os indios 
ocupantes das ditas terras contra a 

. " explora~ao de terceiros 
(MI/CDMl/F.07/p.95). 
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9/6/1949 - Telegrama do diretor do SPI, Dr. 
Modesto Donatini Días da Cruz, ao 
responsável pelo expediente da IR-5, 
Joaquim Fausto Prado. Afirma ele que 
lamenta ter de voltar ao assunto da 
Colonia de Dourados. Informa que o 
encarregado da Colonia solicita 
"provid~ncias a fim de impedir indios 
entravem trabalhos ali estao sendo 
realizados". Autoriza ao chefe da IR-5 
que vá ao local solucionar a questao, o 
que deve ser feíto com urg@ncia. 
Refere-se ainda ao indio Henrique 
(Pedro Henrique) como insuflador de 
seus companheiros (Arquivo PKN). 

23/7/1949 - Oficio nQ 44. Do responsável pelo 
expediente da IR~5, Joaquim Fausto 
Prado, ao diretor do SPI, ~ Dr. Modesto 
Donatini Días da Cruz. Remessa de 
relatório sobre o entendimento havido 
entre a chefia da IR-5 e o diretor 
(administrador) da Colonia de Dourados, 
referente As terras do Panambi: "a) 
Reserva e respeito por parte da 
Colonia, dos lotes ocupados pelos 
indios, facultando aos mesmos o direito 
de dispor de suas benfeitorias e lotes, 
em favor de terceiros, outros indios ou 
civilizados, mediante indeniza~ao", b) 
a Colonia cedería 500 ha entre o río 
Brilhante e o c6rrego Panambi para os 
indios dispostos a viverem próximos. 

No entanto, a chefia da IR-5 reivindica 
2.000 ha, alegando que a área 
reivindicada pouco significa <liante dos 
300.000 ha pertencentes A ColOnia. 
Apresenta também cinco declara~oes de 
cidadaos residentes em Dourados que 
confirmam que os indios ocupam aquela 

115 
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25/8/1949 -

área do Panambi há mais de quarenta 
anos. Sugere, por fim, que haja "um 
entendimento direto com o Sr. chefe do 
Departamento ao qual está subordinada a 
Colonia de Dourados, conjuntamente com 
o Sr. diretor da mesma, do qual 
adviria, certamente, proveito para urna 
dependencia, sem prejuizo para outra, 
do mesmo ministério" (Arquivo PKN). 

Do chefe do SOA (Servi~o de Orienta~ao 
e Assistencia), José Maria da G. 
Malcher, ao diretor do SPI, Modesto 
Donatini Días da Cruz. Lembra o diretor 
do Artigo 216 da Constitui~ao que 
"garante ao selvicola a posse da terra 
onde habita". Afirma que . esta lei nao 
foi respeitada quando se reservou a 
área para a Colonia Agrícola Nacional 
de Dourados. Nao ve por que a Colonia 
tem .que "ceder" o que por leí é de 
direito dos indios. Finaliza dizendo 
que para indios nao interessam lotes 
particulares como se _fossem colonos 
(Arquivo PKN). 

30/8/1949 - O chefe da SOA, José Maria da G. 
Malcher, solicita ao diretor do SPI, 
Modesto Donatini Días da Cruz, que seja 
ouvido o etnólogo da Se~ao de Estudos 
(SE), Darcy Ribeiro, que esteve na 
regiao ervateira do Mato Grosso e 
poderia apresentar sugestoes para a 
resolu~ao da questao do Panambi 
(Arquivo PKN). 

15/-10/1949 - Aprecia~ao sobre a área do Panambi, do 
etnólogo Darcy Ribeiro, remetida ao 
diretor do SPI, Modesto Donatini Días 
da Cruz. Esclarece inicialmente que 
nunca esteve na área do Panambi, no 
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entanto fez urna vistoria minuciosa em 
todos os documentos da IR-5 existentes 
na SE. Constatou que nunca foi "ao 
menos tentada" a demarca~ao da área do 
Panambi. Por sua vez, várias foram as 
tentativas de transferencia daqueles 
indios para o Posto Indígena Francisco 
Horta, cujo resultado foi sempre 
inútil, dada a oposi~ao dos indígenas 
de abandonarem suas terras. Sugere que 
<leva ser feíto o que já iniciou a 
chefia da IR-5: provar a ocupa~ao 
daquela área pelos indígenas. 
Posteriormente, caberia "levar a 
questao A considera~ao do Departamento 
do Ministério da Agricultura, 
responsável pela Colonia Federal de 
Dourados, para, em entendimento 
amistoso, confirmar o acordo a que 
chegaram os funcionários locais". Ao 
que se seguiría a medi~ao e demarca~ao 
da área. 

Caso isso nao fosse possivel, a solu~ao 
caberia ao ministro, que "seria 
compelido a propor, em juizo, urna a~ao 
rescisória para a anula~ao do titulo de 
propriedade da Colonia e de restaura~ao 
da posse e dominio do indio sobre a 
terra de sua ocupa~ao permanente". Diz 
que quem deve arbitrar sobre o tamanho 
da terra a ser ocupada por aqueles 
indios é o SPI. Desse modo, considera a 
área de 2.000ha, reivindicada pelo SPI, 
em oposi~ao aos 500ha concedidos pela 
Colonia, ainda muito modesta, 
levando-se em considera~ao a popula~ao 
aproximada de 300 pessoas (anos 48-49) 
e os métodos de trabalho dos Kayowá 
(Arquivo PKN). 
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26/7 / 1950 - Do Posto Indígena Francisco Horta ao 
diretor (é provável que ele esteja 
falando do administrador) da CAND. 
Solicita mapa da área onde estao 
situados os indios Kayowá, pedindo, se 
possivel, que seja indicado o nome do 
beneficiário e o número do lote. Pede 
Aquela diretoria que evite qualquer 
tipo de transa~ao cornos lotes, troca 
ou venda, entre os indios ou entre os 
indios e civilizados 
(MI/CDMI/F.06/p.88). 

4/11/1950 - M/M nQ 31. Do inspetor 21, José Pinto 
da Silva, ao administrador da CAND, Sr. 
Tácito Pace. Explica a este que, se a 
IR-5 enviou o M/M nQ 22 Aquela 
administra~ao, foi sust·entado pelo 
acordo havido em meados do ano 
anterior, entre o chefe da IR-5 e o 
administrador da CAND. Por esse acordo 
seriam garantidos aos indios da regiao 
do Panarnbi os lotes ern que habitavarn e 
urna área de 500 hectares destinada A 
ca~a (Arquivo PK~). 

2/7/1951 - Do auxiliar de inspetor ref. 22, Hélio 
Bucker, ao diretor do SPI, José Maria 
da G. Malcher. Relatório apresentado ao 
diretor, em cumprirnento A Ordem de 
Servi~o Interna nQ 19, de 26/05/51, que 
ordenava fossem verificadas as 
condi~oes em que se encontravam os 
indios da regiao do Panambi. 

Constatou ¡n loco que os indios nao 
possuern urna área definida ou 
'preestabelecida', na qual possam se 
assentar tranqÜilarnente. Responsabiliza 
a adrninistra~ao anterior do SPI pela 
nao resolu~ao da questao. Para provar 

118 

que o que está dizendo nao é pura 
retórica, envía "cópias de expedientes 
encaminhados a essa diretoria pelo 
chefe da IR-5 e ao agente do Posto 
Francisco Horta, dando ci~ncia dos 
entendimentos havidos com os 
administradores da Colonia e apontando 
sugestoes para a sua solu~ao." 

Ficou entao estabelecido com o 
administrador da Colonia que "do 
entendimento advindo dessa Diretoria 
(SPI) com o Sr. Chefe do Departamento 
ao qual está subordinada a Colonia 
Federal de Dourados, por autoriza~ao 
deste último e com a presen~a do agente 
do Posto Francisco Horta, seria 
demarcada urna área de 2.000ha 
geométricos entre os ríos Panambi e 
Laranja Doce, fazendo barra como 
denominado Brilharite". Junta um croqui 
da área a ser demarcada (Arquivo PKN). 

23 / 7/1951 - Oficio nQ 587. Do diretor do SPI, José 
Maria da G. Malcher, ao diretor da 
Divisao de Terras e Coloniza~ao. 
Informa ao diretor que a área onde está 
localizada a Colonia Agrícola de 
Dourados atinge urna regiao ocupada por 
indios Kayowá e que isto tem ocasionado 
alguns atritos. Explica-lhe que, com o 
firn de impor urna solu~ao ao caso, 
enviou ao local o inspetor, Sr. Hélio 
Bucker. Para por firn aos problemas, em 
entendimento com o administrador da 
Colonia, ficou acertada a demarca~ao de 
2.000ha entre o rio Panambi e o rio 
Laranja Doce, fazendo barra corn o rio 
Brilhante. Lembra entretanto ao diretor 
que tal provid@ncia depende de sua 
autoriza~ao. Para rnaiores 
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esclarecimentos junta o processo 
2.995/51, que possui dados a respeito, 
e um croqui da área (Arquivo PKN). 

10/8/1951 - Do chefe da Se~ao de Terras, Henrique 
Dietrich, ao diretor do SPI, José Maria 
da G. Malcher. Depois de ouvir as 
informa~oes prestadas pelo engenheiro 
Tácito Pace, sugere que seja "estudada 
a possibilidade da integra~ao dos 
indígenas ao meio civilizado". Isso 
seria realizado através da concessao de 
lotes particulares aos indígenas. 
Caberia ao SPI estudar a matéria, 
sobretudo pelo aspecto jurídico 
(Arquivo PKN). 

10/9/1951 - Do assistente jurídico, ref. 31, Dalmo 
Esteves de Almeida, ao diretor do SPI, 
José Maria da G. Malcher. Diz ser 
"indiscutivel e assegurado pela 
Constitui~ao" o direito dos indios 
Kayowá As terras do Panambi. Sugere, 
porém, que a questao seja resolvida 
como matéria interna, administrativa, 
de servi~o para servi~o. Em último 
caso, mediado pelo Ministro da 
Agricultura, já que nao é possivel urna 
reparti~ao mover a~ao jurídica contra 
outra, no interior do próprio 
ministério (Arquivo PKN). 

1951 - Relatório CNPI. Matéria com o titulo: 
'A permanente cobi~a das terras do 
indio' .. Refere-se a um minucioso 
histórico preparado pelo inspetor da 
IR-5, que deixa claro o interesse de 
pessoas em obterem concessoes de terras 
com o único intuito de extrairem 
"lucros astronomicos", vendendo-as a 
terceiros (MI/CDMI/F.280/p.971). 
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3/7/1952 - Agente do Posto Francisco Horta ao 
chefe da IR-5. Comunica que fez a 
medi~ao dos dois lotes na Lagoa do 
Panambi, cada lote medindo 300 metros 
de frente por 1.000 de fundo. Deixou lá 
6 rolos de arame para a constru~ao de 
urna cerca (MI/CDMI/F.06/p.88). 

24/7/1952 - Do assistente jurídico, ref. 31, Dalmo 
Esteves de Almeida, ao diretor do SPI, 
José Maria da G. Malcher. Considera o 
processo (do Panambi) "confuso", o que 
nao permite urna aprecia~ao segura sobre 
a matéria jurídica. Sugere que o SPI se 
entenda com o diretor da Divisao de 
Terras e Coloniza~ao. "Em caso de 
diverg~ncia o assunto deverá ser 
exposto ao Sr. Ministro que lhe dará a 
solu~ao final" (Arquivo PKN). 

5/8/1952 - Do responsável pelo expediente da SOA, 
Eduardo E. G. Galvao, ao diretor do 
SPI, José Maria da G. Malcher. Sugere 
ao SOA que, a partir das considera~oes 
feítas pelo assistente jurídico Dalmo 
Esteves de Almeida, e o chefe da IR-5, 
que o diretor do SPI dirija um oficio 
ao diretor da DTC, solicitando-lhe que 
seja demarcada para os indios Kayowá 
urna área de 2.000ha. Deve sublinhar que 
aquelas terras pertencem por direito 
constitucional aos indios.Deve, no 
oficio, sugerir ainda ao SPI que 
autorize aquela diretoria a entrar em 
acordo com o chefe da IR-5, o 
administrador da CAND, a fim de 
encaminharem a demarca~ao da área 
estabelecida. Aos colonos que 
ocupam a área a ser demarcada para os 
indígenas, deverao ser doadas outras 
terras na Colonia. Entregue a área A 
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7/8/1952 -

7/8/1952 -

administrac;ao do SPI em forma de 
"patrimonio tribal", esta procuraría 
implementar um programa agrícola de 
acorde com o projetado pela Colonia 
(Arquivo PKN). 

Oficio nQ 687. Do diretor do SPI, José 
Maria da G. Malcher, ao diretor da 
Divisao de Terras e Colonizac;ao. Renova 
o pedido de solicitac;ao para que seja 
demarcada para os indios Kayowá da 
regiao do Panambi, a área de 2.000ha. 
Lembra que a reserva da área encontra 
sustentac;ao na legislac;ao interna do 
SPI e no artigo 216 da Constituic;ao, 
mas que apesar disto nao foi possivel 
chegar-se a urna soluc;ao definitiva da 
questao, ficando as discussoes em torno 
da definic;ao do local em que se 
efetivaria a reserva e a forma de posse 
garantida aos indios. Sugere novamente 
que esse departamento autorize ao 
administrador da Col6nia a entrar em 
acordo com o chefe da IR-5. Garante ao 
diretor da DTC que, definida a reserva, 
o SPI "se comprometería a realizar seu 
programa de assisténcia e 
desenvolvimento agrícola em harmonía 
com o plano mais amplo que rege a CANO" 
(Arquivo PKN). 

Oficio nQ 119. Do administrador da 
CANO, Elpidio Moreira Prado, ao chefe 
da IR-5, Iridiano Amarinho de Oliveira. 
Referindo-se ao oficio de 9/7 e As 
"instruc;oes dadas aos Pastos para os 
indios ocuparem áreas já colonizadas 
pela CANO", o que estaría criando 
grandes prejuizos para os colonos, 
abrigados a abandonarem suas plantac;oes 
de café e algodao, solicita a revogac;ao 
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29 / 9 / 1952 -

12/1/1953 -

da ordem até que a DTC e a diretoria do 
SPI solucionem a questao. Acusa o chefe 
da IR-5 de ter de responder pelas 
martes de duas pessoas praticadas pelos 
indios, já que estes sao tidos como 
irresponsáveis. Informa que está 
enviando este oficio ao diretor da DTC 
(MI / CDMI / F.21 / p.315). 

Oficio nQ 95. Do chefe da 5~ Inspetoria 
Regional do· SPI, Iridiano Amarinho de 
Oliveira, ao administrador da Colonia 
Agrícola de Dourados, Elpidio Moreira 
Prado. Esclarece que os indios nao 
estao invadindo as terras da CANO, mas 
que, ao contrário, com a instalac;ao da 
CANO foram contrariadas leis vigentes 
(refere;:_se A legislac;ao do SPI e A 
Constituic;ao). Solicita "que a DTC 
esclarec;a ao SPI, baseada em que 
dispositivo legal desrespeitou direitos 
de terceiros, enquadrando-se assim no 
dispositivo do art. 7Q do decreto nQ 
5.484, de 27 de junho de 1928". Diz ao 
administrador da CANO que nao faz 
sentido sua proposta, sugerindo a 
transfer@ncia dos indígenas existentes, 
pois a leí nao garante a terra aos 
indios em func;ao de seu número. Promete 
ao diretor do SPI, para que este leve 
ao conhecimento do ministro, o oficio 
do administrador da CANO e o processo 
2.995/51 (MI/CDMI/F.21/p.315). 

Oficio nQ 32. Do diretor da DTC, Renato 
Gonc;alves Martins, ao diretor do SPI, 
José Maria da G. Malcher. Chega A 
conclusao, pelo que pode apurar, que 
ambas as diretorias acusam-se 
mutuamente de invasao das respectivas 
terras. Entende que é através dos 
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entendimentos pessoais que se pode 
chegar a urna solu~ao que nao acarrete 
prejuizo, tanto para o trabalho da 
Colonia quanto para os indios. Enfim, 
pede medidas urgentes no sentido de 
instruir o chefe da IR-5 para que 
controle 'as a~oes dos indios', a fim 
de que possa se realizar pelo 
engenheiro contratado o "levantamento 
do perímetro da Colonia" (Arquivo PKN). 

22/1/1953 - Telegrama: "Solicito Diretor DTC 
interven~ao chefe da IR-5 sentido 
indios Kayowá permitirem levantamento 
perímetro Colonia terras CANO que está 
sendo executado por engenheiro Paulo 
Ferdinando Thiri. Caso seja necessário 
destaque um dos encarregados ou 
auxiliares para acompanhar e facilitar 
esse servi~o. Posteriormente enviaremos 
instru~oes para essa IR prosseguir 
entendimento sobre área a reservar 
indios Kayowá. SOA." (Arquivo PKN). 

31/3/1953 - Do agente do Posto Francisco Harta ao 
chefe da IR-5. Explica que nao ficou 
surpreso com a chegada do indio Pedro 
Henrique naquele Posto trazendo um 
memorando da IR-5. Diz ser costume 
daquele indio queixar-se com aquela 
chef ia. 

Pedro Henrique encontra-se novamente em 
Panambi, depois de ter sido preso no 
Posto Indígena Buriti e de lá ter 
fugido. "Foi preso novamente e 
mandaram-no para o Posta Indígena de 
¡catu, de lá fugiu novamente, foi preso 
e mandaram-no para a IR-7. De lá ele 
veio parar novamente aquí". Diz que 
outros indios t@m feíto várias queixas 
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de Pedro Henrique que "vive a explorar 
os seus patricios". Fala de urna invasao 
de terras ocorrida em janeiro e que 
teria sido o motivo pelo qual Pedro 
Henrique teria ido a Campo Grande. "Em 
janeiro quando houve urna grande invasao 
de terras particulares e na Colonia 
Federal, eu logo providenciei de abrir 
urna linha da barra do Panambi com o rio 
Brilhante até o primeiro travessao, no 
espigao, onde já tinha dois civilizados 
abrindo lotes. Aí eu expliquei a eles 
que ali seria para os indios e assim 
que eles fossem para o outro lado do 
rio Dourados e dai para cá nao houve 
invasao" (MI/CDMI/F.07/p. 91). 

5/5/1 953 - Do chefe da SOA, Eduardo E. G. Galvao, 
ao diretor do SPI, José Maria da G. 
Malcher. Afirma que as provid~ncias 
solicitadas pelo diretor da DTC, por seu 
oficio nQ 32, de 12/01/53, foram 
acolhidas. No entanto, como o problema 
persiste e nao chegam a um acordo o 
administrador da CANO e o chefe da 
IR-5, cabe acatar a sugestao, que o 
próprio diretor da DTC deu, de se 
resolver o problema através de "um 
entendimento pessoal" (Arquivo PKN). 

30/6/ 1953 - M/M nQ 53. Do agente do Posto Indígena 
Francisco Horta, Alaor Fioravanti, ao 
chefe da IR-5. Informa que o indio Joao 
Ferreira foi preso por ter vendido o 
seu lote situado na Colonia Agrícola 
Nacional de Dourados a um civilizado. 
"Assim que pe~o a retirada deste indio 
para moralizar nossa ordem contra as 
especula~oes" (MI/CDMI/F.07/p.91). 
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8/7/1953 - Do chefe da IR-5 ao agente do Posto 
~ Indígena Francisco Horta, Alaor 

Fioravanti. Recomenda que deve ser 
mantido preso e trabalhando para o 
Posto, por um mªs, o indio Joao 
Ferreira. A noticia deve circular de 
modo que saibam os outros indios que, 
se venderem seus lotes, sofrerao a 
mesma penalidade. Afirma que todos 
devem saber que está proibida a venda 
de lotes (MI/CDMI/F.06/p.88). 

8/9/1953 - Do agente do Posto Indígena Francisco 
Horta, Alaor Fioravanti, ao chefe da 
IR-5, Duocleciano de Souza Nené. 
Solicita o processo, ou cópia, de 
reserva dos 500ha na margem direita do 
río Brilhante com o córrego de Panambi. 
Explica que o administrador da Col5nia 
ignora este processo de reserva 
(MI/CDMI/F.07/p.91). 

17/2/1954 - Do chefe da IR-5 ao agente do Posto 
Indígena Francisco Horta. Recomenda ao 
agente que entre em contato e 
entendimento com o administrador da 
CANO, a fim de conseguirem um 
agrimensor para executar alguns 
servi<;os, a come<;ar pela aldeia de 
Panambi (MI/CDMI/F.22/p.325). 

Abril/1954 - "Joao Carapé - indio - concessionário 
do lote nQ40 da quadra nQ 46, nao 
podendo mais trabalhar no mesmo por 
motivos particulares e alheios ao 
regulamento da Col5nia, faz entrega do 
mesmo a esta administra<;ao (CANO), sem 
direito algum a outro lote nesta 
Col8nia". Contém urna observa<;ao abaixo 
da qual aparece a impressao digital de 
Joao Carapé. Joao afirma ter recebido 
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Cr$ 2.000,00 pelas benfeitorias 
(Arquivo PK~). 

10/ 10/ 1961 - Do chefe da IR-5 ao encarregado do 
Posto Indígena Francisco Horta. Informa 
que <liante da solicita<;ao, por oficio, 
do.Sr. Li~eu Amara! Soares, para que 
seJam retirados por esta chefia os 
indios instalados no lote nQ 42 da 
quadra 66 do Núcleo Colonial de 
Dourados, cabe averiguar os documentos 
de propriedade da gleba e providenciar 
a transferªncia dos indios para o Pasto 
Indígena Francisco Horta ou outra 
reserva (MI/CDMI/F.06/p.83). 

4/12/1961 - Do chefe substituto da IR-5, José 
Hongenoti, ao encarregado do Posto 
Indígena Francisco Horta. Informa que 
quatro indios da aldeia de Panambi 
estiveram naquela chefia queixando-se 
de que fazendeiros estao invadindo sua 
aldeia. Pede que seja averiguada a 
'veracidade' da denúncia 
(MI/CDMI/F.06/p.83). 

3/4/1962 - Do agente do Posto Indígena Francisco 
Horta, Salatiel Diniz, ao diretor do 
SPI, Ten. Cel. Moacir Ribeiro Coelho. 
Faz saber que os indios da área do 
Panambi estao amea<;ados de serem 
despejados. 'Civilizados', com títulos 
de propriedade adquiridos em época de 
campanha política, alegam ser donos das 
terras e estao freqÜentemente no Posto 
insistindo para que sejam retirados os 
índi~s daquela área. O agente explica 
ao diretor que tem encaminhado essas 
pessoas A IR-5, mas que se encentra 

d . " preocupa o po1s parece que a regional 
tem tendªncia em deslocar os indios". 
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27/6/1962 -

10/4/1962 -

3/10/1963 -

Entre as pessoas interessadas nas 
terras cita o topógrafo Gentil e Lineu 
Amaral Soares. Por fim, pede sigilo 
quanto a essa carta, já que foi 
remetida sem passar pelo conhecimento 
da Inspetoria de Campo Grande, "o que 
pode originar algum desentendimento" 
(Arquivo PKN). 

Oficio nQ 533. Do diretor do SPI, Ten. 
Cel. Moacir Ribeiro Coelho, ao chefe da 
IR-5. Comunica que chegaram Aquela 
diretoria informac;oes de que a área de 
terra do Panambi estaría sendo 
'ameac;ada' de esbulho por 
'civilizados', que se dizem 
proprietários das mesmas. Solicita 
relatório minucioso acrescentando 
inc lusive croqui da áre~ ameac;ada 
(Arquivo PKN). 

Do chefe substituto do SOA ao diretor 
do SPI, Ten. Cel. Moacir Ribeiro 
Coelho. Observa que as revelac;oes 
feítas pelo agente do Posto Indígena 
Francisco Horta, em carta de 3/4/62, 
sao graves: "Como se Vª, o sigilo 
solicitado nao pode ser mantido, pois 
a quinta Inspetoria Regional, 
responsável maior pela vida do posta, 
nao pode ficar A margem" (Arquivo PKN). 

Do chefe da IR-5 ao diretor do SPI. 
Transcreve telegrama recebido do Posto 
Indígena Francisco Horta. Comunica que 
a aldeia de Panambi está sendo invadida 
por civilizados que possuem títulos de 
propriedade expedidos pelo governo do 
estado. Os indios, presentes 
freqüentemente ao Posto Indígena 

128 

29/ 11 / 1963 -

25/6/ 1964 -

30/ 7/1964 -

Francisco Horta, exigem providencias da 
chefia (MI / CDMI / F.06 / p.82). 

Do chefe da IR-5 ao agente do Pasto 
Indígena Francisco Horta, Salatiel 
Diniz. Soli c ita informac;oes a fim de 
instruir processo SPI 3.433 / 49: 
localizac;ao dos indios, número de 
pessoas residentes no Panambi, área 
ocupada, benfeitorias e atividade 
econ6mica. Pede para que sejam 
acrescentadas As informa<;oes os 
documentos existentes 
(MI/CDMI/F. 19/p.282). 

Do agénte do Posto Indígena Francisco 
Horta, Salatiel Diniz, ao chefe da 
IR-5. Comunica que foi feita, no dia 
22/6, urna diligªncia A aldeia do 
Panambi. Foi acompanhada pelo chefe da 
policía de Dourados, a fim de "sustar 
os abusos que se repe tem constantemente 
naquela aldeia, motivados por questoes 
de terras de indios com civilizados" 
(MI/CDMI/F.07/p.97). 

Do chefe da IR-5, Alan Cardec Martins, 
ao major Salestiano de Farias Vinagre 
(Campo Grande). Diz que a chefia, 
através da pessoa de Leila Andrade 
Bonfim, diretora do hos pital 'Missao 
Caiuá' (Dourados), acabou de saber que 
os indios da localidade de Panambi 
estao ameac;ados de expulsao de suas 
terras por individuos que alegam sua 
propriedade. Informa que a inspetoria 
possui farta documentac;ao "provando que 
o direito dos indios é indiscutivel e 
assegurado pela Constituic;ao". 
Esclarece, por fim, que <liante do 
interesse demonstrado pelo rnajor pelo 
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assunto, considerou importante 
notif icá-lo de mais um dos problemas 
que enfrentamos indios (Arquivo PKN). 

31/7/1964 - Oficio nQ 196/64. Do chefe da IR-5, 
Alan Cardec Martins, ao diretor do SPI. 
"Para o vosso conhecimento e apreciac;ao 
passo As maos de V. Sª· o Processo SPI 
3.343/49, anexo os de nQs 3.441/49, 
2.995/51, 4.724/53 e 1.542/62, contendo 
todos os dados a respeito das terras 
da aldeia Panambi" (Arquivo PKN). 

17/8/1964 - O documento enderec;ado ao diretor do 
SPI, por Francisco F. Soares de 
Meirelles, nao se encontra assinado. 
Concluí, .do estudo feíto dos processos 
referentes A aldeia de Panambi, que 
houve por parte dos órgaos federais 
violentac;ao dos direitos "dos indios 
Kayowá, assegurados pela Constituic;ao". 
Sugere que, sem burocracia, devem ser 
tomadas imediatamente as seguintes 
medidas: a) medir e demarcar 2.000ha de 
terra, de acordo com o croqui do Sr. 
Hélio Bucker, processo 2.995/51; b) 
construir urna acomodac;ao para a 
administrac;ao e escala no Pasto 
Indígena Panambi; e c) "preparar-se 
documentalmente para em juizo" defender 
a propriedade dos Kayowá contra 
interesse de terceiros ou de "quaisquer 
atos de direito público" (Arquivo PKN). 

9/1/1965 - Do encarregado do Posto Indígena 
Francisco Harta, Salatiel Marcondes, ao 
chefe da IR-5. Atendendo ao memorando 
nQ 1/65, de 8/1/65, faz um relato da 
vistoria feíta As aldeias de Panambi. 
Na aldeia onde estao localizados os 
lotes 8 e 10, constatou que nao há 
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invasoes, mas ameac;as dos vizinhos dos 
indios que afirmam estarem estes lotes 
"titulados em nome de civilizados: 
Gentil José Lopes, possuidor do titulo 
do lote nQ 1 O, da quadra·· 21 , cu jo sr. é 
topógrafo, residente em Dourados - rua 
Ceará nQ 53. Quanto ao lote nQ 8, o 
titulo está em nome do Sr. Agenor 
Ferreira dos Santos, residente em Alves 
Machado - Rua Duque de Caxias nQ 
464 - Estado de Sao Paulo". Acentua, no 
entanto, que . estes · lotes já foram 
titulados em ·nome dos indios. Residem 
naquela área quatorze familias Kayowá. 
Observa que a á·rea encontra-se 
cultivada com plantac;oes de milho, 
mandioca e banana. Dali seguiu para 
Douradinho, ond~ se encontra a aldei~ 
de Panambi, e afirma que a área ocupada 
pelos indios é formada pelos lotes de 
nQs 42, 44, 46, 47 e 48. Nela se 
encontram boas plantac;oes de milho, 
mandioca, feijao e batata (Arquivo 
PKN). · 

30 / 11/1967 - Do ·encarregado do Pasto Indígena 
Francisco Horta, Salatiel Marcondes 
Diniz, ao chefe da IR-5. Comunica que 
esteve com José do$ Santos Souza, 
funcionário da DTC de Dourados, e que 
este af irmou ser proprietário do lote 
nQ 47 da quadra 66, adquirido por 
compra do Estado do Mato Grosso. 
Ressalta Salatiel que o lote está 
ocupado por indios e que o problema 
exige urna soluc;ao, ·pois diversas vezes, 
em casos como esse, tem "tomado medida 
juato As autoridades policiais de 
Dourados para que os civilizados nao 
invadam a terra dos indios, onde existe 
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um pequeno posto de indios Kayowá" 
(Arquivo PKN). 

16/9/1970 - É movida por Mario Bargodache e Tereza 
de Araújo Bargodache, na Comarca de 
Dourados, A~ao de Reivindica~ao de 
Posse contra Pedro Chiquito e Ramona 
Ramonita Chiquito. Sao objetos de 
reivindica~ao as terras, representadas 
pelos lotes 8 e 10 da quadra 21 da 
"Colonia Federal de Dourados, situadas 
em Panambi", totalizando urna área de 60 
hectares. Alega o requerente que a 
terra reivindicada foi adquirida de 
Gentil José Lopes e de Agenor Ferreira 
dos Santos. 

1/12/1970 - Telegrama do delegado regional da 9ª 
DR, Hélio Bucker. Informa (nao é 
possivel pelo documento identificar a 
quem) que a a~ao reivindicatória contra 
posse do indio Chiquito residente na 
aldeia de Panambi (esta 'aldeia' é 
conhecida como Panambizinho) foi adiada 
devido ao nao comparecimento do Juiz. 
Informa que a presen~a do advogado é 
urgente. 

15/12/1970 - Oficio nQ 368/70. Do delegado regional 
da 9ª DR, Hélio Bucker, ao procurador 
da FUNAI, José Corbelino. Atendendo ao 
pedido verbal do procurador, foi feíto 
o levantamento dos documentos relativos 
A aldeia do Panambi na 9ª DR, dos quais 
se selecionaram 21 documentos "que 
atestam a posse das terras" pelos 
indios. No canto do oficio, o 
procurador assina uma declara~ao de que 
recebeu a fotocópia dos documentos 
(Arquivo PKN). 
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25 / 2/ 1971 - Data em que o documento deu entrada no 
Ministério do Interior. Protocolo 187. 
Do engenheiro agronomo, Ilge Araújo 
Souza, ao delegado da 9ª DR, Hélio 
Jorge Bucker. Entrega autos de medi~ao: 
"Com o presente, passo As maos de V. Sª 
os autos da medi~ao e demarca~ao 
perimetral da aldeia Panambi, situada 
no municipio de Dourados, neste estado 
com área de 2.037ha - 6.954 m2 

- 60cm2
• 

A ficha de registro de imóvel modelo 
P.!. 23 contém a seguinte observa~ao 
sobre como deve ser o procedimento para 
se efetivar a legaliza~ao da área: "A 
legaliza~ao dessa área se processará 
através da justi~a tendo em vista a 
exist@ncia de vários colonos (45 
segundo a ficha) adquirentes de titulas 
expedidos pelo Estado de Mato Grosso. 
Estamos providenciando a competente 
a~ao. O dominio pelos colonos teve 
inicio em 1956, continuando até a 
presente data" (Arquivo PKN). 

13/11/1985 - Na 1ª Vara Civel de Dourados, Tereza de 
Araújo Bargodache, Mário Cesar 
Bargodache, Dilane Maris Padilha 
Bargodache, Mário Fernando Bargodache e 
V!nia Berenice Xavier Guerra Bargodache 
propoem A~ao de Reivindica~ao de Posse 
contra a FUNAI, de acordo com o 
processo nQ 117/70. 
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NOTAS 

l. A localiza~ao dos Guaraní, no século XVI, é 
realizada também por H. Clastres (1978). A 
regiao delimitada pelas duas autoras coincide. 
Vale a pena acrescentar apenas que a regiao 
litoranea situa-se entre Cananéia e o Rio Grande 
do Su 1 (p. 8) . 

2. "En la región entre Paraná-Uruguay-Yacui y costa 
Atlántica, la posición linguisticamente guaraní 
representava fuertes indicios de la integración 
de nucleaciones etnicamente heterogéneas; ( •.• )" 
(Susnik, 1979-80 p. 10), e ainda, "a pesar, sin 
embargo, de la unidad linguistica y cultural 
guaraní, no se debe olvidar que se presentaban 
divididos en nucleaciones indepe11dientes, ( .•• )" 
(Meliá, 1986 : 18). O termo 'nuclea~5es 
regionais' é utilizado para caracterizar o nivel 
mais extenso de organiza~ao social e política de 
urna etnia que se materializa num espa~o fisico 
possivel de ser delimitado. Susnik (1979-80) em 
alguns momentos (p. 16 e 17, por exemplo) 
utiliza o termo 'nucleaciones guaraníes 
regionales' como sin6nimo da no~ao de guará. 
Quando me refiro ao termo estou pensando-o como 
análogo a idéia de subgrupo Guaraní. 

3. O termo guará traduzido significa algo como 'os 
que sao de'. Determina, quando utilizado por urna 
pessoa, o seu grupo de proced~ncia. Sou grato a 
Rubem F. T. de Almeida por esta explica~ao. 

4. Ver Susnik (1979-80). 

S. Ver Susnik (1979-80) e Gadelha (1980). 

6. Almeida (1985:5) acredita que o subgrupo Nandewa 
encontrado no Brasil nas regi5es do Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Santa Catarina e Sao Paulo sao 
representantes destes Guaira. 
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.. 
7. Designa-se Pai-Tavytera, no Paraguai, o subgrupo 

.Guaraní conhecido no Brasil como Kayowá. Sobre a 
denomina~ao (Kayowá) ver a nota 5 (cinco) de 
Egon Schaden aos 'Apontamentos sobre os Guaraní' 
de Curt Nimuendajú (Schaden, 1961:54). 

8. Ver também sobre as 'encomendas', Gadelha 
(1981). 

9. "O projeto de estabelecimento espanhol na 
provincia do Itatim ligava-se a dois fatores 
principais. Representava, esta provincia, 'porta 
·de entrada para o Peru' devendo, portanto, 
quebrar o isolamento em que se encontravam os 
assuncenhos. Por outro lado, o reduzido número 
de indios de servi~o encomendados nao satisfazia 
os desejos de todos os povoadores, sempre 
insatisfeitos e l procura de novos territ6rios, 
cujos habitantes pudessem explorar" (Gadelha, 
1980:77). 

10. Ver também Susnik (1979-80:162 e 163). 

11. Entrevista com Arnaldo Estevao de Figueiredo em 
Campo Grande (MS), em fevereiro de 1987. 

12. Para maiores informa~aes sobre a explora~ao 
economica do mate e a empresa Mate-Laranjeira, 
ver Linhares (1969) e Corr@a Filho (1925). 

13. Para urna análise sociológica sobre a cria~ao do 
SPILTN, ver Lima (1985). 

14. Um exercicio de leitura da legisla~ao indigena 
referente l terra indígena foi feíto por Lima 
(1987)., 

15. Decreto 835, de 14/11/1928: 

Art. lQ - Ficam reservados no municipio de Ponta 
Pora, para colonia dos indios, cinco 
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lotes de terras pastais e lavradias, 
assim localizados: um lote de 900ha, 
no distrito do patrimonio Uniao, 
situado entre a cabeceira do Arroio 
Corá, a linha divisória do patrimonio 
e urna reta tirada dessa cabeceira ao 
marco mais próximo do referido 
patrimonio; quatro lotes de 2.000ha 
cada um, no distrito de Nhuverá, a 
saber, em Serro Peron, nas cabeceiras 
do río Iguatemy; em Pirajuhy, nas 
cabeceiras do Arroio Pirajuhy, na 
linha divisória com a· República do 
Paraguay; em Sassoró; l margem direita 
do río Zjho-hy, l jusante do porto 
Sassor6; em Porto Lindo, l margem 
direita do río Iguatemy, nas 
proximidades do Porto Lindo. 

Art. 2Q - A medi~ao e demarca~ao desses lotes 
deverao ser feítas em forma dos 
aldeiamentos existentes, respeitados 
os direitos de terceiros ( ••• ) 
Mário Corr@a da Costa 
Joao Cunha. 

16. Parte dos dados que utilizo foram colhidos no 
Centro de Documenta~ao do Museu do fndio 
(SEDOC), enquanto a outra é o resultado de 
entrevistas feítas nas áreas de Jacarey e 
Ramada. A entrevista com o missionário 
evangélico Benedito Troques igualmente me foi 
útil. 

17. Carlos Vilharca entrou na área indígena, segundo 
ele pr6prio, no ano de 1955. 

18. No inicio dos anos sessenta encontram-se nas 
duas áreas, contudo, pessoas nomeadas pelo 
encarregado do Posto de Amambai cuja tarefa 

. . ' cons1st1a em olhar a área': controlar · a entrada 
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de pessoas e comunicar ao encarregado do pasto 
~s acontecimentos (homicidios, extra~ao de 
madeira ou erva da área) que ocorriam e 
envolviam a área. Essas pessoas recebiam urna 
portaría do encarregado do Posto de Amambai. 
Apesar de 'brancas', no que diz respeito A 
rela~ao com o SPI, elas cumpriam tarefas que 
cabiam também aos capitaes que, na aus@ncia de 
um funcionário da ag@ncia na área, 
posicionavam-se como elementos de urna 
administra~ao indireta. 

19. O capitao Carlos Vilharca fez refer@ncia a um 
funcionário do SPI que teria construido um 
'rancho de sapé' dentro da área do Jacarey,onde 
ele permanecía. O funcionário chamava-se 
Eduardo, e permaneceu na área pouco tempo (sem 
muita certeza) no ano de 1956 ou 1958. Ele 
'olhava os indios' e os levava para trabalhar de 
empreitada. 

20. SEDOC. Filme 019. Planilha 282. 

21. SEDOC. Filme 07. Planilha 91. 

22. SEDOC. Filme 06. Planilha 88. 

23. Guilhermo Santurion afirma que quando chegou, em 
1947, na área indigena de Ramada, só moravam ali 
tr@s familias. Só 'oito anos' depois chegaram 
outras familias vindas de fazenda e do Poblito. 

24. Nao houve um censo. Ele obteve informa~oes dos 
capitaes e dos 'responsáveis' pela área. 

25. O missionário Benedito Troques conheceu a 
'missao evangélica Caioá' no ano de 1951. 
Realizou antes, no Estado de Minas, um 'curso 
missionário' coma dura~ao de dois anos, onde, 
além de Teología, ministravam-se cursos de 
Antropología Cultural e LingÜistica. Após o 
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curso "fez um estágio de um ano na Ilha do 
Bananal com os indios Carajás". Antes de ir para 
a área do Jacarey, trabalhou um ano na sede da 
missao em Dourados. 

26. No mesmo ano se inicia também o trabalho na área 
do Takuapiry. Pelo que informou, nao houve 
necessidade de se pedir autoriza~ao especifica 
ao SPI para a instala~ao destas missoes. Segundo 
Benedito Troques a 'missao' possuia "jurisdi~ao 
religiosa do Estado". 

27. Entrevista em janeiro de 1987, com Benedito 
Troques. 

28. Ver Almeida (1985). 

29. Para urna no~ao das comunidades Kayowá no Mato 
Grosso do Sul, ver o quadro sobre a situa~ao dos 
Guarani no MS. 

30. Ver Schaden (1974). 

31. Ver, por exemplo, Silva (1982). 

32. Para o caso de conflito de terra da área de 
Pirakuá, ver Almeida (1985). 

33. Ver também Meliá, G & G. (1976:210). 

34. Ver também Meliá, G & G. (1976:220). 

35. Diz também Schaden (1974): "o que se nota é um 
predominio extraordinário da religiao em todas 
as esferas da cultura, inclusive na economía 
( ••• ) 

11 (p. 38) . 

36. Almeida (1985) faz urna compara~ao sobre a área 
ocupada pelos Kayowá no Paraguai, "bem mais 
próxima de um 'ideal' Guaraní", e a ocupada 
pelos Kayowá nos oito postos indígenas da FUNAI 
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no Mato Grosso do Sul. No Paraguai "a soma total 
dos 21 tekoha (v. tabela) é de 20.489ha, para 
urna popula~ao de 4.515 pessoas e 903 familias 
nucleares. O total de hectares dividido pelas 2 1 

áreas apresenta a média de 975ha por tekoha 
ocupado, cada um, por 215 pessoas ou 45 familias 
também em média. Estes números, por sua vez, 
signif icam - sempre como médias - que a cada 
pessoa corresponderá urna disponibilidade de 
4,Sha e, a cada posto indígena (habitados por 
Guaraní no MS, juntos perfazem urna área total de 
18.002ha para 12.315 pessoas ou 2.463 familias 
nucleares) urna correspondéncia de 2.250 ha, 
vivendo em cada um deles perto de 1.540 pessoas 
(308 familias). No mesmo raciocinio depura-se 
urna área de 7,3ha para cada familia nuclear, ou 
l ,4ha por pessoa" (p. 17-18). 

37. Quanto ao tamanho das ro~as ver Schaden (1974) e 
Me 1 i á , G • & G • ( 1 9 7 6 ) • 

38. Sobre a origem das espécies de milho na 
mitología Guaraní ver Schaden (1974:41). 

39. Para as cerim8nias e b@n~aos correspondentes as 
etapas de crescimento da planta, ver Schaden 
(1974:42) e Meliá, G. & G. (1976:208). 

40. Para os trabalhos de coopera~ao, ver Schaden 
(1974) e Meliá, G. & G. (1976). 

41. Schaden (1974) entende que o abandono <lestes 
trabalhos cooperativos, que expressam padrees de 
trabalho coletivo, é "indice inequivoco do grau 
de desorganiza~ao social" (p.49). 
Ao longo desta parte sobre as formas de 
coopera~ao, procurei evitar a utiliza~ao do termo 
'coletivo' por acreditar que ele remetería a 
idéia de um trabalho executado pelo grupo para o 
grupo - conforme Schaden (1974) sugere que tenha 
existido na ogajekutu. Talvez seja mais 
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conveniente concordar com a 
interpreta~ao - Schaden (1974) e Meliá, G. & G. 
(1976) - de que estas formas de coopera~ao 
refor~am - talvez por dever - os la~os de 
solidariedade entre os membros da 
familia-extensa e o grupo local. 

42. É importante chamar a aten~ao para o fato de que 
urna análise sobre a situa~ao da changa nao deve 
apreend@-la simplesmente como urna resposta 
mecAnica dos Guaraní a urna exig@ncia externa, 
por exemplo, a solicita~ao de mao-de-obra nas 
fazendas. Ela deve necessariamente incorporar a 
preocupa~ao com os ganhos do grupo. Deve atentar 
para a inser~ao da changa na política interna 
das aldeias, na qual se incluí, inclusive, o 
chefe do Posto. 

43. Arquivo PKN. 

44. Os documentos do processo nQ 117/70 da 1ª Vara 
Civel do municipio de Dourados, A~ao 
Reivindicatória de Posse contra a FUNAI, 
estabelecem que ao sul (frente) está a Estrada 
Vicinal e ao norte os fundos. Com isto inverte 
os limites a leste e a oeste. Isto nao coincide 
com minhas observa~oes em campo. Também nao está 
de acordo com certidao do cartório do lQ Oficio, 
Weimar Gon~alves Torres. Ver arquivo do PKN. 

45. Carta do etnólogo Darcy Ribeiro ao Diretor do 
SPI, em 15/10/49. Arquivo PKN. 

46. Em um pequeno documento chamado 'Levantamento 
Histórico sobre os Índios Caiuás', sem data, a 
popula~ao do Panambi é calculada em 146 pessoas. 
Cert~mente, o levantamento é posterior a 1966, 
data da cria~ao do Posto Indígena Panambi, 
provável responsável pela elabora~ao do 
documento. 
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47. Ver o Quadro geral dos povos indígenas da área 
de Mato Grosso do Sul: Guaraní. 
Relatório enviado por Salatiel Marcondes ao 
chefe da Inspetoria Regional de Campo Grande, em 
janeiro de 1965. Museu do 
Índio/CORF/F.021/p.312. 

48. Relatório anexado ao processo nQ 117/70. 1ª Vara 
Civel de Dourados - MS. 

49. Sobre a campanha 'Marcha para o Oeste', lan~ada 
em 1938 e que vendía a idéia de urna migra~ao 
para o interior, e a constitui~ao do discurso 
sobre o nacionalismo, ver Esterci (1972). 

50. Para urna discussao sobre cada urna das diretrizes 
da política de coloniza~ao no Estado Novo, ver 
Neiva (1984), p. 49-67. 

51. Para as mudan~as na política de coloniza~ao, ver 
Neiva (1984). 

52. Na tese elaborada por Neiva (1984) encontramos 
em seus capítulos um confronto entre a proposta 
de coloniza~ao do Estado Novo e a realiza~ao da 
proposta, a partir da experi@ncia da Col8nia de 
Goiás. 

53. Decreto nQ 5.941, de 28 de outubro de 1943. 
Reproduzido no Diário Oficial de 3 de novembro 
de 1943 como Decreto-leí. 

54. Leí nQ 87, de 20 de julho de 1948 e Lei nQ 187, 
de 16 de novembro de 1948. 

55. Sobre a especula~ao de terras no Estado do Mato 
Grosso nos anos 50, ver Lenharo (1986). 

56. Estas informa~oes foram obtidas em entrevista em 
fevereiro de .1987, e aparecem também nas 
declara~oes dos indios Paulito e Lauro, 
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respectivamente pai e mboruvixa de Panambizinho. 
Elas estao registradas e arquivadas na .regional 
do CIMI no municipio de Dourados. 

57. Declara~ao de Albino Torraca, em 12 de julho de 
1949. Arquivo do PKN. 

58. Nem Corr@a Filho (1925), nem Linhares (1969) 
fazem men~ao A explora~ao próxima ao río 
Brilhante. 

59. Arquivo PKN. 

60. Esta listagem encontra-se anexada ao Processo nQ 
117/70, l! Vara C!vel de Dourados. 

61. SEDOC. Filme 006. Planilha 88. 

62. Arquivo PKN. 

63. SEDOC. Filme 021. Planilha 312. 

64. SEDOC. Filme 20. Planilhas 301 e 323. 

65. Para informa~oes sobre o homicidio ver o Oficio 
nQ 28, de Acácio Arruda a Nicolau B. Barbosa, de 
29/12/46. 
Arquivo PKN. 

66. Ver carta de Nicolau B. H. Barbosa, de 17/12/46, 
enviada ao agente do Posto Francisco Horta. 
Arquivo PKN. 

67. Ver por exemplo, o telegrama do Diretor do SPI, 
de 9/6/49, ao chefe da IR-5. Ou o Oficio nQ 32, 
de 12/1/53, do Diretor da DTC ao Diretor do SPI. 
Arquivo PKN. 

68. Relatório enviado pelo chefe da IR-5 ao Diretor 
do SPI em 23 de julho de 1947. Arquivo PKN. 
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69. Arquivo PK~. 

70. Arquivo PK~. 

71. Carta ao chefe da IR-5, de 19/11/63, ao 
encarregado do Posto Francisco Horta. 
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