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RESUMO 

 
A presente dissertação trata do processo de demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia, 

localizada no Município de Inácio Martins, no estado do Paraná. A abertura dos trâmites 
administrativos para a demarcação desta terra indígena se consolida no ano de 1984, quando 
foi produzido o primeiro relatório antropológico referente a Rio D’Areia. Este relatório 

buscava firmar definitivamente os limites da área, contudo, diversas práticas conduziram a 
demarcação por um caminho mais longo e os limites identificados em 1984 acabaram sendo 

substituídos. A homologação definitiva da terra aconteceu apenas em1998, ou seja, catorze 
anos depois da elaboração do primeiro relatório antropológico. Em meio a este recorte 
temporal, a presente dissertação resgatou as práticas de demarcação, buscando elucidar a 

complexidade e as significações por trás da decisão final da homologação. O direito indígena 
à posse de suas terras foi o mote da dissertação; assim, buscou-se oferecer contribuições 

relevantes para a questão das demarcações de Terra Indígenas, uma demanda que é, ainda 
hoje, um dos assuntos centrais da luta indígena. No processo de demarcação de Rio D’Areia 
constatou-se um enredo com reivindicações, reestudo, alterações de limites, homologações e 

um processo de reintegração de posse. Observaram-se tais práticas enquanto construtoras de 
territorialidade e legitimadoras da divisão do mundo social, regidas e direcionadas por 

postulados que emanam de um determinado campo. Buscou-se desvendar as práticas acerca 
da demarcação de fontes, tais como: relatórios antropológicos, relatórios de viagem, decretos, 
portarias, periódicos, processo de reintegração de posse. Analisando-os como indícios, 

resgatando traços macro da política indigenista para compreender o micro na ação 
demarcatória em Rio D’Areia.  

Palavras chave: Rio D’Areia. Terra Indígena. Guarani. Território. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

RESUMEN 

 

Esta dissertacion se ocupa del proceso de demarcación de la Tierra Indígena Río D'Areia, 
ubicada en Inácio Martins, en el estado de Paraná. La apertura de procedimientos 

administrativos se consolidaron en 1984, cuando se produjo el primer informe antropológico 
sobre Río D'Areia. Este informe trata de establecer definitivamente los límites de la zona, sin 
embargo, diversas prácticas condujeron a la demarcación de un largo camino y los límites 

señalados en el año 1984 fueron reemplazados eventualmente. La aprobación definitiva de la 
tierra ocurre sólo en 1988, es decir, catorce años después de la producción del primer informe 

antropológico. En medio de este marco de tiempo, esta tesis rescató a las prácticas de 
demarcación para dilucidar la complejidad y el significado detrás de la decisión final de 
aprobación. Lo derecho a la propiedad indígena de sus tierras fuera el tema de la disertacion, 

de este modo trata de ofrecer contribuciones sobresalientes a la cuestión de la demarcación de 
las tierras indígenas, una demanda que es, hoy en día, uno de los temas centrales de la lucha 
indígena.Analizando este plazo, vemos una parcela con reclamos, re-estudio, cambios de 

limites, aprobaciones y proceso de la toma de posesión. Observamos tales prácticas como 
constructoras de territorialidad y legitimadoras la división del mundo social, gobernados y 

dirigidos por postulados procedentes de un campo en particular. Tratamos de desentrañar las 
prácticas sobre la demarcación a través de fuentes, tales como: informes antropológicos, 
recorrido divulga, decretos, ordenanzas, revistas, proceso de toma de posesión. Análisis de los 

mismos como prueba, rasgos redentora macro de la política indigenista de entender la 
demarcación micro en la acción en Río D'Areia. 

 
 
Palabras clave: Río D'Arena. Tierra Indígena. Guaraní. Territorio. 
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Preâmbulo 

Meu nome é Antônio Pires de Lima Filho, nasci em Rio D’Areia eu sou daqui. Sou 

Cacique já há 20 anos. Antes de mim, era meu falecido pai Antônio Júlio Pires de Lima 

também, e quando ele faleceu – quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos – eu assumi. Por 

um tempo eu fui cacique temporário, parava um pouco, voltava de novo, e assim foi indo. Até 

pegar mais idade e assumir de vez, continuo Cacique até hoje. Já está fazendo 20 anos que 

sou Cacique aqui dessa aldeia Rio D’Areia, no município de Inácio Martins. 

Aqui em Rio D’Areia nós somos Guarani, Tupi-Guarani. Existe algumas diferenças 

entre os Guarani, que tem outro dialeto, apesar de ser a mesma língua, mas tem outro 

dialeto. Os Nhandéva, Avá-Guarani os Mbyá, Kaiowá e por ai vai. Nó somos Mbyá-Guarani 

mas, essa diferença é só no dialeto, todos somos Guarani, a língua é a mesma, a diferença é 

dependendo do lugar que mora. O Guarani que mora na fronteira do Paraguai é o mesmo 

Guarani daqui o que muda um pouco é o jeito de falar algumas palavras. Essa diferença foi o 

branco que colocou, nós sabemos que há uma diferença na conversa, mas, somos todos 

Guarani. 

Durante muito tempo, até onde eu conheço a história dessa aldeia, a nossa terra já 

vinha sendo tomada pelos brancos. Os não índios que entravam pra tomar a terra chegavam 

querendo um pedaço para fazer roça, tipo alugado. O Cacique cedia para ele plantar um 

ano, ele colhia os mantimentos e continuava o próximo ano, assim já não queria sair mais e o 

Cacique ia cedendo, até que ele foi criando raízes, de repente quando o índio abriu os olhos 

ele já estava com um pedaço adquirido por ele mesmo. Assim, foi formando o grupo dos não-

índios aqui, foram crescendo que chegou uma época que eles começaram a expulsar os 

índios, foram expulsando. E tudo isso pela grande falta de respeito. Os índios, alguns 

permaneciam e outros foram embora, até que a FUNAI veio e fez uma pré-demarcação para 

dar uma segurada, para poder segurar aquelas poucas famílias que ainda estava resistindo. 

O índio sobrevivia dos recursos naturais da floresta, da mata, ele sobrevivia 

tranqüilo. Depois que o homem branco chegou atrás de dinheiro, tudo piorou. Um pé de 

pinheiro, um pé de imbuía grande, o índio não sabia avaliar um preço, um valor. Mas o 

homem branco já olhava pra um pinheiro ele queria derrubar, e ele sabia porque que ele ia 

derrubar porque ele queria dinheiro, ele queria dinheiro para o bolso dele. Então chegava no 

índio, eu lembro aqui, o cacique – o antigo cacique – ele chegava, dava um porco, um 

animal. “Te dou um animal pra derrubar esse pinheiro aqui, essa imbuía ai, para nós 
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levarmos”. O índio pegava, matava aquele animal, comia. O homem passava a motosserra 

nos pés de pinheiro, levava e fazia dinheiro, e o índio nem sabia por que tava levando. Com o 

tempo nós estudamos, conhecemos o dinheiro e o valor de tudo. Hoje não é muito fácil de o 

pessoal vir querer enganar nós. Estamos aqui, brigando também pelo nosso direito. 

A terra é a principal fonte de vida para nós. Porque o índio sempre foi da natureza, 

sempre dependeu da terra, dependeu da floresta. Porque, a raiz dele é dali, a sobrevivência 

era dali. Tudo que ele imaginava, que ele podia fazer e, a vida dele era a natureza. Hoje 

portanto o que deixa um pouco o índio triste é a falta de terra para alguns Guarani que já 

não tem mais terra. Que hoje buscam, brigam para o governo demarcar alguns pedaços de 

terra para eles viverem seus costumes suas tradições. O índio precisa da terra. Aqui é nossa 

terra, nosso Tekoa, somos uma comunidade, e esse é o lugar que podemos viver nosso 

Nhande reko (modo de ser Guarani).   

Antes, nós resistia muito, mas, com o tempo, aprendemos que tem coisas boas, que 

podemos aproveitar, estudar, ter saúde, casa, só assim vamos sobreviver aqui, tivemos que 

aprender a viver assim. Hoje, por exemplo, a vida nos obriga, nós temos que plantar alguma 

coisa. Já não podemos viver de caça e pesca mais, não tem como nós “viver”. Então hoje, o 

índio vai ter que se virar. Ele tem que plantar mandioca, feijão, milho, como qualquer um 

não índio de fora que planta também. Não em quantidade grande, nem pode, mas pequenas, 

pra sobrevivência dele no dia-a-dia. Então, a vida hoje, a situação hoje, obriga “nós” a 

trabalhar diferente, mas, antes o índio não precisava de tudo isso. Ele vivia de caça e pesca, 

tinha mata à vontade, plantava um pouco pra sobreviver. Ele ficava doente, ia no “mato” 

trazer as ervas, fazer remédio, ele se curava! Agora, não tem mais! Terminou a mata, 

terminou as coisas naturais da mata que “nós” coletava! Tem poucas coisas que o índio 

coleta, não tem quase mais nada.  

Com o tempo, a gente foi lutando também, foi lutando para FUNAI voltar de novo 

todas as terras que eram do índio. Foi uma luta da maioria da comunidade aqui, que 

resistiram até o governo resolver demarcar, ampliar mais a área, por que aquela quantidade 

que eles tinham demarcado não estava certa, não era suficiente. 

As pessoas que permaneceram, esses não índios, tiveram que sair daqui, porque o 

governo demarcou a terra, e eles tinham um tempo pra sair daqui. Uns tinham documentos, 

outros fizeram meio de qualquer jeito o documento, diziam que era uma escritura e que eles 

tinham posse da nossa terra, e aquilo foi enrolando a FUNAI, com isso demorou muito tempo 

para demarcar de vez nossa terra. A gente lutou para a demarcação, procurou os meios de 

conseguir documentos, para provar que a nossa terra não ficava nos alqueires que eles 
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tinham demarcado primeiro. Depois da comunidade se mobilizar e reivindicar outra 

demarcação e provar que a terra era nossa, que era maior, ai a FUNAI demarcou de acordo 

com o que era certo. Então, para nós, esse tamanho que foi demarcado por final está muito 

bom, e cresceu a comunidade indígena de novo. Passou muito tempo, mas, sei que 

normalizou e foram todos embora, estamos só nós aqui agora, estamos bem. 

A invasão interferiu muito na vida da comunidade, por exemplo a opy (casa de reza) 

sempre existiu, mas, com a invasão da nossa terra, os guaranis começaram a ter mais contato 

com o não índio e ali foram se esquecendo da tradição. Mas quando a FUNAI voltou a 

demarcar a terra que ficou só os índios, ai voltou a funcionar de novo, a opy.  Tem alguns 

grupos que já se esqueceram da cultura deles. Por causa desse contato com o homem branco, 

se perderam as tradições ali. Alguns casaram, cruzaram, o outro costume interferiu em 

muitas coisas, bem facilmente. Então, esse é um problema hoje na nossa convivência aqui, 

nós temos jovens que tem interesse pela cultura, mas, tem uns que não tem muito interesse. 

Estamos em um mundo diferente do de antigamente. 

Com o tempo o Guarani começou a pensar diferente, agora já temos um pensamento 

de permanência aqui, a permanência no Tekoa, ainda visitamos nossos parentes, mas, não 

como antes. Por que cada família é cadastrada, para sair tem que ser bem organizado, existe 

um tempo determinado para chegar e sair. Mas antigamente, quando não tinha comunicação, 

nem telefone, o Guarani, viajava muito principalmente para saber noticia dos outros Tekoa, 

visitava muito os parentes, cada semana estava saindo um daqui e levando a mensagem, a 

notícia dessa aldeia para outra aldeia. E quando demorava a ir daqui, outros vinham para 

saber as notícias, como que estava essa aldeia e assim iam se comunicando. A comunicação 

era pessoal mesmo, diretamente. Quando chegava no Tekoa todos se reuniam na opy, era a 

reunião, não ficava ninguém em casa, todo mundo se reunia para ver seu parente e saber as 

notícias, para saber das notícias e de como estavam os outros Tekoa. Era muito forte, todo 

mundo respeitava, tudo isso tem haver com o Nhande reko com o nosso modo de vida. 

Hoje já não se tem mais índios andando muito, viajando muito de uma aldeia para 

outra, como no tempo dos caciques antigos, não existem mais caciques antigos. Agora estão 

mais parados, porque o governo já deixou bem certo cada aldeia, tem que permanecer ali, 

porque ali tem o plano de saúde, tem escola, os filhos tem que estudar. Então com isso, o 

índio tem que parar mais, não tem mais necessidade de estar circulando tanto como 

antigamente, hoje podemos ligar para saber como está nossos parentes. Mas sempre estamos 

se ajudando por que é assim nós se organizamos.  
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Claro que a permanência cortou, interferiu na vivência indígena do Guarani, por que 

nossa vivência era daquele jeito. Mas do outro lado, a gente também concorda que aquele 

tempo tinha que andar daquele jeito, não tinha como nós se comunicar, nós tinha que achar 

uma forma de se comunicar de se ajudar e é através disso ai, indo a cada passo, a cada 

semana pra outros lugares. Em alguns lugares também era expulso, lugar em que foram 

expulsos do seu território, daí eles acabam indo pra frente, para outro lugar, outro Tekoa. 

Mas, queira ou não queira, hoje é uma forma também de o índio se organizar se manter forte, 

resistir, que não dá mais para viver na vivência do guarani, não dá mais, antigamente dava 

pra viver, mas agora não dá mais, temos que estar mais fixo na aldeia.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Fala concedida pelo então cacique da Terra Indígena Rio D’Areia, em decorrência de nosso encontro.  
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INTRODUÇÃO 

 

Da apresentação 

Esta dissertação tem por objetivo analisar práticas de territorialidade Guarani, por 

meio do processo de demarcação administrativa da Terra Indígena Rio D’Areia. A construção 

dessa como tantas outras Terras Indígenas é um processo administrativo que delimita um 

espaço geográfico para determinado grupo indígena, construindo, com isso, parâmetros e 

limites para sua territorialidade. Este processo ignora, em muitos casos, as práticas territoriais 

dos grupos indígenas, que possuem uma concepção de território que ultrapassa limites 

geopolíticos impostos pelo Estado. É nesse sentido que o trabalho lança olhares para analisar 

algumas práticas de demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia2, localizada no município de 

Inácio Martins, no Estado do Paraná, especificamente a quarenta quilômetros da sede daquela 

municipalidade. A seguir, cabe a representação cartográfica com ênfase aos limites do 

referido município. 

 

Mapa 1 LOCALIZAÇÃO DE INÁCIO MARTINS-PR 

 

                                                                 
2 Na documentação encontrada destacam-se várias formas gráficas acerca do nome da localidade, dentre elas: 

Rio Areia, Rio da Areia, Rio Areias, Rio D’Areia. Optamos  por utilizar o termo Rio D’Areia, por ser a forma 

com que a comunidade se identifica. 
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Mapa do município de Inácio Martins . Adaptado de: 

http://www.ipardes.gov.br/pdf/mapas/base_fisica/divisao_politica_2010.jpg. Acesso em: 13 mar. 2015.  

 

Essa cidade, localizada no sul do Brasil e, de forma mais específica no centro-sul do 

Paraná, foi emancipada em 1960. Contudo, segundo estudos de Taborda (1994), foi elevada a 

município em 25 de novembro de 1961, deixando de fazer parte do município de Guarapuava. 

Rio D’Areia tem sua trajetória territorial ainda pouco explorada e merece ser vislumbrada 

com mais clareza. 

Ainda de acordo com Taborda (1994), o processo de reocupação de Inácio Martins se 

inicia por volta de 1862, com a chegada de imigrantes vindos principalmente da Itália, de 

Portugal e da Alemanha, que receberam as terras do governo e começaram a explorá-las. 

O Jornal Folha do Oeste, de 1846, expressava a exaltação da civilização que 

supostamente se aproximava, ressaltando o desenvolvimento do município, sobretudo devido 

à linha férrea, e ao marco da modernidade que ela representava. 

 

Inácio Martins, primeira estação plantada nos píncaros da Serra da 
Esperança, começou a expandir-se logo após a inauguração do tráfego 
ferrreo até alí, e numa azafama sem precedentes, o seu desenvolvimento se 
acentuou a passos agitados processando-se cada vez mais em ritmo 
acelerado. (FOLHA DO OESTE, 1946). 
 

A rápida expansão por conta do tráfego férreo também contou com o estabelecimento 

de inúmeras serrarias que trariam, segundo o periódico, o progresso à cidade do Sul do Brasil, 

assim como sua autonomia política. A madeira fora o principal pilar do desenvolvimento 

local, levando diversos trabalhadores, mas, sobretudo, grandes indústrias madeireiras3. O 

periódico ainda se refere às indústrias madeireiras, exaltando seu caráter positivo, destacando 

seus donos como:  

 
[...] batalhadores que se interessam de trazer o progresso à terra que de 
braços abertos os receberam tudo vêm fazendo para que essa localidade, 
quando amanhã possa conquistar sua autonomia política como Município, se 
apresente digna do conceito que gosa em todos os recantos do nosso Estado, 
conceito esse que em 90 por cento se deve a iniciativa particular partida 
desses abnegados exploradores de nossas riquezas, que por todos os meios 
vem a estas paragens como a princípio afirmamos, há cerca de quatro anos 
pavoadas por féras bravías, exepto um ou outro bandeirante ousado, que a 
procura do bem estar próprio e dos seus, nesses paragens se havia 
embrenhado, sendo que nesse numero seria de justiça salientar os irmãos 
Stresser, Ozorio Nunes de Almeida, Luiz de Alcantra Fernandes, Bento 

                                                                 
3 Reflexões retiradas do Jornal Folha do Oeste de 26 de maio de 1946, com o título “Cidades que surgem”, 

fazendo menção ao surgimento do município de Inácio Martins; em alguns momentos parece que o periódico se 

refere aos povos indígenas como “feras bravias”. 
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Gomes Daniel, os Irmãos Vaz, José Moreira de Campos, Antonio M. 
Pacheco e tantos outros ousados e corajosos desbravadores de nossas selvas. 
(FOLHA DO OESTE, 1946) 

  

Assim, as madeireiras eram as principais fontes de economia e desenvolvimento. O 

periódico deixa claro o tom de positividade da chegada das madeireiras e dos imigrantes, os 

quais teriam feito surgir, segundo o documento, o desenvolvimento e a civilização nas terras 

que viriam a ser o município de Inácio Martins. Contudo, o território que estava sendo 

ocupado também era o território de populações indígenas.  

Inácio Martins, como todo o território paranaense, era habitado por povos indígenas, 

conforme Galdino (2009) e os estudos arqueológicos de Noelli (2009)4. Os grupos eram 

formados principalmente pelas etnias Kaingang e Guarani. As diferentes investidas para 

colonização e conquista desses territórios levaram ao confinamento de muitos grupos, os 

quais foram expulsos de seus territórios e passaram a viver em pequenas porções de terra. A 

presença indígena em Inácio Martins também foi destacada pela Folha do Oeste, sendo os 

indígenas caracterizados como “feras bravias”. A expressão contida no periódico era 

comumente utilizada, segundo Freitag (2007), para se referir aos contingentes indígenas 

existentes nas terras, que não teriam lugar no desenvolvimento e serviriam como estorvo à 

reocupação. Na mesma direção, o referido periódico afirma que a localidade de Inácio 

Martins, anteriormente só habitada por feras, começava então a ser “[...] habitada por um 

punhado de patrícios dignos, que, tanto na indústria como no comercio honestos [...]” 

(FOLHA DO OESTE, 1946).  

Esses rápidos argumentos querem destacar que os povos indígenas durante um vasto 

período foram relegados à invisibilidade histórico-social. Existiram diversas investidas contra 

as populações indígenas desde a chegada do colonizador até os dias atuais. Em meio às 

relações de contato entre indígenas e a sociedade envolvente5reverberam práticas sociais e 

relações de poder, em sua grande maioria desfavoráveis às populações indígenas. Os grupos 

autóctones, assim como aqueles destacados no periódico, passaram a tornar-se um estorvo 

para a população dita branca. Com isso, foram criadas diversas estratégias para resolver os 

chamados entraves que tais populações, tidas como selvagens, poderiam ocasionar.  Segundo 

                                                                 
4 Os estudos arqueológicos de Francisco Noelli demonstram uma ocupação do território por parte das 

comunidades Guarani muito anterior à colonização do Paraná. Trabalhos como os de Lucio Tadeu Motta 

também evidenciam a forte presença de grupos Kaingang em território guarapuavano desde o início de sua 

colonização, por volta do século XIX. O território Paranaense é parte do território Guarani, como será 

apresentado no decorrer do trabalho, configurando-se como um espaço de dinâmicas socioculturais de 

deslocamento para o grupo.  
5 Conceito que serve apenas para quem é outro e não para brasileiros ou nacionais  
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Galdino (2009), no século XVII fora intensa a investida contra os indígenas que se 

encontravam no território que viria a ser, em 1853, a Província do Paraná, e mais tarde o 

Estado do Paraná.  

Os Carijós, como era chamado o grupo Guarani, foram perseguidos, confinados e 

explorados como mão de obra escrava, durante o século XVII até o século XIX. As Missões 

Jesuítas representaram, segundo Galdino (2009), uma empreitada para amansar, catequizar e 

civilizar os grupos indígenas, transformando-os em súditos do rei da Espanha e cristãos. Por 

muitos anos as reduções jesuítas, no antigo território do Guairá, foram espaços de convivência 

que ofereciam segurança, abrigo e comida em troca da proteção missionária apresentada pela 

Companhia de Jesus. As empreitadas contra os povos indígenas continuaram mesmo depois 

da destruição das missões; muitos do grupo Guarani evadiram-se para o Paraguai e para os 

interiores dos estados do sul do Brasil.  

No século XVIII fora aberto, segundo Galdino (2009), o caminho do Viamão, 

trazendo, para a região geográfica do que viria a ser o Paraná, a pecuária e as fazendas. Com a 

chegada dos fazendeiros, as propriedades privadas foram adentrando territórios indígenas e, 

concomitantemente, os povos indígenas e os recém-chegados entraram em conflito, Muitos 

grupos indígenas perderam seus territórios, de onde foram expulsos ou encurralados em 

pequenas porções de terras. No século XIX, as terras indígenas eram comumente vendidas 

como devolutas. Reservavam-se pequenos espaços de terra para o seu trato, aldeando e 

civilizando os indígenas como o objetivo de livrar as terras para a colonização. Contudo, 

embora o contato com a sociedade envolvente tenha sido intenso, muitos grupos mostraram-se 

fortes e resistentes na recuperação de seus territórios, ou seja, apesar de serem submetidos à 

escravidão, a violências e expulsos de seus territórios não se descaracterizaram cultural e 

socialmente, não sendo submissos ao processo.  

No município de Inácio Martins, a trajetória da demarcação da Terra Indígena Rio 

D’Areia demonstra um grupo Guarani que há muitos anos vem resistindo às pressões do 

contato sobre as terras que ocupam, organizando-se e se mantendo forte enquanto grupo que 

luta por seus direitos e pela posse de suas terras, ou o que restou delas. Contudo, sua 

empreitada em prol da posse definitiva da sua terra, ou o que restou dela, inicia-se 

administrativamente apenas em 1984, com o primeiro estudo de identificação feito pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a fim de regularizar a situação das terras. Entretanto, a 

homologação final ocorreu apenas em 1988. É acerca desse processo que o trabalho trata. 

Esse recorte temporal tem o intuito de resgatar as práticas da construção das Terras Indígenas 

e, ao mesmo tempo, destacar o pertencimento do Guarani àquela localidade.  
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O processo de demarcação não foi rápido e fácil; nesses anos ocorreram diversas 

práticas administrativas, cuja retomada na dissertação é essencial para compreender a tessitura 

da homologação final. É fato que o grupo Guarani em Rio D’Areia há muito tempo vivencia 

uma história conturbada em prol dessas terras. Aos poucos um pouco dessa história queremos 

recuperar. 

 A referida Terra Indígena passou por um estudo de identificação em 1984, após a 

FUNAI ficar sabendo de sua existência por meio de uma pesquisa de mestrado realizada pela 

antropóloga Maria Lygia Moura Pires, em 1975, na Terra Indígena de Mangueirinha-PR. A 

antropóloga fica sabendo da existência do grupo em Rio D’Areia e leva ao conhecimento do 

chefe de posto em Mangueirinha. Este, por sua vez, prossegue com os trâmites para a 

assistência e regularização das terras junto à sede da FUNAI-DF.  

Os estudos de identificação em 1984 tiveram seu conteúdo e os limites da terra 

aprovados pelo Grupo de Trabalho Interministerial no ano de 1986. O processo de declaração 

da terra demorou mais três anos, após a terra ser declarada, em 1989, como Colônia Indígena6. 

Os limites declarados no referido ano foram homologados apenas em 1991. Contudo, a 

homologação não se manteve; por reivindicação do grupo, outro estudo foi realizado em 

1994. A alegação era de que a demarcação fora feita de forma errada, o que levou o processo 

a negligenciar grande parte de suas terras. Junto ao processo de reestudo pode-se observar um 

processo de reintegração de posse contra a FUNAI e a União, acionadas na Justiça Federal 

por uma suposta invasão de propriedade realizada por indivíduos de Rio D’Areia. A suposta 

invasão do grupo teria sido em uma propriedade de uma indústria madeireira local, que fazia 

parte da área a ser demarcada pelo reestudo em 1994. A invasão fez com que a madeireira 

entrasse com um processo de reintegração de posse para a retirada do grupo. Entretanto, a 

investida da madeireira não se consumou e, em 1998, a Terra Indígena Rio D’Areia foi 

homologada definitivamente. 

Em meio a esse imbróglio reverbera a memória de Sr. Antoninho: 

 

Com o tempo, a gente foi lutando também, foi lutando para FUNAI voltar de 
novo todas as terras que eram do índio. Foi uma luta da maioria da 
comunidade aqui, que resistiram até o governo resolver demarcar, ampliar 

                                                                 
6 Colônia Indígena é um termo específico presente na Lei 6001, conhecida como Estatuto do Índio. Segundo o 

documento, “Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração agropecuária, administrada pelo órgão de 

assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e membros da comunidade nacional” (BRASIL, 1973). 

Contudo, como será possível constatar no primeiro tópico do capítulo três, a política de implementação de 

Colônias Indígenas recebe um regulamento próprio em 1989, com o objetivo de aplicação em toda s as Terras 

Indígenas que fossem constituídas de povos indígenas aculturados. Para serem considerados aculturados existiam 

normas de classificação específicas, as quais serão melhores trabalhadas no referido tópico. 
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mais a área, por que aquela quantidade que eles tinham demarcado não 
estava certa, não era suficiente. As pessoas que permaneceram, esses não 
índios, tiveram que sair daqui, porque o governo demarcou a terra, e eles 
tinham um tempo pra sair daqui. Uns tinham documentos, outros fizeram 
meio de qualquer jeito o documento, diziam que era uma escritura e que eles 
tinham posse da nossa terra, e aquilo foi enrolando a FUNAI, com isso 
demorou muito tempo para demarcar de vez nossa terra. A gente lutou para a 
demarcação, procurou os meios de conseguir documentos, para provar que a 
nossa terra não ficava nos alqueires que eles tinham demarcado primeiro. 
Depois da comunidade se mobilizar e reivindicar outra demarcação e provar 
que a terra era nossa, que era maior, ai a FUNAI demarcou de acordo com o 
que era certo. Então, para nós, esse tamanho que foi demarcado por final está 
muito bom, e cresceu a comunidade indígena de novo. Passou muito tempo, 
mas, sei que normalizou e foram todos embora, estamos só nós aqui agora, 
estamos bem. (SR. ANTONINHO). 

  

O processo de demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia perpassou regimes legais 

diferentes até sua homologação definitiva. O princípio dos estudos para a primeira 

demarcação ocorreu em 1984, período em que a política brasileira estava em um processo de 

redemocratização e, em teoria, libertando-se das mazelas de um regime militar. Com uma 

política indigenista ainda muito marcada pelas visões integracionistas – estratégias e práticas 

políticas que visavam à integração dos indígenas à sociedade nacional – e nacionalistas, os 

grupos indígenas eram vistos no período como indivíduos que deveriam sujeitar-se ao Estado 

Nacional, desprendendo-se dos seus modos de vida. Muitas investidas foram direcionadas, 

com o objetivo de integrar os grupos. A classificação entre aculturados e não aculturados é 

visível nos textos normativos e nas ações indigenistas.  

Já o ano de 1988 é um marco de quebra com o sistema integracionista brasileiro. No 

referido ano, é promulgada a nova carta Constitucional, a qual decretava o direito à 

diversidade cultural, assim como legitimava o direito à posse exclusiva das terras para os 

povos indígenas. A partir desse período, firmou-se o direito de continuar a ser indígena. Em 

1996 foram firmados os trâmites de demarcação das terras indígenas pelo Decreto 1775 e pela 

Portaria 14. Os dois documentos substituíam as normas anteriores de demarcação, 

transformando a prática demarcatória em um processo mais transparente e regulamentado. 

Diferentes dos documentos anteriores, as novas normas apresentavam de maneira mais clara o 

processo de demarcação e sem aqueles postulados integracionistas. 

Nesse sentido, o processo demarcatório de Rio D’Areia perpassa momentos diferentes, 

sendo condicionado por eles. A pesquisa em questão busca analisar como os regimes 

influenciaram também a prática demarcatória de Rio D’Areia, compreendendo o processo 

conforme as visões do campo em momentos distintos. Em meio a essa história social da terra 
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Guarani, pretendemos desvelar as práticas sociais que levaram os Guarani em Rio D’Areia a 

se reinventarem culturalmente.  

Os mais diversos postulados influenciam na demarcação de uma Terra Indígena, 

fazendo com que seu processo não seja universal, e sim único e dinâmico. Compreendendo as 

formas práticas da demarcação, por meio dos momentos históricos em que estão inseridos, é 

possível desvendar essas particularidades e trazer à luz o não dito. Nesse sentido, o presente 

trabalho busca resgatar algumas práticas demarcatórias de uma Terra Indígena específica, a 

fim de demonstrar não apenas trâmites em si, mas compreender que além do documento de 

homologação de uma Terra Indígena há diversos interesses e contextos que influenciam tanto 

nos limites da terra, como na trajetória do processo. As linhas de abordagem para observar os 

trâmites de demarcação privilegiaram o processo como um constructo proveniente de um 

lugar e por esse conduzido e legitimado, sendo seu discurso um ato de divisão do mundo 

social, o qual não apenas cria uma Terra Indígena, mas institui limites simbólicos e legitima 

representações acerca do grupo indígena. 

É necessário ter claro que tais questões, por sua vez, são decorrentes de uma política 

indigenista que emana do Governo Nacional. É, sobretudo após 1910, que haverá uma política 

indigenista centralizada em um órgão específico do governo – o Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI). Esta política indigenista se estendeu pelas administrações do extinto SPI e do atual 

órgão, a FUNAI. A política indigenista é abordada no presente trabalho como o conjunto de 

ações de políticas governamentais direcionadas às questões indígenas por parte do governo 

brasileiro.  

Tomando como base as reflexões de Lima (1995), é possível entender a política 

indigenista a partir das ações tomadas por poderes estatizados, os quais exercem um poder 

sobre os povos indígenas e seus territórios. Portanto, as ações do Estado Nacional ou qualquer 

instituição que o represente, frente às populações indígenas, são políticas indigenistas.  

Dessa forma, age por meio das regras do Estado sobre as populações indígenas. 

Assim, é considerada uma regularização da qual emana um discurso legítimo, criando limites 

e normas, instituindo uma verdade sobre o território indígena em estudo. As verdades são 

discursos performativos que influenciam no mundo social e em suas divisões. Portanto, é do 

conteúdo acerca dessa divisão que trata esta dissertação. 

 

Dos marcos teóricos 
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Os marcos teóricos presentes na dissertação têm o objetivo de auxiliar nas análises das 

práticas demarcatórias, ajudando a questionar o corpus documental e os contextos que 

perpassam o recorte da pesquisa. Um dos marcos importantes para compreender o contexto 

político da política indigenista é o conceito de aculturação. Tal conceito perpassa a política 

indigenista brasileira até a promulgação da carta Constitucional de 1998, expressando uma 

noção de integração dos grupos indígenas à sociedade envolvente, desprendendo-os de sua 

cultura.  

Entretanto, o conceito de aculturação não é criado pelo campo político; o referido 

conceito surge e é difundido pela Antropologia. Já em 1937 era possível notar que as 

discussões acerca das mudanças culturais como uma forma de desestruturação cultural foram 

lançadas, especificamente, com Herbert Baldus e a publicação de Ensaios de Etnologia 

Brasileira. No seu início, essa linha de abordagem observava o contato como uma forma de 

imposição da cultura dominante pela cultura mais fraca – sempre a dos povos nativos. 

Observava a cultura como algo estático, imóvel, rígido, a qual, em uma relação de contato 

com outra cultura, acabava se descaracterizando, desaparecendo. Os autores que se basearam 

nas perspectivas de um processo de aculturação preocupavam-se em demonstrar a 

descaracterização progressiva da cultura das sociedades indígenas, a absorção de crenças e 

costumes da sociedade envolvente, por meio do processo de contato. 

A partir de 1960, essas visões ganham um corpo sólido diferente. Eduardo Galvão 

(1957), já no final dos anos 1950, alertava que a noção clássica de aculturação era 

extremamente restrita para compreender os diversos fenômenos das relações interétnicas; esse 

conceito não daria conta de compreender todos os fatores das relações de contato . Contudo, é 

principalmente com estudos de Roberto Cardoso de Oliveira, após a década de 1960, que se 

nota uma superação e um avanço acerca das questões clássicas de aculturação, 

especificamente com o conceito de fricção interétnica7. O conceito de Cardoso de Oliveira 

teve influência dos conceitos de grupo étnico e de etnicidade firmados por Frederik Barth 

(1960). Estes auxiliaram a pensar a fricção interétnica como um processo mais dinâmico, 

observando o contato como um caminho de mão dupla, não apenas como uma imposição de 

domínio da sociedade envolvente e desestruturação dos povos indígenas, mas como uma 
                                                                 
7Fricção interétnica é um conceito em que as relações entre os grupos podem ser de aspetos diversos, ora 

competitivos e conflituosos, ora estabelecendo uma relação pacifica moldada pela própria situação de contato 

entre as populações com interesses opostos e interdependentes. Assim, as relações interétnicas tomam diferentes 

faces e que interagem dinamicamente, onde os indivíduos de um determinado grupo étnico pensam o eu (se 

identificando com o grupo) e o outro (externo ao grupo) de forma que as resistências e as organizações sociais 

não desapareceriam, mas se reorganizariam. A cultura é mutável e dinâmica. O próprio termo fricção buscar 

elucidar o conflito e a interação continuada como componentes estruturais, banida de sua análise as concepções 

de transmissão, adoção, assimilação e incorporação. (OLIVEIRA, 1962, p. 85-90) 
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dinâmica de troca e readaptação cultural. A cultura não desparece ou é desestruturada, ela se 

readapta. 

Desse modo, depois de 1960, as noções de mudança cultural no campo etnográfico 

ultrapassaram os sentidos rígidos e unilaterais do processo. Assim, o indígena passa de um 

mero sujeito à agente das relações, não é tomado mais como um indivíduo submisso e que se 

desestrutura ao contato. Como será possível constatar, as representações e as visões do campo 

político e jurídico ficam estagnadas em concepções integracionistas, uma vez que as 

concepções de aculturação evidenciam-se nos textos normativos até os anos 80, influenciando 

fortemente as ações indigenistas. Esta ideia estanque da política frente aos povos indígenas 

nos auxilia a refletir acerca das práticas de demarcação das terras e dos princípios de divisão 

das classificações dadas aos grupos indígenas, conforme os pressupostos de Bourdieu (1989).  

A posse da terra para as comunidades indígenas é essencial para a sobrevivência do 

grupo Guarani; contudo, existem interesses e momentos históricos que influenciam a prática 

dessa devolução das terras indígenas. Com base nesse argumento, é preciso entender que o 

direito não é simplesmente um emaranhado de leis, decretos e medidas provisórias, mas, 

sobretudo, segundo Villares (2013), uma prática de ordenação social, e é esse mesmo campo 

que determina a homologação de uma Terra Indígena, legitimando frente ao campo jurídico e 

político os indivíduos que ali se encontram como um grupo indígena.  

O ser humano é um ser que vive naturalmente em sociedade, é envolto em relações de 

interação e contato com seus pares. Das relações sociais emergem práticas, interesses e 

relações de poder. Nas mais diversas formações sociais encontram-se relações e práticas entre 

os indivíduos pertencentes àquela determinada sociedade. Em meio às relações sociais, 

existem formas de conduta, as quais têm o objetivo de regular as relações sociais. Na 

sociedade ocidental contemporânea, o Direito se faz como norma reconhecida para regular as 

ações sociais. A exemplo do Brasil, o poder do direito é proveniente do Estado, que é 

reconhecido pela sociedade como detentor do poder de divisão do mundo social. Ao Direito, 

por sua vez, é depositada a legitimidade social e endossada pelo poder do Estado, conduz e 

aplica as normas que devem ser seguidas.  

É claro que não se trata de uma sociedade cujas estruturas determinam as ações dos 

sujeitos que iremos analisar. Entendemos que, a despeito da normatização expressa pelo 

campo do Direito, as normas são possíveis de serem quebradas ou renegociadas. Utilizamos, 

para tanto, o conceito de estratégia postulado por Bourdieu ao longo de sua obra. As 

estratégias são aquelas práticas que a despeito dos interditos são ações inusitadas, 
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imprevisíveis, fora do enredo. São ações de sujeitos ordinários, atos criativos, completaria 

Certeau (2006). 

Isto posto, ao Direito foi conferido o poder de exercer, por meio do discurso, uma 

divisão do mundo social, assim como demonstra Bourdieu (1989). Segundo o autor, para que 

a autoridade do campo seja reconhecida e passe a exercer o poder simbólico, é preciso que 

antes ela seja aceita. Neste sentido, o Direito como ordenador das normas sociais deve ser 

reconhecido e autorizado pela sociedade, só assim seu discurso terá legitimidade.  O Direito 

cujo capital simbólico do Estado o faz depositário autoridade. As práticas de demarcação das 

Terras Indígenas são provenientes e dependem do poder do Direito, uma vez que o campo 

jurídico/político é parte fundamental no processo de delimitação e homologação dos limites 

das terras. Processo dado como legal e que garantiria a eles a posse definitiva dos seus 

territórios. 

Para abordar o processo das práticas de demarcação foi preciso sempre ter à frente da 

discussão a noção de território, uma vez que a discussão acerca da demarcação de 

determinada Terra Indígena entrecruza-se com a noção de territorialidade indígena. Não é 

intenção deste trabalho explicitar o significado que o grupo atribui para seu território, pois as 

fontes não dão conta de responder a tal indagação. Para tanto, teria de ser feito um intenso 

trabalho de pesquisa oral com o grupo, distanciando-se da intenção precípua desta pesquisa. 

Contudo, é importante ter claro que o conceito de território não se limita à concepção de um 

espaço físico limitado por marcos geopolíticos. Concordando com Raffestin (1993), o 

conceito de território se constitui enquanto um constructo proveniente de um determinado 

espaço. O espaço, por sua vez, é algo dado, uma condição primária que, por sua vez, é 

moldado, modelado por práticas que atribuem sentidos e significações. Tal trabalho, segundo 

nosso entendimento, tem a capacidade de transformar espaços em lugares, conforme Certeau 

(2006). 

O sentido atribuído ao espaço e por ele moldado é decorrente de práticas específicas 

de determinado grupo, ou seja, as significações dadas a um espaço emanam de práticas 

estabelecidas por um grupo, uma coletividade; essas práticas fazem com que o espaço se 

transforme em um território. A ocupação desse território perpassa a noção de territorialidade, 

que por sua vez se aproxima das reflexões de Little (2002), cujo termo se refere ao esforço de 

um grupo ao se vincular a determinado território por conta de suas práticas.  

Neste sentido, a territorialidade está imbricada à noção de identidade, assim como 

expõe Stuart Hall (2000), um conceito estratégico e operacional, que é construído a partir de 

práticas e discursos, fazendo com que o grupo crie elementos que distinguem os indivíduos 
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que fazem parte daquele grupo e concomitantemente daquela territorialidade ou não. Assim, 

pode-se compreender a existência de inúmeras formas de territorialidade dentro do mundo 

social; os mais diversos grupos humanos estabelecem práticas que constroem territórios. 

Contudo, a concepção de território dos grupos minoritários tem suas vozes diminutas frente 

aos interesses e às noções de propriedade privada firmadas pelo Estado Nacional, é neste 

ponto que se encontram os povos indígenas e seus territórios.  

Fazemos uso de termos como deslocamentos e trânsito, para compreender as práticas 

de movimento entre o grupo Guarani em Rio D’Areia. Os referidos termos são utilizados 

como sinônimos de uma concepção de circularidade, nos mesmos termos de Gonçalves 

(2011), para se referir a movimentos recíprocos entre as comunidades. Por isso, o termo 

circularidade é utilizado como uma forma de nos referir aos deslocamentos como práticas 

recíprocas de circulação entre os Tekoa. O uso do termo mobilidade está condicionado como 

um termo que abarca diferentes formas de deslocamento do grupo, assim como foi cunhado 

por Garlet (1997). Utilizamos circularidade por acreditar que o termo traduz melhor a maneira 

de deslocamento em meio ao território Guarani, sempre condicionado à reciprocidade.  

Conforme já pode ser constatado, as formulações teóricas de Pierre Bourdieu (1989 e 

2008) nos permitirão pensar o mundo social8 com um olhar de historiador em diálogo com a 

Sociologia. No que diz respeito ao conceito de campo9 para Bourdieu, buscar-se-á demonstrar 

como este influencia as práticas demarcatórias, entendendo-o como um ambiente de disputas, 

que se caracteriza pelos diversos embates travados em seu interior. Os interesses em disputa 

estão baseados no que o autor chama de capital simbólico10. Campo, neste sentido, é 

considerado um lugar de saber, de produções e apropriações, locus de conhecimento e 

reconhecimento de onde emergem as representações do real. Este espaço de disputas não pode 

ser tomado enquanto um locus de estruturas persuasivas, que manipulam os sujeitos, mas sim 

um espaço de dinâmicas e práticas dos sujeitos criativos em seus ambientes de interação. Os 
                                                                 
8Mundo social é entendido, a partir das  reflexões de Bourdieu (1989), como um espaço multidimensional, que 

engloba todas as relações sociais, é constituído por diversos campos autônomos : o campo religioso; o campo do 

direito; campo político; campo científico; campo da moda; campo da arte; etc. Cada campo possui características 

próprias, as quais regem as práticas estabelecidas entre os sujeitos em seus ambientes de interação.  
9 Campo, para o autor, são os diversos microcosmos do mundo social. Neste sentido, existem diversos campos 

nos quais os agentes sociais interagem entre si, cada campo é regido por normas particulares que dão sentido e 

coerência as práticas estabelecidas em seu interior. Estas normas são chamadas de habitus, são essas regras que 

possibilitam a entrada de determinado sujeito em um campo. O mundo social, neste sentido,  é repleto por 

diferentes campo como, o campo da religião, o campo jurídico, o campo político, a campo da moda entre outros.    
10Capital simbólico, segundo Bourdieu (1989), é uma espécie de capital que os indivíduos de determinado campo 

adquirem, a fim de tornarem-se autoridades reconhecidas. Desta forma, o capital adquirido faz com que o agente 

seja reconhecido e seu discurso legitimado. As formas de capital são particulares a cada campo, ou seja, cada 

espaço exige um tipo de capital específico. O capital é algo pelo qual os sujeitos são reconhecidos dentro do 

campo de atuação, mas, além dos agentes apresentarem os atributos necessários, estes devem ser reconhecidos 

pelos receptores, assim a autoridade exerce o poder simbólico sobre os outros sujeitos do campo. 
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interesses do campo orquestram as ações dos indivíduos, conduzem e articulam as relações. O 

campo é um lugar de relações entre indivíduos, coletividades ou instituições que competem 

pela dominação de um cabedal específico.  

O conceito de representação, elaborado por Roger Chartier (2202), um grande 

expoente na História Cultural, conduz para uma interpretação das representações do real, uma 

investigação que tem como objetivo compreender e analisar de que forma e em que momentos 

certa realidade social é “construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 2002, p. 17). As 

diferentes divisões e delimitação do mundo social se inscrevem em percepções e apreciações 

do real. Essas, por sua vez, criam as formas representativas, com o objetivo de dar sentido ao 

social, estando sempre voltadas aos grupos que as forjam, ou seja, sempre rearranjadas pelos 

agentes. Assim, os discursos que estudamos – relatórios antropológicos, decretos, leis, 

portarias, dentre outros – não são neutros, produzem práticas e também estratégias, as quais 

impõem uma verdade aos outros. Assim como em Bourdieu (2008), essas representações 

estariam inseridas no campo de disputas em que o termo final é o poder de dominação da 

concepção do mundo social. Desta forma, os agentes buscam fundar as representações e 

adquirir o monopólio de impor uma verdade performativa. 

As práticas demarcatórias são ações que emergem de campo, e este as condicionam, 

mas também são influenciadas pelo coletivo das práticas sociais; veremos um exemplo na 

reivindicação do grupo Guarani em Rio D’Areia pela retomada de seus territórios. Certeau 

(2006) ainda auxilia a pensar o social de forma dinâmica e plástica, não se prendendo a 

estruturas e paradigmas. Suas reflexões, direcionadas para o ofício do historiador, são 

fundamentais para pensar as relações estabelecidas dentro do mundo social. Seu conceito de 

lugar social é imprescindível para compreender como os postulados dos campos influenciam 

as ações das práticas demarcatórias, uma vez que o lugar condiciona o produto que dele 

emerge conforme suas determinantes. 

A pesquisa de campo do antropólogo se faz essencial para a coleta de dados diversos 

referentes à sociedade que se busca estudar, um contato direto com o grupo e a descrição 

holística dos elementos observados. Após as pesquisas de campo são elaboradas as narrativas.  

Esse método é essencial para a construção dos relatórios antropológicos, uma vez que – como 

será explicitado no decorrer do texto – o estudo de campo e a discussão de bibliografias 

etnográficas faziam parte da apresentação do grupo para o campo jurídico. 

Mas, para levarmos adiante nossos intentos, será necessário dialogar com o saber 

etnográfico, trabalho fundamental para os relatórios antropológicos. Utiliza-se o termo para se 

referir às pesquisas acerca dos grupos indígenas, com base em Claude Lévi-Strauss (1970, p. 
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377), o qual explica o método etnográfico como descritivo e analítico, que corresponde aos 

primeiros estágios da pesquisa antropológica.  A Etnografia é, segundo Aguirre Baztán 

(1997), o estudo descritivo da cultura de uma comunidade e de seus aspectos fundamentais. 

Segundo o autor, seu caráter descritivo a diferencia da Etnologia, uma vez que esta tem um 

estilo comparativo entre diferentes etnografias, tendo uma intenção teórica. Ainda segundo 

Aguirre Baztán, o caráter descritivo da Etnografia não é obstáculo para as análises da cultura, 

dando suporte para compreender a cultura e a identidade étnica de uma comunidade.  

Segundo Lévi-Strauss (1970), a Etnografia é uma das etapas de pesquisa que, 

juntamente com a Etnologia e a Antropologia, formam as três etapas da investigação cultural. 

São momentos distintos e, de acordo com o autor, a preferência pelo termo apenas expressa a 

preocupação predominante no estudo, pois um tipo de investigação não pode excluir os 

outros. Segundo Aguirre Baztán (1997), a Etnografia é a primeira etapa do processo de 

investigação cultural, é o momento do trabalho de campo e da produção monográfica. 

Descreve-se e estuda a cultura de determinada comunidade. A Etnologia, por sua vez, surge a 

partir da comparação dos aportes etnográficos, tendo como característica central a produção 

teórica acerca da cultura.  

A Antropologia, segundo Aguirre Baztán (1997), aponta um conhecimento global 

aplicável ao desenvolvimento humano desde os hominídeos até as raças modernas. Assim, a 

Antropologia busca conclusões, negativas ou positivas, mas válidas para a sociedade; cria, a 

partir desse autor, os modelos ou teorias de conhecimento para compreender as culturas 

humanas. Com base nas três etapas, a Etnografia constitui a base empírica do conhecimento 

antropológico. Ou seja, a Etnografia é fundamental nas análises culturais, é a etapa 

indispensável no processo de investigação cultural, sendo a Etnologia e a Antropologia 

processos que a sucedem. Assim, entende-se Etnografia, Etnologia e Antropologia não como 

campos distintos, mas sim interdependentes.  

Com base nos argumentos apresentados, serão tratadas as pesquisas acerca dos povos 

Guarani como provenientes da Etnografia, uma vez que esta é a etapa básica para a 

investigação cultural, fundamental para a dissertação. A pesquisa etnográfica serve para 

delimitar um campo de abordagem complexo e com uma vasta produção, as quais transitam 

entre áreas como a Antropologia, a História e a Geografia. 

Por se tratar de um trabalho que perpassa as discussões da demarcação de uma Terra 

Indígena para uma etnia específica, será necessário apresentar algumas questões centrais da 

construção etnográfica acerca do grupo, uma vez que estas serão essenciais para compreender 

os postulados dos relatórios antropológicos. Rio D’Areia, objeto desta pesquisa, é composto 



30 
 

por indivíduos da etnia Guarani, grupo bastante popular nas pesquisas etnográficas. Estas, por 

sua vez, corroboraram por traçar linhas de abordagens acerca do grupo que cristalizaram 

algumas questões importantes para compreender suas organizações sociais e culturais, 

firmando conceitos como a Terra sem Mal e Tekoa.  

Contudo, é possível dividir os trabalhos referentes ao grupo em três blocos: o primeiro 

é formado pelos pesquisadores pioneiros, os quais lançaram ao campo de pesquisas as linhas 

preliminares de abordagem, o que acabou consagrando-os, sendo eles: Curt Nimuendaju, 

Leon Cadogan, Egon Schaden e Hélenè Clastres; também é possível destacar Pierre Clastres, 

Alfred Metraux e Helbert Baldus, que acabaram por firmar a representação de um grupo 

marcado pelo ethos religioso. No segundo bloco destacam-se etnografias que resgataram e 

reformularam algumas das teorias firmadas pelos etnógrafos anteriores, colocando no campo 

de pesquisa questões que serviram de base para os pesquisadores que os procederam, sendo 

eles Bartomeu Melià, Maria Inês Ladeira e Ivori Garlet; também merece destaque o trabalho 

de Aldo Lataiff.  

O terceiro bloco é formado por pesquisadores mais recentes, os quais retomaram 

conceitos firmados pelos primeiros e pelos segundos, estendendo e aperfeiçoando as 

abordagens acerca do grupo e suas práticas sociais, principalmente no que se refere à questão 

das mobilidades e do caráter religioso do grupo. São eles: Mello, Cicarone, Montardo, 

Pissolato, Pradella e Gonçalves, dentre outros. 

 

 

Das fontes e metodologia 

 

Dentre a documentação elencada para as discussões encontram-se periódicos, leis, 

decretos, portarias, constituições, relatórios antropológicos – específicos do objeto – e um 

processo de reintegração de posse. O amplo lócus documental contribui para inscrever a 

comunidade indígena em Rio D’Areia em seu tempo e contextos específico de 

territorialização.  

Os periódicos não são as fontes principais da dissertação, contudo, servem para 

compreender o momento histórico e a repercussão de algumas práticas frente aos povos 

indígenas. Entre os periódicos consultados, encontram-se jornais e boletins voltados para a 

luta a favor dos direitos indígenas, como o Porantim e o Tupari; também foram consultados 

periódicos como O Globo, Gazeta do Povo e o informativo da CEDI. Para tanto, os periódicos 

foram de fundamental importância, uma vez que foi por meio deles que foi possível entender 
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algumas repercussões das decisões legitimadas pelo campo político, compreendendo como os 

interesses se articulavam dentro desse campo de disputas. 

As Leis, os Decretos, as Portarias e as Constituições, por sua vez, recuperam práticas 

administrativas que deflagram e instituem o direito indígena sobre a terra. Analisamos esses 

últimos textos sem perder de vista as condições sociais de sua produção. Desta forma, foram 

objetivadas as discussões dessas fontes com base em uma análise crítica e fundamentada no 

contexto e nos interesses do governo.  

Os relatórios antropológicos, elaborados a partir dos estudos acerca da comunidade de 

Rio D’Areia, serviram para compreender como se davam as práticas de demarcação, e como 

essa prática, especificamente no espaço estudado, pôde ajudar a compreender as conjunturas 

por trás da decisão final da terra homologada. Desta forma, a tessitura dos relatórios foi 

analisada buscando compreender os postulados por trás dos estudos.  

Os relatórios antropológicos são estudados por O’Dwyer (2005), como uma 

intervenção, fora dos trâmites acadêmicos. É um tipo de “expertise judiciária” e que tem 

assumido uma importância cada vez maior no campo de atuação dos antropólogos. Esse 

produto serve de subsídio para as decisões jurídicas, ou seja, o relatório é uma prova da 

alteridade de um grupo e de seu direito à posse de determinada área. Assim, cada relatório 

estudado nesta dissertação será considerado por nós como um trabalho de reapresentação dos 

Guarani, para as esferas jurídicas. Um discurso que investido do capital simbólico do 

antropólogo fala e delibera acerca do grupo.  

Aos antropólogos, segundo Carreira (2005), cabe responder quais foram os critérios 

pela escolha daquele determinado território para a demarcação e em que medida o espaço 

geográfico estaria ligado ao conjunto de práticas, crenças, conhecimentos e sentimentos do 

grupo, características que seriam essenciais para o modo de vida e a reprodução social e 

cultural dos povos indígenas. Essas questões são um tanto complexas, uma vez que declarar 

terras como posse de determinado grupo indígena é uma tarefa jurídica e não antropológica. O 

antropólogo é considerado pelo Estado como um perito que deve responder a questões de 

cunho subjetivo de forma empírica e objetiva para os setores jurídicos. Contudo, como será 

possível constatar, nem sempre essas estruturas são levadas a cabo, dados os postulados que 

serviram de base para a construção de relatórios específicos. 

Sempre tendo em mente que o ofício do historiador não é um trabalho de simples 

narração de fatos históricos, mas, como demonstrou Marc Bloch (2002), em seu livro 

Apologia da História, deve ser vinculado à história-problema, sempre enfrentando as fontes 

com o intuito de extrair delas o não dito, de buscar a fundo. Duvidar, eis o desafio do trabalho 
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do historiador. Trazendo trajetórias ausentes na historiografia, esse é também o desafio da 

pesquisa. Os diversos documentos, que são também discursos, possibilitarão ler e dar um 

sentido a certa trajetória indígena em torno da terra. É o metier do historiador, revisitar 

práticas para recuperar as experiências.  

Desta forma, tomamos as fontes como documentos/monumentos. Assim como faz 

pensar Jacques Le Goff, em seu livro História e Memória (2003), em que a crítica documental 

não depende da natureza da fonte, seja ela escrita, sonora, ou um relato oral, todas são 

observadas como monumentos, práticas de um passado que ficou impresso nos indícios de seu 

tempo, possibilitando ao historiador a chance de observar e compreender as representações 

sociais no tempo.  

Um dos veios metodológicos que possibilitou a abordagem da pesquisa refere-se aos 

escritos de Carlo Ginzburg11; apoiamo-nos no método indiciário - o qual tem nos indícios seu 

fio condutor de contextos mais amplos – o historiador se aproxima ao tecelão na construção 

de seu tapete, fio a fio constrói uma peça coerente. Assim, pretendemos, por meio dos 

indícios, construir a narrativa histórica que inscreve os Guarani em Rio D’Areia na história 

indígena nacional.. 

 A presente pesquisa faz, portanto, parte do campo da história indígena, a referida área 

de produção de conhecimento. Especificamente no Brasil, os estudos de história indígena 

ganharam grande destaque depois da década de noventa. Sobretudo depois dos referidos anos, 

os estudos acerca dos povos indígenas sofrem uma transformação, decorrente das relações 

entre antropólogos, arqueólogos e historiadores. Segundo Cavalcante (2011), tem sido um 

tema presente em diversos trabalhos, principalmente a partir de 1990. 

Segundo Cavalcante (2011), a história indígena é a melhor designação para o campo 

das pesquisas que abordam as relações indígenas, sejam elas acerca da história de cada grupo, 

dos movimentos indígenas ou das relações entre indígenas e a sociedade envolvente. Ainda 

segundo o autor, a história indígena sempre teve como mote a ideia de que um grupo tenha 

vivido livre de interferência da sociedade envolvente, porém, é importante levar em 

consideração que os povos indígenas têm sua história. Estudá-las, transformando suas 

experiências históricas em história a despeito do contato, é uma necessidade. A história 

indígena foi por muito tempo silenciada, por outro lado, a presença indígena fora abordada 

como tema marginal. Os povos indígenas devem ser vistos sempre como agentes e 

protagonistas de sua própria história, não como submissos ou vítimas sem voz.  

                                                                 
11 Principalmente em seus livros: O queijo e os vermes (1987), Olhos de madeira (2001) e Mitos, Emblemas e 

Sinais (1989). 
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A história indígena, por sua vez, é também orientada pelo método da etno-história. 

Dito isso, a dissertação pretende percorrer esse diálogo. Consideramos as reflexões de Jorge 

Eremites de Oliveira (2003), que observa a etno-história como um método eficaz para a 

construção de uma narrativa histórica acerca de determinada etnia. A etno-história, portanto, 

possibilita trabalhar fontes interdisciplinares, tais como fontes etnográficas, históricas, 

arqueológicas, linguísticas, orais e geográficas, com o objetivo de resgatar a história de 

determinado grupo étnico. Desta forma, ao trabalhar com a trajetória da demarcação da terra 

de uma etnia específica e dialogar com fontes etnográficas, judiciais, políticas e relatos orais, 

tal como elucidado por Eremites de Oliveira (2003), a pesquisa insere-se no campo da etno-

história.  

Se houver lacunas nesta dissertação, que sejam completadas por pesquisadores que 

buscam aperfeiçoar os conhecimentos e as abordagens acerca do tema, pois é desta forma que 

os avanços ocorrem, que o campo sempre se reinventa e torna-se dinâmico e mutável.  

O produto do historiador é também produto de seu lugar social, e a pesquisa que ora 

vem a público se inscreve na trajetória de demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia, nas 

experiências de quem nasceu, cresceu e pretende ficar “por essas bandas” tempo suficiente 

para dar algum retorno ao Sr. Antoninho e a sua comunidade indígena, que alimenta a nossa 

crença de que a história de um grupo, ao ser contada da forma que acreditamos, faz toda a 

diferença.  

 

Dos capítulos 

A dissertação apresenta três capítulos. O primeiro está dividido em quatro tópicos. No 

primeiro tópico busca-se discutir as noções etnográficas acerca do grupo Guarani. O objetivo 

do tópico é oferecer as bases para o leitor compreender as linhas gerias de abordagem acerca 

do grupo, as quais estarão incorporadas em toda a escrita da dissertação. Essas bases 

etnográficas também serão essenciais para compreender a construção dos relatórios 

antropológicos. Os últimos tópicos têm por objetivo compreender como os Guarani se 

relacionam com o território e, por sua vez, como vieram se relacionando com a área em 

litígio; o tópico tratará de incorporar a noção de território para o grupo. Por sua vez, as 

dinâmicas de circulação no espaço geográfico entre aldeias evidenciam outras formas de 

organização, as quais transcendem os limites da Terra Indígena, que se legitima no relatório 

de 1994. Limites que não foram evidentes, pois o relatório antropológico ateve-se apenas às 

migrações históricas rumo ao litoral.  
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O capítulo dois tem por intuito discutir primeiramente a construção da política 

indigenista e o direito à posse do território indígena. Deste modo, o primeiro tópico resgata 

algumas considerações acerca da política indigenista do século XIX, com o objetivo de 

demonstrar as linhas iniciais que deram sustentação às bases indigenistas que viriam a se 

concretizar no século XX. O tópico dois passa a tratar da política indigenista do SPI, 

evidenciando a entrada da Terra Indígena de Rio D’Areia na política indigenista do período. 

O referido tópico compreende um estudo tanto das práticas indigenistas como o surgimento 

momentâneo da comunidade de Rio D’Areia para a política indigenista do período. O terceiro 

tópico, por sua vez, trata dos primeiros passos para a demarcação da Terra Indígena, 

abordando as bases e a construção do Grupo de Trabalho que procedeu com os trabalhos de 

campo e a confecção do relatório antropológico de 1984. A designação do Grupo de Trabalho 

foi feita sob algumas práticas administrativas que o subordinavam a outros poderes 

governamentais; cabe neste tópico compreender tais práticas. Já no tópico três analisa a 

tessitura do primeiro relatório antropológico de Rio D’Areia, elaborado nos anos de 1984. A 

abordagem do relatório privilegia desvendar os diversos postulados acerca dos quais foi 

construído, tomando-o como um produto de determinado campo, seguindo as regras 

estabelecidas por esse.   

No capítulo três serão discutidas as novas instituições decretadas para a Terra Indígena 

Rio D’Areia. Depois do seu primeiro estudo antropológico, observam-se modificações na 

declaração da Terra Indígena e também nos próprios limites da Terra, transformações que 

envolvem diversos postulados políticos. No primeiro tópico, será traçada a análise dos 

trâmites envolvidos no processo de declaração de Rio D’Areia como Colônia Indígena, e de 

que forma o estudo iniciado pelo GT de 1984 influenciou a demarcação da Terra Indígena Rio 

D’Areia. As discussões desse tópico objetivam compreender as significações da declaração de 

Rio D’Areia como Colônia Indígena. A declaração e a delimitação de tal Colônia fora feita 

em 1989. Para tentar compreender as significações que cercam essa política de demarcação de 

Colônias Indígenas após a Constituição de 1988, recorre-se a algumas publicações de jornais 

e, sobretudo, a portarias e decretos aprovados pelo governo, buscando neles indícios que 

possibilitem a interpretação da prática demarcatória. 

O segundo tópico consiste na discussão acerca da tessitura do segundo relatório 

antropológico de Rio D’Areia, o qual, por meio de um processo de reivindicação, veio a ser 

produzido em 1994. O objetivo do tópico é compreender os trâmites demarcatórios de Rio 

D’Areia sob novos postulados, afiançando o processo como práticas e construções 

determinadas e condicionadas por seu lugar social. Os postulados dos novos tempos, pós 
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Constituição de 1988, endossam práticas inéditas para o processo de demarcação; desta 

forma, será fundamental o seu estudo para compreender as tessituras em prol da terra dos 

Guaranis em Rio D’Areia. 

O tópico três, por sua vez, trata da contenda jurídica, por meio de um processo de 

reintegração de posse, entre um grupo madeireiro e a FUNAI e União.  O processo traz à tona 

a luta jurídica levada adiante por uma madeireira suposta proprietária de um terreno, que fora 

incorporado à TI (Terra Indígena) Rio D’Areia, no ano de 1994, por ocasião do reestudo da 

área.  O referido tópico percorre o processo demonstrando com isso que as contendas 

referentes à Terra Indígena Rio D’Areia, como tantas que perfilham o Brasil, não chegaram 

ao fim. A luta pela terra expressa uma marca na vida desses povos em prol de seu Tekoa, para 

finalmente viverem seu nandereco.  
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1 TERRITÓRIO EM QUESTÃO: DAS ABORDAGENS ETNOGRÁFICAS À 

CIRCULARIDADE GUARANI 

 

1.1 OS GUARANI NAS ETNOGRAFIAS 

 

Este tópico demonstra a representação que cerca o grupo Guarani na Etnografia, com o 

intuito de servir de base de entendimento para as discussões referentes às práticas 

demarcatórias. Demonstra o que chamamos de os diferentes momentos etnográficos acerca 

dos Guarani, os quais também serviram de base para a construção dos relatórios 

antropológicos de Rio D’Areia. Seguindo as reflexões de Bartomeu Melià (1987 p.20), “cada 

época descobre seus próprios Guarani”, constata-se que os diferentes momentos históricos e 

os diferentes agentes constroem os seus Guaranis, influenciados pelos interesses do campo, 

segundo as regras do lugar social e segundo o seu mirante temporal. Assim é na Etnografia e 

nas práticas de demarcação das terras indígenas – como será possível observar no decorrer do 

trabalho. 

Há uma vasta literatura acerca dos povos Guarani. Melià (2007), ao fazer um 

levantamento de mais de dois mil títulos entre 1987 a 2003, chamou de selva de papel o 

emaranhado de títulos referentes ao grupo Guarani. Contudo, há trabalhos etnográficos 

indispensáveis para compreender a construção do grupo. Assim como se faz necessário para 

compreender as formas com que o grupo tratado nesta dissertação foi sendo pensado, é 

indispensável compreender algumas ideias centrais acerca do grupo Guarani para assimilar o 

processo de práticas demarcatórias que se seguem na análise. Desta forma, este tópico 

pretende traçar noções introdutórias de alguns expoentes centrais. 

Na Etnografia, depara-se com alguns autores que traçaram as linhas iniciais da 

pesquisa acerca do povo Guarani, como Nimuendaju, Cadogan, Schaden e Hélène Clastres. 

Esses pesquisadores firmaram as linhas centrais de análise do grupo, suas pesquisas 

corroboraram por sagrar um Guarani envolto em uma vida baseada na religião. A religião 

transformou-se no centro da vida Guarani, a religião das palavras divinas e da Terra sem 

Mal12. 

                                                                 
12O termo traduzido como Mal nas palavras de Nimuendaju levariam a crer que é uma denotação relacionada a 

preceitos cristãos de Mal, o inverso do Bem. Para P. Ricoeur (1982), o mal seria o caos contra um criador que 

precisou colocar tudo em ordem. Assim, no ato de criação do mundo está implícito um ato de salvação. O mal 

seria uma construção de formação cultural, em que as formações cosmológicas se complementam fazendo do 

homem o receptor e o autor do mal. Nimuendaju atribui a noção de mal no seu texto às condições de cansaço em 

que a terra se encontrava, e que para os Guarani o fim da terra serviria como fim último desta situação de mal 

instaurado na terra. 
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Pode-se asseverar que Nimuendaju foi quem colocou os principais motes acerca dos 

Guarani nas pesquisas etnográficas, construiu uma vertente de pensamento para o grupo que 

se estenderia por diversos trabalhos de pesquisa que o procederam. Com seus estudos e seu 

interesse acerca das questões mítico/religiosas da etnia, construiu e traçou as discussões 

futuras: a genuinidade religiosa e as migrações para a Terra sem Mal. Uma representação de 

Guarani que percorreu os estudos por todo o século XX.  Segundo Nimuendaju (1987), as 

migrações à Terra sem Mal se iniciaram no século XIX, inspiradas por indivíduos que 

chamou de pajés, pregando que a destruição do mundo estava próxima e por isso todos 

deveriam se colocar em marcha. Os indivíduos migravam para o litoral a fim de fugir da 

destruição do mundo, a fuga só seria completada ao chegarem à costa, lugar de onde poderiam 

atravessar as águas a caminho da morada de Nhanderu (nosso pai) a Ywymarãey, termo que o 

pesquisador traduziu como “Terra sem Mal”. 

Sua obra, As Lendas da Criação e Destruição do Mundo, de 191413, é considerada um 

trabalho clássico, que acabou tornando-se uma das maiores contribuições acerca do povo 

Guarani. O texto de Nimuendaju está focado nas relações religiosas do grupo, os mitos, os 

cantos, as tradições. Esses elementos seriam o eixo de todas as outras relações sociais. Desta 

forma, apresenta um Guarani vinculado a uma visão escatológica e cataclísmica. Nimuendaju 

(1987) buscava demonstrar a preservação das relações culturais estabelecidas do grupo, com 

uma visão um tanto utópica, defendendo a pureza e os valores autenticamente Guarani. Para o 

autor, os grupos usariam de estratégias para esconder a sua religião da sociedade envolvente, 

fortalecendo-se no interior do conjunto étnico e utilizando a religião como forma de 

resistência ao contato14.  

Leon Cadogan foi consagrado pela sua obra Ayvu Rapyta: Textos Míticos de los Mbyá-

Guarani del Guairá, de 1959. Inaugurou o primeiro trabalho de fôlego que abordou 

especificamente o grupo Mbyá. No trabalho de Leon Cadogan, os Mbyá foram representados 

como indivíduos resistentes ao contato, sem que sua religião tenha sofrido com a investida da 

doutrina cristã; permaneceram em pureza e conservação de crenças. Não permitiram, segundo 

Cadogan (1959), que sua religião fosse destruída, nem nas relações estabelecidas entre os 

                                                                 
13 A edição em Português saiu apenas em 1987. 
14Nimuendaju (1987) deixa claro que os Guarani de quem fala tiveram pouco conta to com as missões jesuítas, e 

mesmo os que tiveram de fato - a um primeiro olhar - supostamente manteriam uma íntima relação com Deus e 

todos os santos. Contudo, afirma o autor, para escárnio de seus missionários e a civilização envolvente, os 

Guarani conseguiram conservar sua velha religião com bastante pureza. Segundo ele, os Guarani escondiam sua 

própria religião, enganando e usando expressões e verbetes cristãos para evitar a perseguição. Todos os ataques 

paravam “no escudo de um cristianismo simulado” (NIMUENDAJU, 1987, p.27). Assim, usavam de várias 

estratégias para manter sua religião intacta, rechaçando os cristãos com artimanhas para ludibriá -los. 
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jesuítas e nem nas relações contemporâneas. O autor defende fortemente a autenticidade das 

palavras sagradas dos Mbyá, pois, segundo ele, as palavras teriam permanecido 

desconhecidas da sociedade envolvente, sendo consideradas também um instrumento de 

resistência. Cadogan (1959) defende que a busca pela YvyMarãEy (Terra sem Mal) estava 

vinculada totalmente às relações religiosas do grupo e que eram o centro da organização 

social e política. 

Em Nimuendaju, a religião é algo criptografado, camuflando a sua verdadeira religião, 

mantendo-se preservada no interior do grupo Guarani. No caso de Cadogan, a religião se 

expressa em palavras sagradas que conduzem a vida do Guarani, uma linguagem religiosa que 

permitiria aos líderes religiosos e a seus seguidores comunicarem-se com os deuses; era algo 

secreto. Esses dois autores formaram as bases para a construção de um Guarani divinizado, 

religioso, e da crença em um fim escatológico, levando esses mesmos Guarani a jornadas em 

direção ao Atlântico. Delineiam a ideia da religião como ponto fundamental da vida Guarani. 

Já Schaden, contemporâneo a Cadogan15, em seus escritos observa na religião 

indígena uma forma de resistência perante o contato. Segundo Schaden (1969), as fortes 

influências do contato causaram, de certa forma, a intensificação das relações dos Guarani 

com seu misticismo. Os grupos Guarani teriam, assim, intensificado as relações com as 

buscas para a Terra sem Mal16, as relações com os mitos de criação e destruição do mundo, 

como uma forma de se manterem distantes das influências dos brancos. A religião Guarani, 

para o autor (1969), constituía-se um símbolo de identidade, como único meio de 

autoafirmação, função que o Cristianismo não conseguira suprir. As características cristãs 

eram assimiladas e reinterpretadas conforme a religião Guarani; mesmo depois do contato, as 

crenças Guarani funcionam como um instrumento de resistência frente às comunidades 

envolventes.  

Para Hélène Clastres (1978), a Terra sem Mal é um núcleo em que gravitava todo o 

pensamento religioso; a crença em alcançar uma morada divina e imortal se constitui aspecto 

incontestável da cultura Guarani. Retomando as análises das fontes dos cronistas, busca uma 

linearidade, um fio condutor do mito da Terra sem Mal, tentando descobrir o significado que 

                                                                 
15L. Cadogan (1971) lembra do impacto que foi ler, no ano de 1949, a obra de Nimuendaju (na tradução d e 

Recalde para o espanhol); uma experiência intelectual e afetiva que mudou toda a sua perspectiva a respeito do 

trabalho com grupos indígenas. É neste período que toma a decisão de trabalhar, mais a sério, com a mitologia 

mbyá, graças também, segundo Rettes (2014), aos conselhos dados por Egon Schaden, com quem L. Cadogan 

manteve intensa troca de correspondência e de materiais etnológicos. 
16 Ao que se refere às migrações em busca da Terra sem Mal, Schaden (1969) deixa claro que as entende como 

eventos míticos/religiosos Guarani, que tiveram início no começo do século XIX, marcados pela cataclismologia 

cristã. A origem se explica, para Schaden, como um evento exclusivamente de ordem religiosa, “[...] a procura 

da salvação num Paraíso mítico diante da iminência do fim do mundo” (SCHADEN, 1969, p.247). 
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o mito tinha para os grupos Tupi-Guarani do século XVI e estabelecer uma conexão com os 

Guarani-mbyá contemporâneos. Segundo Hélène Clastres (1978), apesar da investida do 

contato europeu da conquista, pode-se notar nas relações religiosas uma surpreendente 

continuidade. Contudo, em sua obra A Terra sem Mal (1978), observa-se uma análise das 

reduções das migrações constantes para o litoral, passando a ser condicionada cada vez mais à 

busca da Terra sem Mal, sem precisarem necessariamente das migrações. 

Essas abordagens se intensificam após 1980. Bartolomeu Melià aparece, no período 

em questão, como um importante expoente nas pesquisas acerca do grupo. Melià traçou 

alguns postulados que permaneceram no cenário das pesquisas referentes aos Guarani. 

Fundou conceitos que auxiliaram nas abordagens e possibilitaram uma melhor compreensão 

das relações do grupo com seu território, os conceitos de Teko e Tekoa. A análise de Melià é 

marcada por um certo equilíbrio entre a ligação dos indivíduos com a terra e sua organização 

política e cultural.  

Se por um lado as concepções dos pesquisadores anteriores privilegiavam as relações 

primordialmente religiosas e grandes migrações para o litoral, Melià introduziu aspectos 

sociais e econômicos baseados nos vínculos com o ambiente natural em que o grupo estava 

inserido. Ou seja, notamos avanços e modificações nas maneiras de enxergar o grupo 

Guarani. Os avanços entre Melià e os pesquisadores que o antecederam demonstram a 

plasticidade do campo de pesquisas e abordagens dos grupo étnicos.  

Ainda referente às abordagens de Melià (1990), o espaço físico em que o Guarani 

estabelecia suas práticas socioculturais era chamado de Tekoa, que por sua vez seria o espaço 

que oferece as possibilidades e as condições necessárias para realizar o Teko, o “modo de ser” 

Guarani. Chamou de Teko com base nas informações de Montoya, que traduziu como “modo 

de ser, modo de estar, sistema, lei, cultura, norma comportamento, hábito, condição e 

costume”. Nesses termos, o território físico era imprescindível, oferecendo condições naturais 

e econômicas, as quais auxiliavam nas relações políticas, sociais e concomitantemente nas 

práticas religiosas, essenciais para a vida do grupo. É a partir desse território que os 

indivíduos poderiam alcançar o YvyMarãey - a Terra sem Mal. 

Dessa forma, Melià (1990) atribui à concepção de espaço características físicas de 

ocupação e movimento no território tradicional Guarani. Segundo o pesquisador, a vida 

Guarani nunca se desvincula das relações com a terra, esse é um elemento constitutivo do seu 

modo de ser. Na sociedade Guarani, segundo Melià (1990), a consciência dos males que 
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afetam o bom modo de se fazer com que os indivíduos busquem outras terras17. Estabelecer-se 

em outro espaço poderia ser uma solução, mas não seria a única, pois, para o autor, a busca da 

Terra sem Mal é revestida de inúmeras modalidades, não é só por meio da migração para o 

litoral, mas “sim o modo particular de viver a economia de reciprocidade” (MELIÀ, 1990, 

p.43). Para esse autor (1990), a grande busca da Terra sem Mal é um elemento de 

reciprocidade; a economia de reciprocidade está vinculada à ajuda mútua entre os indivíduos 

em diferentes Tekoa; essa prática condiciona diferentes formas de deslocamento do grupo. 

Ladeira (2007 [1992]) representa outro grande expoente etnográfico, trazendo avanços 

consideráveis em relação às pesquisas do seu tempo. Um dos principais objetivos de seu 

trabalho é compreender a costa do Atlântico como um espaço territorial primordial para os 

grupos Guarani. Segundo Ladeira (2007), no contexto em que a sua pesquisa foi realizada, 

existiam poucos trabalhos acerca dos Guarani do litoral, os quais focavam exclusivamente as 

relações de contato com a sociedade envolvente e suas possíveis modificações na vida 

Guarani. Ladeira é influenciada pelas pesquisas de Melià, contudo, foi principalmente de 

Nimuendaju que resgatou as visões cosmológicas e escatológicas dos Guarani.  

Ladeira reestruturara um discurso, demonstrando a continuidade religiosa baseada nas 

palavras sagradas e que não só se mantinha viva, mas que organiza toda a estrutura social 

Guarani18. Segundo a autora, embora o mundo Guarani esteja acabando e seu território aos 

poucos esteja sendo recortado, os indivíduos tendem a manter-se fiéis na identificação de seus 

espaços, elegendo lugares que possam estabelecer seu Teko (modo de ser) e movimentando-se 

sobre ele. Seus motivos religiosos e éticos conduziam à procura de um lugar em que poderiam 

viver em paz, buscado no vasto território que dominam histórica e socialmente. Por conta 

disso, o caminhar (guata) era essencial.  

 A partir de Ladeira (2007), as condições físicas do espaço iriam, portanto, aprimorar o 

Tekoa e transformá-lo em yvyapy, o local em que é possível alcançar o Yvymarãey.19 O Tekoa 

                                                                 
17Assim, o sentido de mal na terra que atribui Melià, é relacionado a um desequilíbrio da própria terra. Na 

concepção Guarani, a fragilidade e instabilidade do mundo estariam muito presentes, o desgaste da terra, as 

enfermidades, mortes, insatisfação religiosa, poderiam tornar a terra má. 
18A pesquisa está baseada nos preceito míticos dos grupos Guarani do litoral, os quais são considerados pela a 

autora como registros históricos da presença do grupo nesse espaço, uma vez que as migrações para o litoral 

estão fundamentadas em aspectos religiosos e impressos nos mitos. Pretendeu fazer uma articulação entre os 

aspectos simbólicos e os físicos. Os mitos religiosos relatados tornaram-se o centro de seu trabalho, abordando o 

mundo religioso Guarani. 
19 Ladeira (2007) argumenta que, dentre os grupos Guarani, são os Mbyá os únicos a continuarem com os 

processos de migração em direção a Serra do Mar, apresentando uma resistência considerável em decorrência 

das pressões externas, como a política indigenista feita pela FUNAI e pelas pressões das populações não -

indígenas. Mesmo com as condições precárias de subsistência das aldeias do litoral e as transformações na Mata 

Atlântica, isso não impediu que as migrações para o litoral continuassem a ser feitas pelos Guarani-mbyá. 
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abrigava, segundo a autora, diversas famílias e regularmente alguns grupos familiares saíam 

em caminhada, em razão de preceitos religiosos que se articulam com as noções de controle 

territorial e com as regras de reciprocidade, equilibrando os recursos naturais para a 

subsistência do grupo.  

Em Garlet (1996), as relações de contato interétnico são um dos principais pontos de 

influência sobre a vida Guarani e seus territórios. A articulação da vida Guarani estaria ligada 

a diversos fatores, desde ordens culturais internas dos grupos, até questões externas, como o 

contato com a sociedade envolvente. Essas relações acabavam por fazer com que os grupos 

sofressem um processo de desterritorialização, fazendo-os buscar continuamente outras terras. 

Ou seja, quando o Tekoa era violado e, de alguma forma, ameaçava o Teko, era hora de 

procurar outros espaços. Essas circulações, chamadas de guata (caminhada), eram 

determinadas pela necessidade de encontrar os espaços que correspondam às ordens e 

demandas culturais do grupo, mas também eram causadas pelo contato interétnico, a terra, e o 

pertencimento a ela é fundamental (GARLET, 1996). 

 Assim, desterritorialização do povo Guarani seria um processo contínuo e sempre 

haveria um processo contínuo de reterritorialização20, em que os elementos culturais seriam 

ressignificados. A busca incessante da historiografia pela Terra sem Mal passa a ser uma 

busca pela explicação das movimentações. Especificamente por uma atribuição de indivíduos 

que se movimentam constantemente sobre o território, independente das fronteiras 

geopolíticas. Os diferentes deslocamentos do grupo, segundo o autor, faziam-se por meio de 

suas concepções da manutenção de território, entendendo este como um espaço contínuo, 

ultrapassando as distâncias entre as comunidades. 

Para Melià, Ladeira e Garlet, o Tekoa era fundamental para a realização do Teko, e só 

a partir deste os indivíduos acreditariam que poderiam alcançar a Terra sem Mal, por 

intermédio do esforço da vivência de seu nãndereko. O resultado desse empenho era o aguyje, 

                                                                                                                                                                                                           
Segundo a autora, muitos destes grupos ainda viam a Serra do Mar como um ponto de passagem para 

Yvymarãey. 
20 As noções em que Garlet se apoia para aplicar os conceitos de desterritorialização e reterritorialização são de 

Deleuze e Guattari. Os filósofos formularam os conceitos em uma realidade subjetiva. A desterritorialização é 

compreendida pelos autores como um movimento de abandonar determinado território, não necessariamente 

físico, seria uma linha de fuga. A reterritorialização, por sua vez, é o movimento de reconstrução do território, 

são processos indissociáveis (DELEUZE e GUATTARI, 1997). Assim, é o território Guarani repleto de 

significados simbólicos que transcendem as noções de espaço físico. Rogério Haesbaert (1994), geógrafo, 

também afirma que em contraponto de um processo de desterritorialização existe sempre um processo contínuo 

de reterritorialização. 
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um estágio de plenitude, de perfeição espiritual e humana que levaria à kandire – 

imortalidade21. 

Se em pesquisadores como Nimeudaju, Cadogan, Hélenè, Schade as migrações em 

busca da Terra sem Mal eram feitas em longas jornadas em direção do litoral e definidas 

puramente por preceitos religiosos, depois das pesquisas de Meliá, as análises voltam-se a 

práticas de uso do território como uma forma de organização social. Nesse sentido, observa-se 

que o grupo Guarani exerce outros tipos de deslocamentos sobre o território, não se deslocam 

apenas em busca da Terra sem Mal, mas em busca de lugares para construir um Tekoa, para 

fugir das pressões do contato interétnico e da sua possível interferência em seu nhandereko. 

Também podem ser articulados à busca de casamentos entre indivíduos da mesma etnia e por 

meio da visita de parentes que se encontram em outras comunidades.  

Para abordar essas variadas causas de deslocamentos, Garlet (1997) destacou o termo 

“mobilidade”. O autor aplica o conceito como forma de abarcar as diferentes movimentações 

do grupo Guarani. A mobilidade foi um termo que se consolidou nas abordagens acerca dos 

Guarani, sendo comumente utilizado por pesquisadores que se dedicam a pesquisar o grupo. 

Percebem-se ainda nas pesquisas citadas exemplos de diferentes regiões geográficas 

em momentos históricos correlatos. No final dos anos 1980, Hélène Clastres já havia 

observado uma certa redução na migração rumo ao Atlântico em busca da Terra sem Mal. 

Bartomeu Melià, alguns anos depois – no mesmo território que Hélène fez suas pesquisas, no 

Guairá, no Paraguai – voltou suas análises às relações Guarani articuladas com o espaço que 

ocupavam, observando movimentações diferentes do que as para o litoral em busca da Terra 

sem Mal.  

Ladeira, em seus estudos acerca dos Guarani no litoral brasileiro, demonstra como as 

relações religiosas serviam de base para a resistência e para que os indivíduos se 

movimentassem em busca de lugares para estabelecer seu Tekoa, além de observar 

movimentações entre os Tekoa como forma de organização baseada na reciprocidade. Em 

Garlet, podem ser observados os Guarani do Rio Grande do Sul em um processo contínuo de 

desterritorialização e reterritorialização, em movimentações de maneiras diversas, por meio 

de fugas às pressões interétnicas e relações internas do grupo, como visitas a parentes e busca 

de lugares para o Tekoa. Litaiff (1996), em suas pesquisas acerca dos Guarani no Rio de 

Janeiro, demonstra o grupo em situações semelhantes às relações estabelecidas em todos os 

                                                                 
21Sem alcançar o aguijé e kandire era impossível alcançar YvyMãraey e para alcançar estes era essencial um 

Tekoa com plenas condições de realizar o Teko e o ñandereko. Estas visões já eram presentes em Nimuandaju 

(1987), Cadogan (1959) e Hélène Clastres (1978), contudo, sem o destaque que ganhou a partir dos anos 1980. 
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outros autores já citados. Dessa forma, esses pesquisadores demonstram abordagens em 

comum, em um período de tempo próximo e apontando práticas pariformes. 

As pesquisas foram modificando a forma de considerar as relações do grupo; antes dos 

anos 1980, o grupo era visto como um povo religioso que buscava, com as migrações ao 

litoral, alcançar a Terra sem Mal. Após as pesquisas de Melià, observa-se um grupo vinculado 

ao espaço que ocupa. Surgem, assim, interpretações de outras formas de mobilidade, 

demonstrando diferentes maneiras de organização sobre o território. Entre os pesquisadores 

que ampliaram as linhas de abordagens firmadas pelos autores já citados, encontram-se Mello 

(2001), Cicarone (2001), Montardo (2002), Pissolato (2006), Pradella (2009) e Gonçalves 

(2011). Esses pesquisadores expandiram as análises acerca dos movimentos Guarani, 

demonstrando uma série de deslocamentos e suas causas, diferentes das migrações ao litoral. 

Alguns dando ênfase a uma abordagem que privilegia a mobilidade por meio de seu caráter 

religioso, outros fundamentados em uma mobilidade voltada à vida cotidiana, corriqueira, 

pautada na organização social. 

Em meio a essa selva de pesquisas e textos publicados acerca dos Guarani, constata-se 

uma diversidade enorme de posições teóricas, metodológicas e análises em tempos e locais 

diferentes, as quais criam o Guarani demonstrando o rico universo de suas representações 

sociais. Tal complexidade, que envolve os estudos referentes ao grupo, demonstra o quão rico 

é o universo Guarani. Pesquisas que elucidam e trazem ao conhecimento elementos de uma 

sociedade distinta. Elementos culturais como a língua, a religião, a mobilidade que se mantêm 

vivos no interior do grupo, embora demonstrem também como esses grupos se rearranjam em 

meio aos novos tempo. Assim, os trabalhos dos pesquisadores que se dedicam às populações 

Guarani revelam novas abordagens de como a própria sociedade Guarani foi se refazendo ao 

longo do tempo. Neste sentido, retomando a fala de Mèliá (1987 p.20): “cada época descobre 

seus próprios Guarani”.  

Na prática, Sr. Antoninho já nos falava das novas dinâmicas e dos novos arranjos de 

vida ao longo do tempo. Vale a pena destacar, a despeito deste coletivo de pesquisas, a fala 

autorizada do Guarani acerca da representação de si e do significado de sua terra:  

 

A terra é a principal fonte de vida para nós. Porque o índio sempre foi da 
natureza, sempre dependeu da terra, dependeu da floresta. Porque, a raiz dele 
é dali, a sobrevivência era dali. Tudo que ele imaginava, que ele podia fazer 
e, a vida dele era a natureza. [...] O índio precisa da terra. Aqui é nossa terra, 
nosso Tekoa [...] Hoje, por exemplo, a vida nos obriga, nós temos que 
plantar alguma coisa. Já não podemos viver de caça e pesca mais, não tem 
como nós “viver”. Então hoje, o índio vai ter que se virar. Ele tem que 
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plantar mandioca, feijão, milho, como qualquer um não índio de fora que 
planta também. Não em quantidade grande, nem pode, mas pequenas, pra 
sobrevivência dele no dia-a-dia. Então, a vida hoje, a situação hoje, obriga 
“nós” a trabalhar diferente [...]. (SR. ANTONINHO) 

 

A busca do Tekoa e a importância de sua terra ficam evidentes quando recorremos à 

fala do líder Guarani. Mesmo com as modificações sofridas em sua terra, encontraram formas 

de viver seu modo de ser Guarani. Suas práticas significam a terra e a transformam em 

território, apesar das dificuldades. 

As percepções acima destacadas possuem um poder quase mágico que dão visibilidade 

e existência ao Guarani. Sabemos, no entanto, que, como afirma Certeau (2006), a 

transparência dos textos acerca de uma sociedade nunca revela a sua verdade, já que esta é 

transformada e produzida segundo as representações científicas provenientes de sua própria 

época e lugar. Os textos etnográficos, históricos e também as falas ordinárias, tal como a de 

Sr. Antoninho, constroem um “discurso sobre os outros”, ao mesmo tempo em que constroem 

um discurso sobre si e seu lugar. Criam o grupo e corroboram para dada representação que a 

produzem. 

Assim, as representações modificam-se ao longo do tempo. No que se refere às 

pesquisas acerca dos Guarani, o território é um ponto chave. Tal questão é um dos aspectos 

fundamentais para compreender as práticas do grupo e compreender melhor suas relações 

com a terra que ocuparam e ocupam. 

 

1.2 PRESSUPOSTOS ACERCA DO TERRITÓRIO  

 

O coletivo das análises etnográficas dividem os Guarani em três subgrupos: Kayová, 

Ñandéva e Mbyá. Esta classificação tem suas bases em elementos linguísticos. Optamos no 

uso do termo Guarani, pois entendemos que é na sua organização social que habita o modo de 

ser Guarani, o qual transcende esses limites estabelecidos. Para nós, assim como destacou 

sabiamente Sr. Antoninho, o que importa é que, apesar dos dialetos, todos são Guarani. O 

território Guarani abordado aqui compreende o grupo Guarani, sem fazer distinções entre 

subgrupos. Ainda em muitos casos utilizamos o termo Mbyá, reportamo-nos ao grupo desta 

forma, quando assim identificam-se e, também, como uma maneira de melhor analisar suas 

relações de circularidade, uma vez que há análises etnográficas específicas acerca da etnia. 

Noelli (1999, p.247) destaca que, em meio às populações do Sul, a etnia Guarani é a 

mais conhecida em termos arqueológicos, etnográficos, históricos e linguísticos. A etnia 
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Guarani e seus subgrupos formam a população com a matriz cultural Tupi, especificamente os 

Tupi-Guarani. A origem do grupo está vinculada, segundo o autor, à bacia dos rios Madeira-

Guaporé, na Amazônia. De acordo com os estudos de Noelli, o grupo teve um processo de 

expansão contínuo até chegar às terras do sul, conquistando uma vasta área composta por 

diferentes países.  

Ainda segundo o autor (2009, p.69), as rotas de expansão Guarani foram desde o atual 

estado de Roraima22 pelos rios Paraguai e Paraná, subindo seus afluentes e subterfúgios, 

atuando pelo interior das selvas, abrindo clareiras para instalar suas atividades sociais. O 

grupo foi ocupando os espaços meridionais do Brasil, o Paraguai oriental, o Uruguai, o 

nordeste argentino e também a Bolívia. A expansão ocorreu por meio dos grandes rios, 

paulatinamente subindo para seus afluentes menores.  No que se refere ao espaço geopolítico 

do que viria a ser o Estado do Paraná, Noelli argumenta que: 

 

A ocupação está bem distribuída pelo Estado, em todas as principais bacias 

hidrográficas há evidências arqueológicas Guarani. As fontes históricas, a 

partir da análise estimativa de Meliá (1986), indicam que o Paraná era 

densamente povoado por aproximadamente um milhão e meio de pessoas no 

começo do século 17. Na metade oeste do Estado, a extinta província do 

Guairá, ás margens dos principais rios do interior, Tibagi, Pirapó, Iguaçu, 

Ivaí e Piquiri, apresentam áreas onde se verifica a contiguidade dos sítios, 

que se encontram a intervalos regulares, geralmente próximos da foz de 

afluentes e riachos [...] (NOELLI, 2009, p.80) 

 

Os dados levantados nos estudos do pesquisador demonstram que os campos do 

Paraná foram os primeiros ocupados pelas populações Guarani, com uma distribuição 

uniforme em todo o estado. Francisco Noelli (2009, p. 80) argumenta, depois de estudos em 

mais de 3.000 sítios arqueológicos, que a ocupação no sul foi aproximadamente de 1.500 a 

2.000 antes do presente (A.P.). Uma expansão que se deu pelos rios Paraná, Rio Tibagi, 

Pirapó, Iguaçu, Ivaí e Piquiri.  

O território conquistado pelo grupo Guarani alcançou dimensões que contemplam, 

hoje, diferentes países. No início do século XVI, o povo Guarani era um dos maiores grupos 

indígenas existentes e com uma extensão territorial de dimensões continentais. Segundo 

Noelli: 

 

                                                                 
22 Segundo Noelli (2009, p.68), os grupos Guarani teriam origem no sudeste da Amazônia, onde hoje se encontra 

o estado de Roraima; segundo o autor, a origem é confirmada pelos estudos comparados das culturas materiais. 
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A distribuição Guarani alcançou grande parte do leste da América do Sul, 
principalmente as bacias dos rios Paraná e Paraguai. Os dados históricos 
permitem estimar que no começo do século 16 quando os europeus 
chegaram, os Guarani viviam seu ápice geográfico e demográfico, com uma 
população que poderia superar os dois milhões de pessoas [...] (NOELLI, 
2009 p.68) 

 

No século XVI, segundo Rossato (1987, p.5), a presença de grupos indígenas no que 

viria a ser o Paraná era basicamente formada por sociedades Guarani, que eram chamados de 

Carijó, e as populações Kaingang, chamados de Guayaná. Essas duas etnias estavam presentes 

desde o litoral paranaense até o nordeste do Paraguai. Também se encontravam entre a 

extensão territorial do rio Paraná e o rio Iguaçu. Noelli (1999, p.8) evidencia que no tocante à 

extensão territorial do que viria a ser o Paraná, foram os Guarani os primeiros grupos 

indígenas a terem contato com a expansão colonizadora branca. 

A extensão do território e o contingente populacional começam a ser ameaçados com a 

chegada desses outros.  Depois dos primeiros anos de contato, a população diminuiu de 

maneira rápida, decorrente de inúmeros fatores infecto-contagiosos trazidos pela sociedade do 

Velho-Mundo; somam-se a isso as diversas pressões sofridas pelas guerras e escravização. 

Este processo se mostrou devastador por todo o território Guarani do período. Em 1700, 

segundo Noelli (2009, p. 68), nos campos que seriam entendidos como Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, Oeste de São Paulo, Uruguai e Buenos Aires, Entre-rios, Corrientes e 

Missiones restaram grupos isolados com uma população enferma, um decréscimo gigante ao 

comparar com os índices do século XVI. 

O contato com a sociedade dita civilizada foi o ponto de partida para uma redução 

drástica da população Guarani e o começo da destruição de seus territórios. Segundo Noelli: 

 

A ação contínua de escravidão, aliada às guerras e, principalmente, às várias 
epidemias influíram para que houvesse uma nova configuração populacional 
do litoral paranaense, catarinense e rio-grandense a partir do século XVII. A 
população Carijó do litoral do Paraná e do norte de Santa Catarina foi 
destruída, com uma parte dos sobreviventes “migrando para o sul e outra 
parte, fugindo para o interior (1999, p.8) 

 
 Um dos grandes motivadores dessas violências contra a etnia Guarani foi a chamada 

Guerra Justa23, uma forma de pretexto para capturar e escravizar grupos indígenas que, 

                                                                 
23 Segundo Lima (2012) A Guerra Justa surge como uma necessidade de justificar a própria guerra, com o 

objetivo de travar guerra quando fosse por um motivo justo, com a intensão de fazer o bem o evitar um mal.  No 

caso das investidas sobre os povos indígenas a Guerra Justa fora utilizada justificando a submissão dos grupos a 

fé cristã, mediante a catequização, utilizando de violência se preciso fosse. Ou seja, acreditava -se que a guerra 

contra as populações indígenas era justificada pelo suposto bem que a sua conversão faria a suas vidas.  
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supostamente, ofereciam perigo para os europeus. Em meio a essas visões surgem os sistemas 

de encomiendas. As populações indígenas, na visão do colonizador, deveriam ser 

catequizadas e civilizadas, eram aldeadas em cercados guardados e em troca de abrigo e 

defesa pagavam com serviços. Esse sistema, segundo Wachowicz (1988), dentro de pouco 

tempo transformou-se em uma economia de escravidão de indígenas. 

 A partir de Susnik (1983), no século XVII os grupos Guarani tiveram contato com as 

reduções dos jesuítas no antigo território do Guaíra, que compreende hoje partes do Paraguai 

e Brasil. As reduções tinham por objetivo, como as encomiendas, o confinamento de grupos 

indígenas para a catequese e para o trabalho. Em troca, tinham cuidados como segurança e 

abrigo. Segundo Garlet e Assis (2009), os missionários da chamada Companhia de Jesus eram 

encarregados de reduzir os indivíduos espalhados pelas matas, ordens diretas da coroa 

espanhola. As reduções serviam especificamente para que os padres confinassem os Guarani 

em vilas e povoados, despertando-os para a vida política e humana, ou seja, aos costumes 

ocidentais. Reduzir era um ato que consistia em usurpar as dinâmicas de ocupação territorial 

do grupo, concentrando-os e confinando-os em espaços determinados para um maior controle 

e trato. 

Essas ações levaram milhares de indígenas a serem confinados, enquanto seus 

territórios iam sendo usurpados. Segundo Garlet e Assis (2009), muitos grupos aceitavam as 

reduções por curtos períodos de tempo, de onde fugiam buscando espaços em que a pressão 

do contato fosse menor. Segundo os autores, muitos grupos indígenas utilizavam artimanhas 

para absorver os benefícios dos aldeamentos, ou seja, camuflavam sua submissão como uma 

forma de conseguir utensílios, comida e proteção, depois disso evadiam-se dos locais de 

confinamento. Em toda a trajetória de relações sociais entre indígenas e o Governo Nacional é 

possível identificar estratégias e táticas na defesa da territorialidade indígena, porém, é 

importante ter a compreensão de que ainda persiste um processo contrário às causas 

indígenas. Tal fato demonstra que o processo de confinamento e espoliação territorial não foi 

um processo unilateral, mas que existiram relações e práticas sociais entre indígenas e 

colonizadores, em que nem sempre o segundo era o vencedor. Estamos diante do que 

Bourdieu (1998) destaca como estratégias. As estratégias pressupõem aquelas ações que 

visam romper com a dominação. Ações inusitadas e mesmo calculadas, mas que objetivam 

romper com certa dominação. 

Conforme Rosa (1999), as reduções espanholas só tiveram uma grande baixa depois 

que a expedição de Raposo Tavares destruiu a maior parte delas, em 1628, um ataque 

motivado pelo temor do avanço espanhol pelo território lusitano. Com isso, muitos grupos 
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Guarani fugiram para os interiores do Paraguai e dos Estados do que viriam a ser o sul do 

Brasil. Com o término do sistema de reduções, os grupos Guarani passaram a ser perseguidos 

pelos bandeirantes paulistas, míticos heróis nacionais, mas que foram agentes do processo 

civilizatório em voga. Caçavam indígenas, tornando-os escravos nas fazendas em ascensão.  

 Como efeito dessa série de acontecimentos contra os povos Guarani, sua população foi 

sendo reduzida em todo território. Segundo Rosa (1999), é em decorrência do grande 

decréscimo Guarani que se observa um aumento das populações Kaingang, sendo 

predominantes em toda extensão do antigo território Guarani. Contudo, a redução 

populacional do grupo Guarani não se deve totalmente à destruição das reduções, à morte ou 

à integração de muitos indivíduos, uma vez que, segundo Tomamsino (1995, p. 51-73), 

muitos Guarani se dispersaram pelos interiores, e voltaram a viver em meio à floresta. 

Segundo a autora, os indivíduos que não empreenderam fuga resistiram e/ou acabaram sendo 

levados como mão de obra escrava, outros ainda evadiram-se para o sul, onde os jesuítas 

estavam fundando novas reduções, as quais ofereciam, supostamente, segurança e abrigo.  

 A caça aos Guarani pelos bandeirantes paulistas, assim como os sistemas de 

encomiendas e as reduções, ocasionaram uma redução drástica da população em seu território 

tradicional. Muitos indivíduos acabaram fugindo para o interior das florestas, conseguindo 

viver, não sem contato, mas mantendo-se vivos, reestabelecendo suas relações culturais e 

sociais, readaptaram-se aos contextos sociais que foram se desenhando com a chegada de 

colonos e fazendeiros. Estabeleceram novas relações socioeconômicas que possibilitaram a 

sua sobrevivência. Desse modo, não desapareceram, não se desestruturaram cultural e 

socialmente, mas adaptaram suas relações aos novos contextos. Conforme já nos chamara a 

atenção a liderança Guarani em Rio D’Areia. 

Segundo Nadalin (2001), o século XIX foi marcado pela instalação de fazendas e 

pastagens, sobrepostas em território Guarani. As grandes fazendas de criação de gado 

predominaram, sobretudo nos territórios que viriam a ser os Estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Com a tomada de terras para pastagens e a fixação de povoados 

não indígenas nos territórios indígenas, a etnia já reduzida perdeu a hegemonia e o controle de 

grande parte de sua extensão territorial, a qual começava a cada passo a ser fragmentada por 

limites impostos pela sociedade envolvente. 

Tommasino (1995) destaca que entre os anos 1820 a 1912 muitos grupos Guarani 

provenientes do Paraguai e do Mato Grosso migraram em direção ao leste e acabaram 

fixando-se pelos caminhos em seus antigos territórios. As fixações desses indivíduos 

aconteceram por características espontâneas ou forçadas por parte do Estado, em um território 
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que vai do “[...] Rio Grande do Sul ao Espírito Santo – são resultados dessas migrações e das 

políticas indigenistas do Império, e posteriormente, da República” (TOMMASINO, 1995, 

p.97). 

As migrações mencionadas por Tommasino foram, também, constatadas por 

pesquisadores citados anteriormente, como: Nimuendaju, Cadogan, Schaden e Hélenè 

Clastres. As migrações para o leste em busca da Terra sem Mal descritas por esses 

pesquisadores desde o início do século demonstram também uma retomada dos territórios 

tradicionais. Maria Inês Ladeira, em seu trabalho de mestrado, defende a ideia de uma fixação 

espontânea de grupos por todo o litoral, desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, 

porém, segundo a autora, esses grupos não apenas eram indivíduos que se fixaram durante as 

migrações, mas eram indivíduos que mantinham o litoral desde a conquista como seu 

território tradicional. Segundo a autora, se por um lado a documentação do século XVI é farta 

quanto à presença desses indivíduos no litoral, os séculos seguintes apresentam um grande 

silêncio, tanto da documentação quanto da historiografia. Ladeira (2007) defende a ideia do 

litoral como parte fundamental do território original e tradicional. 

A presença Guarani no século XX fora destacada por Curt Nimuendaju, ao elaborar a 

cartografia dos grupos étnicos em todo o Brasil. Especificamente no sul do país, observamos a 

ocupação da maioria deste território pelas etnias Kaingang e Guarani:  
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Mapa 2. MAPA DE CURT NIMUENDAJU. 

 
Fonte: Adaptado de Mapa Etno-Histórico do Brasil e Regiões Adjacentes. Curt Nimuendajú 1944 ¨C Rio de 
Janeiro, IBGE - Fundação Nacional Pró-Memória, 1981. 

 

 Existiram diversos fatores que tiveram impactos negativos para os Guarani. Contudo, 

sua população não desapareceu, não se submeteu à sociedade envolvente, seus territórios 

simbólicos não foram extintos, pelo contrário, o território Guarani está vivo na memória, na 

cultura, na vivência do grupo. O território é adaptado conforme suas relações sociais 

desenvolvidas em seu processo histórico de contato. Neste sentido, as dimensões e os 

significados se adaptam, se transformam, construindo uma diversidade de significados. Em 

muitos momentos, principalmente em confrontos, as fronteiras simbólicas surgem mais fortes. 

Na contramão dos interesses de integração dos indígenas à sociedade nacional, os elementos 

culturais e o próprio grupo indígena não foram descaracterizados, os seus sistemas se 

reinventaram, sua cultura se rearranjou diante dos novos tempos. Os Guarani vivem seu 

território e estão presentes em seu território tradicional, o qual compreende diferentes 

espaços, que fazem parte do antigo território do grupo, estão lutando e resistindo às pressões 

da sociedade envolvente. 
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Segundo Ladeira (2008, p.41), atualmente é possível observar a presença de grupos 

Guarani Mbyá, Nhandéva e Kaiova em um espaço geográfico que compreende partes do 

Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai24, conforme o seguinte mapa: 

 

Mapa 3 EXTENSÃO TERRITORIAL GUARANI 

 

Fonte: adaptado de Pradella ,2009, p. 39. 

 

Como se pode constatar, a carta geográfica aponta para um território vasto e amplo, 

que ultrapassa limites geopolíticos de Estados e Países, ou seja, a noção de território Guarani 

não se limita às imposições geopolíticas dos Estados-Nações. Em meio a essa concepção de 

territórios é que o grupo realiza suas reinvenções de si, encontra-se a circularidade. Destaca-se 

o que é reconhecido como território tradicional, ou seja, território de uso, produção e 

circulação. Práticas que ocorrem mesmo antes dos processos de reocupação. Tal processo de 

reocupação, por sua vez, segundo Freitag (2007), concorreu para a transformação dos espaços 

                                                                 
24 Os Guarani, segundo Ladeira (2008, p. 99), conservam um território que compreenderia partes do Brasil, 

Uruguai, Argentina e Paraguai, formado por múltiplos pontos de passagem e parada, por aldeias que se 

interagem pelas práticas sociais e políticas , assim como das redes de parentesco que se mantêm permanentes 

pelas redes de circularidade. 
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territoriais, modificando extensões de terras supostamente vazias em terras como 

mercadorias25. 

Estudos arqueológicos, tais como os de Francisco Noelli (2009), vêm demonstrando 

que a extensão territorial dos Guarani constitui um dos maiores já alcançados por qualquer 

grupo indígena. Os estudos desse autor (2009) corroboram para a compreensão de limites do 

território Guarani muito além dos limites geopolíticos, passando pelos atuais Estados de 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do 

Sul, estendendo-se pelo Brasil, Paraguai oriental, o nordeste da Argentina e o Uruguai26, 

demonstrando uma presença do grupo, nesse espaço, muitos anos antes do domínio da 

sociedade envolvente. 

O conceito de território é utilizado neste trabalho para compreender as formas de 

ocupação dos espaços geográficos pelo grupo Guarani27. Conforme Raffestin (1993), há uma 

diferença entre as concepções de espaço e território que deve ser considerada. Espaço, nos 

argumentos do autor, compreende uma região geográfica, em um lugar definido na 

materialidade física, sem limites estabelecidos. Território, por sua vez, seria a apropriação 

desse espaço por meio de uma ação social, ou seja, pela atividade de uma determinada 

sociedade. Nesse sentido, uma determinada sociedade se apropria de um espaço e nele 

constrói relações de poder, relações indenitárias, significam o espaço e estabelecem limites. O 

resultado dessa apropriação do espaço pode ter caráter concreto, ou seja, físico, ou pode ser 

construído em um espaço abstrato, ou seja, simbólico. 

                                                                 
25 Por reocupação, Tomasi (2000) compreende um processo desenvolvido em meados do século XIX, integrando 

as terras que estavam supostamente vazias , a valorização do capital e/ou o processo de desenvolvimento 

brasileiro, a expansão das fronteiras e a transformação do povo em patriotas e trabalhadores em benefício da 

nação. 
26Tal presença do grupo fora destacada, também, nos relatórios antropológicos para identificação dos limites da 

Terra indígena de Rio D’Areia, construídos em 1984 a 1994. No primeiro relatório antropológico para a 

identificação dos limites de Rio D’Areia, construído em 1984, encontra-se a concepção do território Guarani 

com extensão entre o litoral de São Paulo ao Rio Grande do Sul; “a partir da í, estendiam-se para o interior até os 

rios Paraná, Uruguai e Paraguai” (FUNAI, 1984, p.1). Essa afirmação fora baseada nos estudos de Hélène 

Clastres (1978). O espaço que o relatório se refere era, segundo Carvalho (1981), jurisdição do Paraguai e 

integrava os atuais estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, além do 

Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Da mesma forma, essa definição acerca do território Guarani esteve 

alocada no segundo relatório antropológico construído para a identificação dos limites para demarcação de Rio 

D’Areia, construído em 1994. Informação consolidada nos escritos de Ladeira (2007), a qual destaca que o 

referido território compreendia o “[...] leste do Paraguai, nordeste da Argentina e Uruguai e, no  Brasil, aos 

Estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo [...]” (FUNAI, 1994, p.1). Os documentos de 1984 e 1994 enfatizam a presença Guarani em diferentes 

países, pressupondo um espaço de uso que ultrapassa a concepção do território geopolítico nacional. 
27Contudo, é importante deixar claro a forma com que o conceito é observado na análise. Segundo Raffestin 

(1987), o território é um conceito que nasce primeiramente como um dos pontos d e abordagens iniciais das 

ciências naturais, com um sentido etológico. Baseados em espécies animais e vegetais, os pesquisadores 

traçavam limites em áreas físicas para determinar a ocorrência de determinadas espécies em lugares específicos. 

Entretanto, com o passar do tempo, o conceito é incorporado por outras disciplinas, dentre elas a Geografia, 

ramo das ciências em que o território tornou-se um veio de abordagem muito importante. 
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Segundo Saquet (2007), as atividades cotidianas em sociedade produzem os territórios, 

que são construídos de maneiras diferentes, conforme as atividades desenvolvidas por 

diversos grupos, cada qual com seus elementos territoriais. Estes elementos servem para a sua 

sobrevivência, seja ela física ou simbólica.  

Avançando nas concepções geográficas de território, é possível evocar um olhar 

antropológico no conceito. Segundo Tizon (1995), o território é um ambiente em que a vida 

acontece, por intermédio da atividade e do pensamento de uma determinada comunidade, 

sempre associado ao processo de construção de identidades. Nessa direção, o território é 

compreendido como um espaço transformado e transformador, que gera significados e é 

significado pelo grupo que se apropria dele. As identidades territoriais são elementos que 

agem como classificadores dos indivíduos de determinado grupo social; elementos que apenas 

têm significado para os indivíduos que fazem parte do mesmo grupo. 

A apropriação dos espaços e a construção de territórios pelos diversos grupos sociais 

fazem emergir significados e identidades sobre o território, cujos elementos, por sua vez, 

estão relacionados com a territorialidade. A territorialidade, segundo Little (2002), faz parte 

da conduta territorial dos grupos sociais. O autor define o conceito como sendo um esforço 

coletivo de determinado grupo humano para ocupar, usar, controlar e identificar-se com um 

ambiente biofísico. Ou seja, a territorialidade faz o território e vice-versa. Little utiliza de um 

conceito especifico para analisar as diferentes formas de territorialidade em meio aos mais 

variados territórios: a Cosmografia. Este conceito é definido por se tratar de saberes 

ambientais, ideologias e identidades, as quais são coletivamente criadas e situadas 

historicamente; elementos que os grupos sociais utilizam para estabelecer e manter seu 

território. Assim, a Cosmografia incluiria os vínculos afetivos que o grupo mantém com seu 

território, a memória coletiva e o próprio uso social que a coletividade dá a ele. 

Nesta direção, concordamos com a compreensão do território Guarani segundo Darella 

(2004, p. 66), “uma construção fundamentada em memória, conhecimento, palavra, 

sentimento, experiência, espiritualidade, movimento dos Guarani, combinando aspectos 

geográficos, históricos, sociais, econômicos e culturais sem precedentes”. O conceito de 

território para o grupo tem fundamentos de uso que são comuns aos seus pares, produzidos 

historicamente e fundamentados na memória coletiva. São elementos que fazem com que a 

territorialidade esteja muito mais em um plano simbólico do que físico. O próprio significado 

que o território tem para os Guarani constrói um lugar, para usar a expressão de Michel de 

Certeau, de sobrevivência do grupo. A concepção de Tekoa traduz essa territorialidade, ou 

seja, é espaço significado. Espaço geográfico transformado em território pelo sentimento. 
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Sentimento esse que é a condição para a territorialidade. Eis as condições necessárias para 

viver o nhandereko. 

Ou seja, o território Guarani é fundamentado em aspectos simbólicos e não puramente 

geográficos, como é o caso da concepção de território do Estado. No caso Guarani, segundo 

Assis e Garlet (2009), a compreensão do território está relacionada a um espaço aberto, sendo 

significado por suas formas de uso, principalmente em seus deslocamentos. A partir dos 

contatos interétnicos, a situação territorial passou a ser marcada por práticas de expropriação, 

em que processos colonizadores concorreram para mudanças no modo de ser Guarani e na sua 

dinâmica com o território. Segundo Ladeira (2008, p. 84-85), as relações entre Guarani e a 

sociedade envolvente corroboraram para a imposição de outras formas de ocupação do 

espaço. O Estado passa a operar e impor uma base territorial fixa para os povos indígenas. 

Um mecanismo adotado pelo Estado para confinar os povos indígenas e liberar as terras teve 

início com a criação de aldeamentos e posteriormente se evidencia nas chamadas Terras 

Indígenas. 

Concordando com Rocha (2005, p.12), a política do Estado-Nação surgiu como uma 

forma de controle territorial, que concorreu para que as Ciências Sociais pensassem a 

territorialidade como um conceito vinculado às práticas territoriais do Estado, a exemplo da 

propriedade privada e do uso lucrativo das terras, deixando de lado outras tantas formas de 

ocupação territorial. As diferentes formas de territorialidade sempre representaram um desafio 

para o campo jurídico e político. 

O fato é que as dinâmicas de deslocamento Guarani fizeram com que esse grupo fosse 

identificado como nômade. Nômade fora um termo utilizado pelo então inspetor do SPI, em 

1937, Sertório da Rosa. A autoridade referia-se ao grupo Guarani em Rio D’Areia, o inspetor 

argumenta que os Guarani que “[...] lá habitam e que são em regra dados ao nomadismo [...]” 

(SPI, 1937, p. 9).  

A noção de nomadismo é carregada de significados pejorativos para a identidade 

Guarani, próxima à concepção de primitivo. O termo primitivo era comumente atribuído para 

as sociedades que não se submetiam às normas do Estado Nacional. Submeter-se ao Estado 

significava, segundo Pierre Clastres (1980), a morte da sociedade primitiva. Os 

deslocamentos Guarani enquadram-se nesses termos, uma vez que são práticas contraditórias 

às normas impostas pelo Governo Nacional. 

No que se refere ao nomadismo, segundo Ramos (1996, p.20), “[...] esse conceito tem 

sido um dos baluartes usados para marcar a diferença entre civilizados e primitivos e reforçar 

um forte valor ocidental que é o modo de vida sedentário”. Optamos pelo termo sociedade 
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móvel e não nômade para marcar os deslocamentos. As características culturais que cercam as 

noções de circularidade Guarani não foram respeitadas, eram características que não se 

aplicavam às noções de propriedade privada e produtividade. A noção de nomadismo, em seu 

teor estigmatizado, tem seu enredo vinculado à noção de modernidade. Para Maffesoli (2001), 

a modernidade transformou o sedentarismo, o território individual na forma ideal de ocupação 

dos espaços geográficos e o nomadismo, por sua vez, foi vinculado à errância, a uma 

sociedade sem regras, sem civilidade.  

O território Guarani é relacionado às suas formas de deslocamento, um espaço amplo e 

dinâmico. É neste sentido que é considerado o conceito de Terra Indígena como um território 

criado pelo Estado, destinado à habitação dos povos indígenas, concepção que será mais 

explicitada no decorrer do trabalho. O termo Terra indígena é instituído pela Lei 6.001, mais 

conhecida como Estatuto do Índio, elaborado em 1973. Não é uma descrição sociológica, mas 

sim uma categoria especificamente jurídica definida pelo Estatuto do Índio, um espaço 

institucionalizado com limites marcados e registrados em cartório. É nesse sentido que sempre 

nos reportaremos ao termo durante o texto, deixando claro que este não tem ligação com a 

concepção de território indígena e nem com o conceito de território firmado pelas Ciências 

Sociais. Esta é uma discussão que se acentua quando da análise feita entre a concepção de 

território dos diferentes grupos indígena e o conceito de Terra Indígena. Tomando como base 

para a análise o território Guarani, compreende-se uma relação completamente diversa à ideia 

de que a demarcação administrativa traz.  

O Tekoa, para o povo Guarani, é um espaço permeado por características simbólicas, 

não se explicam em um caráter puramente físico ou econômico, mas é constituído de uma 

série de elementos que dão sentido àquele determinado espaço geográfico e o transformam em 

um território. Os aspectos físicos, econômicos, religiosos e as dinâmicas sociais, incluindo as 

circulações entre os diferentes tekoa, perfazem um conjunto de aspectos que transformam o 

espaço geográfico em território Guarani e possibilitam o nhandereko.  

Espaços controlados e não legitimados pelo grupo. Neste sentido, aceitar viver na 

Terra Indígena é um acordo simbólico; a demarcação das terras legaliza a expropriação. No 

entanto, as demarcações são comumente vistas pela coletividade como um benefício, como 

será demonstrado mais adiante28. Garlet (1997, p. 91) destaca que a demarcação, para os 

Guarani, é uma prática de reduzir seus espaços em áreas cada vez menores. Assim, segundo o 

                                                                 
28 Segundo Ladeira (2008, p.83), estas imposições de bases territoriais fixas para os grupos Guarani – os quais 

têm princípios ordenadores que não teriam vínculos com esta condição territorial, sendo suas identidades 

estruturadas por outros suportes culturais, assim como representações, parentesco, religião – promovem 

interferências devastadoras pelas instituições. 
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autor – a partir dos grupos pesquisados no Rio Grande do Sul – o Guarani não aceitava a 

demarcação, pois via nela uma forma do Estado confiná-lo em um espaço fixo e controlado.  

Conforme Ladeira (2008, p. 96), os Guarani vêm ocupando seus territórios tradicionais 

por meio de dinâmicas tradicionais de mobilidade, movimentações entre comunidades que 

apresentam laços de parentesco em comum. Por outro lado, os deslocamentos não se vinculam 

só aos vínculos de afeto, como será possível observar mais à frente; os eventos externos 

também influenciam, dentre eles as investidas de brancos para a tomada dos territórios 

indígena e, também, conforme Pires (1975), conflitos entre etnias Kaingang e Guarani.   

Neste sentido, apesar de confinados em pedaços de terras, os Guarani mantêm a 

configuração de seu território por meio da prática de circulação. Esse território supera os 

limites físicos firmados pela demarcação administrativa, ou mesmo pelos limites geopolíticos 

dos Municípios, Estados e Países. Assim, entendemos que as relações de contato entre aldeias 

Guarani revelam uma concepção de território para o grupo.  

Cabe destacar que o conceito de Tekoa é um elemento importante para compreender o 

simbolismo que o espaço físico representa para o grupo; o conceito em questão pode ser 

entendido como comunidade, lugar único que possibilita a vida e o nhandereko, ou seja, a 

forma de viver Guarani. É nesse sentido que o território para o grupo se constitui um espaço 

de uso, que possibilita a vida e a sobrevivência em comunidade.  

Enfim, concordamos com Little (2002), o qual afirma que o território Guarani é um 

espaço de construção e uso. O território não é, portanto, fragmentado por aldeias. Atualmente 

elas não sobrevivem isoladas, ao contrário, mantêm seu território por meio de suas dinâmicas 

de deslocamento contínuo. Foram encontrados indícios que podem revelar tais práticas e suas 

recorrências entre os Guarani na Terra Indígena Rio D’Areia, as quais podem auxiliar na 

compreensão das concepções territoriais vivenciadas pelo grupo indígena.  

 

1.3 RIO D’AREIA E A CIRCULARIDADE 

 

A partir da década de 1980, os movimentos de circulação e deslocamento tornaram-se 

temas centrais das discussões acadêmicas acerca do grupo Guarani. Tanto aquelas chamadas 

de históricas – em busca da Terra sem Mal – quanto as feitas pelos grupos contemporâneos 

passaram a compor o mosaico identitário Guarani29. Pesquisadores como Melià, Ladeira 

                                                                 
29John Monteiro (1992, p.476) deixa claro que existe uma distância enorme entre os Guarani “históricos” e os 

“etnográficos”; com isso, os séculos de contato teriam trazido modificações irreversíveis entre as quais estão “a 
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(2007[1992]), Garlet (1997), Lattaif (1996), Mello (2001), Cicarone (2001), Montardo (2002), 

Pissolato (2006), Pradella (2009), Silva (2007) e Gonçalves (2011) traçaram discussões 

profícuas que cercam essas práticas. Autores que, por sua vez, retomaram alguns dos 

argumentos firmados por Nimuendaju, Cadogan, Schaden, Hélenè Clastres, quanto às causas 

que cercam aquele grupo e suas práticas de deslocamento. Dentre elas, podem ser citadas as 

relações de parentesco, relações políticas, o contato interétnico e o plano religioso. 

Levando em consideração a mobilidade como uma característica do grupo Guarani, 

termo forjado por Garlet (1997), pretendemos entender, a partir de documentos, tais como 

notícias de jornal, relatórios do SPI, relatórios antropológicos e em uma fala do líder indígena 

em Rio D’Areia, a rede de contato e circulação do grupo Guarani de Rio D’Areia, retomando 

dados a partir do início do século XX e findando na fala do Sr. Antoninho30.  

Conforme já destacado na introdução deste trabalho, fazemos uso do termo circulação 

e circularidade para nos referirmos às formas de trânsito e deslocamento do grupo, uma vez 

que o termo denota uma concepção de reciprocidade entre as comunidades envolvidas na rede 

de contatos. O termo mobilidade também é utilizado na discussão, possibilitando a 

compreensão de deslocamentos ocasionados por diferentes motivos, assim como apregoa 

Garlet (1997). 

É objeto desta pesquisa a Terra Indígena Rio D’Areia, espaço que faz parte do 

território Guarani. Os limites atuais de Rio D’Areia são de 1.352 hectares. O processo 

demarcatório para chegar a esses limites foi relativamente longo, e passou por algumas 

transformações, as quais serão expostas durante o trabalho. A Terra Indígena Rio D’Areia está 

localizada no Município de Inácio Martins, no Estado do Paraná, aproximadamente a quarenta 

quilômetros do centro do município. A comunidade de Rio D’Areia conta com uma 

população de aproximadamente cento e doze pessoas. Segundo dados do IBGE 2010, todas as 

pessoas que residem na área têm moradia própria, a grande maioria é alfabetizada e falante do 

Guarani. A terra indígena conta com serviço de luz elétrica, uma escola para a alfabetização, 

serviço de telefone e internet. Serviços que foram sendo implementados no início dos 

trabalhos de identificação dos limites da Terra Indígena, em 1984, e continuaram durante todo 

o processo de demarcação desse local. 

                                                                                                                                                                                                           
dramática diminuição demográfica, a circunscrição territorial [...]”  Acrescentamos a distância que existe entre 

esses e os Guarani das palavras do Sr. Antoninho.  
30 A documentação analisada brevemente nes te tópico será melhor explicitada ao longo do texto. Os relatórios do 

SPI serão analisados em um tópico específico para falar da forma de abordagem do órgão de assistê ncia. O 

relatório antropológico de Rio D’Areia constitui uma das partes centrais no trabalho e, por sua vez, será 

trabalhado em tópicos futuros. Neste sentido, os dados referenciados neste tópico constituem uma parte 

introdutória das análises que se seguem. 
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O ponto inicial da visibilidade política desses indivíduos no referido local data de 

1930. No período em questão, foi encontrada uma nota do Jornal Gazeta do Povo que 

destacava a reivindicação da comunidade por suas terras, que teriam sido destinadas a eles 

nesse mesmo ano.  

Em 9 de maio de 1930, o Jornal Gazeta do Povo publicou uma nota intitulada: “Índios 

vêm a Curitiba reclamar de ‘grileiros’”. No documento compreende-se que a população 

indígena em Rio D’Areia era de seiscentos indivíduos na primeira metade do século, um 

número relativamente alto, levando em consideração os números populacionais posteriores. 

Segundo o mesmo documento, “Em Rio da Areia, município de Guarapuava, estão 

localizados setenta casais de índios guaranis, com seus respectivos rebentos, formando um 

total de 600 pessoas [...]” (GAZETA DO POVO, 1930).  

Anos mais tarde – em 1937 – o relatório de Sertório da Rosa – inspetor do Serviço de 

Proteção ao Índio – junto à comunidade de Palmeirinha, no município de Palmas-PR, oferece 

subsídio acerca da densidade populacional de Rio D’Areia: 

 
[...] muitos dos seus componentes têm dalli se retirado, isto de uns anos a 
esta parte, indo localizar-se em Rio da Areia, localidade situada nas divisas 
do Município de Guarapuava com o de União da Victória [...] Já existem alli, 
segundo dados mais ou menos seguros, um toldo com cerca de 400 indios 
guaranys, vindos de Guarapuava, Clavelandia, Chapecó e Palmas.[...] (SPI, 
1937, p.9) 

 

Em um primeiro momento, é importante destacar a redução da população em Rio 

D’Areia. Os dados apontam para uma baixa populacional de duzentos habitantes, se 

considerar, por meio da informação anterior, que o grupo contava com seiscentas pessoas. Os 

argumentos acima evidenciam, também, o deslocamento de indivíduos de outras localidades 

para Rio D’Areia, que, por sua vez, vinham de diferentes espaços geográficos, grupos de 

aldeias localizadas em Palmas, Clevelândia, Guarapuava e Chapecó.  Neste sentido, de acordo 

com Sertório, é possível perceber uma relação de deslocamento entre as comunidades, 

alcançando no mínimo cinco municípios. Com essas informações começamos a encontrar 

indícios do trânsito entre os pares. 

Cinco anos depois de Sertório, em 1942, o relatório de visita do inspetor Deocleciano 

de Souza Nenê à comunidade Guarani, em Rio D’Areia, destaca algumas informações acerca 

da população existente. O então inspetor do SPI em 1942 faz uma visita à comunidade. O 

relatório destaca uma redução severa na população de Rio D’Areia. Dos quatrocentos 

indivíduos registrados pelo inspetor anterior, Deocleciano assinala que naquela área 
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habitavam “49 índios Guaranys, de ambos os sexos entre adultos e menores” (SPI, 1942, p. 

3). 

Dados acerca da população Guarani em Rio D’Areia são encontrados também na 

pesquisa de Pires (1975). Esta dissertação é um marco de visibilidade para o grupo. Por meio 

da pesquisadora, a FUNAI tomou conhecimento da existência da comunidade, mais de trinta 

anos depois do último documento oficial encontrado acerca da comunidade de Rio D’Areia 

ser expedido pelo SPI. Em seu trabalho, a autora faz uma discussão do contato intertribal 

entre os Guarani e Kaingang na comunidade de Mangueirinha. Ao fazer sua pesquisa, a autora 

tomou ciência da existência de outras comunidades.  Pires (1975, p.12) afirma que: “[...] 

sabemos ainda da existência de dois agrupamentos Guarani no Paraná, um junto ao Rio da 

Areia, próximo ao município de Inácio Martins [...] que não estão sob a assistência da 

Fundação Nacional do Índio [...]”. Em uma nota de rodapé, a autora complementa 

argumentando que:  

 

Durante nossa estadia no campo tivemos oportunidade de conversar com 
pessoas provenientes de Rio da Areia. Fomos informados que lá habitam 
entre sete e nove famílias num total de quase setenta pessoas. Segundo essas 
pessoas, foi José Maria de Paula, “Governador do Estado” que deu as terras 
para os índio morarem. No entanto estas terras estão atualmente sob posse de 
um tal Chico Lompo, para quem trabalham os Guarani[...] Na FUNAI, por 
sua vez, ninguém sabia da existência de Guarani no Rio da Areia. (PIRES, 
1975, p.12) 

 

Visibilidade acadêmica política e jurídica, que fora fundamental para o grupo. Pires 

(1975) chamou a atenção para a população existente em Rio D’Areia, destacando a existência 

de setenta pessoas residindo na localidade. Esta informação fora cedida para a pesquisadora 

por indivíduos provenientes de Rio D’Areia, mas que se encontravam, no momento, em 

Mangueirinha. A informação encontrada na dissertação de Pires (1975) demonstra e reforça a 

ligação entre as comunidades Guarani. A população destacada pela pesquisadora revela ainda 

um aumento populacional em relação à última notícia referente ao grupo. Conforme o 

relatório de Deocleciano de Souza Nenê, havia quarenta e nove pessoas em Rio D’Areia; em 

Pires (1975), encontra-se a informação da existência de cerca de setenta pessoas habitando a 

área. 

Seguindo o levantamento de dados populacionais em Rio D’Areia, destaca-se a 

existência de informações a partir do ano de 1981, época em que foram deflagrados os 

trabalhos da FUNAI em Rio D’Areia. Na ocasião foi identificada a presença de cinquenta e 

seis indivíduos na localidade. Esse dado demonstra que houve um decréscimo populacional 
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em relação às informações de Pires (1975). O número de indivíduos continuou baixando com 

o passar dos anos; em agosto de 1983 foram contabilizadas quarenta e nove pessoas. Em maio 

de 1984 a comunidade contava com quarenta e oito indivíduos, e em julho de 1984 foram 

computadas apenas quarenta e cinco pessoas.  

Já no ano de 1993, com o novo estudo da identificação dos limites da Terra Indígena 

foi possível verificar um aumento populacional em relação aos anos anteriores. Segundo 

dados do relatório de 1994, a comunidade contatava com sessenta e sete pessoas, número 

infelizmente muito abaixo do descrito pela Gazeta do Povo e pelo relatório de Sertório da 

Rosa.  

Contudo, dados apresentados desde 1930 demonstram um fluxo populacional 

dinâmico. Certamente relacionado às práticas de mobilidade realizadas pelo grupo – como 

será possível observar nos argumentos que se seguem. Práticas que, por sua vez, podem estar 

relacionadas com as pressões exercidas sobre as terras do grupo de Rio D’Areia. Deste modo, 

a hipótese é que a oscilação numérica dos habitantes daquela área poderia ser uma forma de 

evitar os conflitos e as expropriações. Os sujeitos saíam de Rio D’Areia para outras 

comunidades, a fim de se evadirem das investidas que sofriam da população não indígena. A 

nota publicada pela Gazeta do Povo, em 1930, revela que aquelas terras já estavam sendo 

pretendidas pela sociedade circundante, pois o grupo havia perdido seu documento de posse: 

“[...] Sucede que os índios extraviaram o documento das terras e, agora, intrujões dizendo que 

a terra lhes pertence, intimidam os índios para que de lá se retirem. [...]” (GAZETA DO 

POVO, 1930).  

Nestes termos, a comunidade estava sendo pressionada para deixar a área; com a 

pressão, o cacique mandou cinco casais para Curitiba, para que conseguissem uma segunda 

via do documento, em uma tentativa de manter os invasores fora de suas terras. “Esta 

comissão chegou ontem a Curitiba, às 15 horas, depois de viajarem três meses a pé [...]”; na 

sua estadia em Curitiba, o Serviço de Proteção aos índios cuidou para que não lhes ocorresse 

nenhum mal e acabou “[...] providenciando uma segunda via da carta de posse. Podem estar 

descansados os guaranis de Rio da Areia, que ninguém os expolirá de suas terras” (GAZETA 

DO POVO, 1930). Contudo, a longa viagem e a carta de posse em mãos não foram suficientes 

para que aquelas terras ficassem fora do alcance de invasões. Os Guarani de Rio D’Areia 

ainda não ficariam descansados por muito tempo. 

Em 1942, o relatório do inspetor Deocleciano de Souza Nenê destacava:  
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Queixam-se esses índios que não podem mas plantarem ali, porque estão 
sem terras, o que de fato observei, e as informações prestadas pelos índios 
foram confirmadas por gente civilisadas possuidores de títulos e paiós junto 
do toldo que os índios julgavam-se donos. Não me foi dificel vereficar a 
verdade dos índios sobram pequenina faicha de terras a que se acham 
localisados. (SPI, 1942, p. 4) 

 

O inspetor do SPI declara que as terras que seriam de posse da comunidade estavam 

invadidas por intrusos, o que os teria confinado em uma pequena porção de terra, chegando a 

ponto de não possuírem mais espaço para plantar. Em seu relatório, Deoclésio também 

denuncia intrusos naquelas terras “Dentro dessa gleba acima descrita existem 24 paioleiros 

que se dizem proprietários”. Nos dois documentos é clara a presença de intrusos e investidas 

de expropriação da área. A pressão concorreu para o deslocamento de grande parte dos 

Guarani para outras comunidades, visava-se com isso à fuga para lugares onde pudessem 

viver em paz em seu Tekoa. 

Em relação a isso, a memória de Sr. Antoninho é reveladora: 

 

[...] até onde eu conheço a história dessa aldeia, a nossa terra já vinha sendo 
tomada pelos brancos. Os não-índios que entravam pra tomar a terra 
chegavam querendo um pedaço para fazer roça, tipo alugado. O Cacique 
cedia para ele plantar um ano, ele colhia os mantimentos e continuava o 
próximo ano, assim já não queria sair mais e o Cacique ia cedendo, até que 
ele foi criando raízes, de repente quando o índio abriu os olhos ele já estava 
com um pedaço adquirido por ele mesmo. Assim, foi formando o grupo dos 
não índios aqui, foram crescendo que chegou uma época que eles 
começaram a expulsar os índios, foram expulsando31. E tudo isso pela 
grande falta de respeito. Os índios, alguns permaneciam e outros foram 
embora, até que a FUNAI veio e fez uma pré-demarcação para dar uma 
segurada, para poder segurar aquelas poucas famílias que ainda estava 

resistindo. (SR. ANTONINHO). 
 

Expresso em seu argumento encontra-se um processo paulatino de expropriação das 

terras. A invasão tem início, segundo o líder indígena, de maneira amistosa, eram cedidas 

terras pelo cacique por meio de acordos de aluguel, o que demonstra uma relação de comum 

acordo. Com o tempo, os grupos de não índios que alugavam a terra para plantar passaram a  

requerer a posse do pedaço que estavam utilizando. Esse processo acarretou o aumento de 

invasões e de indivíduos não índios na localidade, passando de uma relação amistosa para um 

processo contínuo de expropriação indígena.  O processo, segundo Sr. Antoninho, teria levado 

muitas pessoas a irem embora, contudo, muitos ficaram e lutaram pela terra. Apenas em 1988, 

com a intervenção para medida de segurança, que visava proteger a área de invasores, foi que 

                                                                 
31 Sr. Antoninho se refere aos anos 1940, quando se agravara a ocupação sobre as terras da comunidade. 
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a pequena porcentagem de terra que lhes restava foi pré-demarcada, o que garantiu a 

permanência do grupo na localidade, como assinala a liderança de Rio D’Areia.  

Apesar dos números que indicam uma queda populacional dos Guarani em Rio 

D’Areia, concordamos com Litaiff (1996) ao afirmar que os Mbyá não desaparecem. A 

oscilação demográfica destaca um grupo em movimento. Segundo Garlet (1997), os 

deslocamentos do grupo são motivados pelas invasões e expropriações de seus territórios, 

como uma forma de encontrarem um lugar seguro, um Tekoa que possibilite a realização de 

seu modo de vida. A interferência da sociedade envolvente leva os sujeitos a mudarem de 

lugar, mas, sem deixar o território.  Contudo, o fluxo dinâmico observado na população da 

comunidade de Rio D’Areia, além de estar relacionando às pressões sofridas sobre suas terras, 

pode estar relacionado a vínculos de parentesco. 

Documentos tais como os relatórios do SPI e os relatórios antropológicos de Rio 

D’Areia levam a observar o intenso movimento entre os sujeitos que viviam em Rio D’Areia, 

Mangueirinha e Rio das Cobras, desde a primeira metade do século XX; também são 

observadas ligações de parentesco e ligações entre lideranças. Os indícios tornam-se 

evidentes, sobretudo, nos estudos feitos no relatório de 1984, o qual demonstrou ligações 

entre os caciques das comunidades citadas.  

No período do estudo para a construção do relatório, o cacique de Rio D’Areia era 

Antônio Júlio, natural de Rio D’Areia. Contudo, sua mãe faleceu em Rio das Cobras. Rio das 

Cobras por sua vez teria como cacique Valdomiro Pires de Almeida, o qual, segundo o 

relatório, também havia nascido em Rio D’Areia. Outra liderança com ligações com Rio 

D’Areia consiste no senhor Aristides Gabriel, cacique da Terra Indígena Mangueirinha, 

também nascido em Rio D’Areia. As lideranças também são parentes. Valdomiro Pires de 

Almeida e Antônio Júlio eram irmãos. Por sua vez, Aristides Gabriel era primo desses 

líderes32.  

O parentesco é uma forma de organização social e cultural, uma forma de manter 

vivos os laços identitários, configurando-se como uma das principais características do grupo 

Guarani. Pissolato (2006) crê que os deslocamentos são de causas e naturezas variadas; como 

por exemplo, a expropriação e as pressões territoriais; já os lugares de destino desses 

                                                                 
32Em relação às Terras Indígenas de Mangueirinha e Rio das Cobras, segundo Pires (1975), os Guarani eram 

vistos como intrusos nessas terras, uma vez que  eram terras demarcadas para os grupos Kaingang. Os Guarani, 

segundo a autora, surgiram depois nas referidas Terras Indígenas, são vistos pelos Kaingang como inquilinos. Os 

grupos Guarani tinham seus próprios Tekoa nessas terras, defendiam-nas como parte de seus territórios originais, 

tinham sua própria liderança e relações culturais, contudo a liderança geral era Kaingang. Vejamos que a 

presença Kaingang não é considerada intrusa. Acerca dessas relações outras pesquisas poderiam surgir. 

Indicação que serve para a ampliação das pesquisas acerca desses povos. 
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deslocamentos estariam sempre atrelados, segundo a autora, aos vínculos com parentes. 

Podendo eles ser parentes biológicos ou de vínculos culturais. 

Neste sentido, o parentesco delimita a circularidade. Em Rio D’Areia essas formas de 

relação social já foram observadas, conforme destacado anteriormente. O objetivo desse 

trânsito, segundo o relatório antropológico de 1984, seriam os casamentos entre os pares. 

Conforme o relatório: 

 
As constantes migrações dos Guarani deste rio para as áreas do rio das 
Cobras e de Mangueirinha são possíveis de se explicar pela necessidade que 
tinham de fazer casamentos endogâmicos que preservassem a estrutura 
social do grupo. Além, claro de haver nestas áreas a possibilidade de contar 
com o apoio da FUNAI, que criara postos indígenas ali. (FUNAI, 1984, 
p.31) 

 
 Os indícios destacam laços de consanguinidade entre as áreas indígenas supracitadas. 

Concordando com Pissolato (2006), os casamentos tinham como objetivo a manutenção das 

relações entre parentes e também o fortalecimento das redes de contato. É uma forma de 

manutenção da organização social do grupo. Contudo, encontram-se algumas informações 

que ampliam a rede de circulação do grupo Guarani em Rio D’Areia. O relatório do inspetor 

do SPI, em 1937, Sertório da Rosa, informa acerca dos espaços de circularidade Guarani para 

além da área de Rio D’Areia, Mangueirinha e Rio das Cobras, conforme já destacado na 

dissertação: 

 
[...] como tive ensejo de constatar no meu percurso pelo Município de 
Guarapuava, descrito no respectivo croquis (DOCS. Nº 13 e 13A) pois que 
fui encontrando pelas margens das estradas verdadeiras caravanas de 
selvicolas pertencentes a referida concentração, as quaes costumam fazer 
longos estágios fora da tribu, as vezes vindo até o litoral, quasi com léguas 
destantes. Ao regressar desta inspeção encontrei ainda em Curityba um 
grupo de vinte e tantos desses índios que tinham vindo ao litoral e que aqui 
ficaram, em Curityba, por muitos dias [...] (SPI, 1937, p.10) 

 

A fala de Sertório da Rosa dá ênfase a uma organização social Guarani Mbyá pautada 

em ações coletivas de circulação. O contato entre a comunidade de Rio D’Areia e o litoral 

paranaense também é destacado pelo referido33. É possível que houvesse uma ligação entre os 

grupos do litoral e a comunidade de Rio D’Areia, característica que amplia a rede de 

circularidade daquela comunidade. Essa ligação torna-se mais clara a partir do trabalho de 

                                                                 
33As relações ficam mais claras ao se ler na obra de Ladeira uma citação acerca das relações das comunidades do 

litoral com os indivíduos de Mangueira: “Praticamente até 1983, a orientação de funcionários da Funai era a de 

que os Guarani que viviam em aldeias do litoral fora do Posto Indígena (PI) de Peruibe (SP), que abrigava os 

Nhandeva, deveriam nele se estabelecer ou, então, “retornar” ao PI Mangueirinha (PR), de onde, supostamente, 

teriam vindo todos os Mbyá” (LADEIRA, 2008, p.85) 
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Gonçalves (2011) acerca dos grupos do litoral do Paraná. Em suas entrevistas, o pesquisador 

destaca as palavras do Guarani Faustino, que argumenta que antes de chegar à Ilha da Cotinga 

e Cerco Grande morou em Mangueirinha, Rio das Cobras e Rio D’Areia. As áreas de 

circulação de Faustino se estendem também a comunidades de São Paulo, onde moravam seus 

parentes. 

No ano de 1994, uma madeireira local entrou com um processo de reintegração de 

posse contra a FUNAI. Sentindo-se lesada por uma suposta invasão do grupo Guarani em Rio 

D’Areia à sua propriedade, a empresa entrou com uma ação na Justiça Federal34. No referido 

documento foi possível observar que o ambiente de circularidade extrapola as terras indígenas 

de Rio D’Areia, Rio das Cobras, Mangueirinha e Ilha da Cotinga. Desses locais supracitados 

depreendem-se relações com o grupo indígena localizado na Terra Indígena Ocoi, espaço de 

fronteira internacional entre Brasil e Paraguai.  

Analisando as testemunhas do referido processo, foram colhidas informações que 

auxiliam a pensar a rede de circularidade. Uma das testemunhas do processo é Guarani e 

nasceu em Rio das Cobras, contudo, conta que, quando criança, residiu por um período de 

tempo em Rio D’Areia, e no momento estava residindo em Quedas do Iguaçu. Quando fora 

perguntado acerca dos indivíduos que supostamente teriam invadido a propriedade da 

madeireira, comentou que não eram somente de Rio D’Areia, mas também da Reserva Ocoi. 

As outras testemunhas reforçam esse argumento. Em todas as testemunhas Guarani, que 

deram depoimento no processo, encontra-se o mesmo argumento acerca da ligação com os 

indivíduos de Ocoi. As testemunhas ainda afirmaram que as famílias que ajudaram na suposta 

invasão vieram tanto de Rio das Cobras quanto da reserva Ocoi (TFR, 1995, p.319). 

O motivo do deslocamento das comunidades até a propriedade da madeireira foi pelo 

fato da área estar dentro dos limites reivindicados pelos Guarani de Rio D’Areia. Esse 

deslocamento demonstra um vínculo que ultrapassa a ligação estritamente de parentesco, ou 

mesmo uma relação com preceitos religiosos, uma vez que a terra que foi supostamente 

invadida era um pedaço da área que estava em processo de demarcação. Ou seja, a ocupação 

indígena no local demonstra a organização social do grupo em busca da regularização das 

terras reivindicadas, corroborando para uma organização sociopolítica que não se limitou aos 

indivíduos de Rio D’Areia, mas se estendeu para outras comunidades.  

Os deslocamentos podem ser entendidos como fundamentos de manutenção do 

território, sobretudo por meio da organização social do grupo, que mantém a concepção de 

                                                                 
34 O processo será melhor arrolado no capítulo três, em que será utilizado para auxiliar a compreender a prática 

da demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia (TRF, nº 94.40.10422-8). 
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território por meio de suas circularidades, que comportam as noções do território Guarani 

como um espaço amplo, fazendo com que indivíduos desloquem-se de longas distâncias para 

auxiliar seus parentes. Segundo Gonçalves (2011), estas práticas podem ser temporárias ou 

permanentes. As visitas aos parentes, como afirma Garlet (1997), reforçam as significações 

sociais das práticas de circulação. Assim, esses encontros evocariam um mecanismo de 

organização coletiva contra as expropriações territoriais sofridas pelo grupo35. Visitar os 

parentes é, neste sentido, uma maneira de manter os laços entre diferentes comunidades, com 

o objetivo de preservar a organização do grupo e do território. 

As palavras de Sr. Antoninho são ricas e delas desprendem-se significados que 

estamos discutindo: 

 

[...] antigamente, quando não tinha comunicação, nem telefone, o Guarani 
viajava muito, principalmente para saber noticia dos outros Tekoa, visitava 
muito os parentes, cada semana estava saindo um daqui e levando a 
mensagem, a notícia dessa aldeia para outra aldeia. E quando demorava a ir 
daqui, outros vinham para saber as notícias, como que estava essa aldeia e 
assim iam se comunicando. A comunicação era pessoal mesmo, diretamente. 
Quando chegava no Tekoa todos se reuniam na opy, era a reunião, não ficava 
ninguém em casa, todo mundo se reunia para ver seu parente e saber as 
notícias, para saber das notícias e de como estavam os outros Tekoa. Era 
muito forte, todo mundo respeitava, tudo isso tem haver com o Nhandereko 

com o nosso modo de vida. (SR. ANTONINHO). 
 

 O depoimento relaciona a prática da circularidade Guarani com o fortalecimento dos 

laços de parentesco e, também, o deslocamento como uma prática cuja função social era 

informar acerca do seu Tekoa. Essa prática não era de mão única, ao contrário, era recíproca. 

A fala do líder de Rio D’Areia endossa o argumento no que se refere à organização social 

como base dos deslocamentos, estando ligados principalmente à comunicação entre os Tekoa. 

Os argumentos utilizados pelo Sr. Antoninho demonstram os fortes vínculos coletivos, que, 

por sua vez, estavam relacionados com o modo de ser Guarani – nhandereko. 

Contudo, a prática dos deslocamentos mudou com o tempo. A mobilidade ou a forma 

de circularidade foi se adequando às novas realidades. As sucessivas demarcações da Terra 

Indígena Rio D’Areia levaram o grupo a adaptar suas relações de circulação. Assim, segundo 

Sr. Antoninho: 

 

                                                                 
35 Destarte, segundo Garlet (1997), a mobilidade é resultado tanto de relações de interação cultural como 

também pode ser uma resposta aos efeitos do contato interético. O contato com a sociedade envolvente com as 

recorrentes reduções, violências e pressões sobre seus territórios foi um evento que levou os grupos a uma 

reelaboração das relações culturais e de mobilidade. 
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Com o tempo o Guarani começou a pensar diferente, agora já temos um 
pensamento de permanência aqui, a permanência no Tekoa, ainda visitamos 
nossos parentes, mas, não como antes. Por que cada família é cadastrada, 
para sair tem que ser bem organizado, existe um tempo determinado para 
chegar e sair. Hoje já não se tem mais índios andando muito, viajando muito 
de uma aldeia para outra, como no tempo dos caciques antigos, não existem 
mais caciques antigos. Agora estão mais parados, porque o governo já 
deixou bem certo cada aldeia, tem que permanecer ali, porque ali tem o 
plano de saúde, tem escola, os filhos têm que estudar. Então com isso, o 
índio tem que parar mais, não tem mais necessidade de estar circulando tanto 
como antigamente, hoje podemos ligar para saber como está nossos parentes. 
Mas sempre estamos se ajudando por que é assim que nós se organizamos. 

(SR. ANTONINHO). 
 

 Nos argumentos apresentados, observamos algumas modificações principalmente no 

que se refere ao deslocamento do grupo Guarani em Rio D’Areia, modificações impostas pelo 

Estado. A demarcação da Terra Indígena veio corroborar com a fixação dos indivíduos dentro 

dos seus limites; as práticas assistencialistas do Estado faziam com que o grupo permanecesse 

restrito a determinada área. O cadastramento dos sujeitos e o controle do tempo de suas 

viagens afetaram as práticas de deslocamento do grupo Guarani. Observamos, na fala do Sr. 

Antoninho, um sentimento de conformidade com a permanência, pois, embora a vivência do 

grupo fosse a partir da circularidade no sistema atual, a educação e a saúde são observados 

como benefícios para sua comunidade. Desta forma, os indivíduos têm a consciência de que 

para sua sobrevivência e melhores condições de vida, no sistema atual que lhes é imposto, as 

inserções de saúde e educação de qualidade são fundamentais.  

Assim, não é tão comum saírem em caminhada para visitar seus parentes como 

antigamente, pois cada indivíduo é cadastrado em determinada Terra Indígena para ter acesso 

à Saúde e à Educação. O desenvolvimento dos meios de comunicação também causou um 

rearranjo das práticas de deslocamento; se antes era preciso sair de sua comunidade e ir até a 

outra para levar a notícia e saber como seus parentes estavam, em tempos mais atuais a 

comunicação é feita por telefone, sem com isso descaracterizar o significado do vínculo como 

instrumento de manutenção da organização coletiva. Acerca da questão da fixação e a suposta 

interferência em seu modo de vida, Sr. Antoninho comenta que: 

 
Claro que a permanência cortou, interferiu na vivência indígena do Guarani, 
por que nossa vivência era daquele jeito. Mas do outro lado, a gente também 
concorda que aquele tempo tinha que andar daquele jeito, não tinha como 
nós se comunicar, nós tinha que achar uma forma de se comunicar de se 
ajudar e é através disso ai, indo a cada passo, a cada semana pra outros 
lugares. Em alguns lugares também era expulso, lugar em que foram 
expulsos do seu território, daí eles acabam indo pra frente, para outro lugar, 
outro Tekoa. Mas, queira ou não queira, hoje é uma forma também de o 
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índio se organizar se manter forte, resistir, que não dá mais para viver na 
vivência do guarani, não dá mais, antigamente dava pra viver, mas agora não 

dá mais, temos que estar mais fixo na aldeia. (SR. ANTONINHO). 

 

Nas palavras do líder, reverberam lembranças que observam a tradição que se 

transforma, que se reedita em meio aos tempos. Contudo, laços identitários permanecem nas 

práticas do grupo: seja “indo a cada passo, a cada semana pra outros lugares”, ou utilizando o 

telefone para saber da situação de seus parentes. 

Neste sentido, a organização social do grupo é enredada na prática da circularidade 

Guarani. Movimento que não respeita fronteiras políticas. A concepção de território indígena, 

portanto, está relacionada especificamente às práticas socioculturais que o grupo estabelece 

com o espaço geográfico; no caso dos Guarani, as práticas se relacionam com os arrolamentos 

de circularidade entre os Tekoa. A rede de circularidade, tal como evidenciada neste tópico, 

demonstra que não há limites entre subgrupos Guarani, Mbyá, Nhandevá e Kaiowá; segundo 

Sr. Antoninho, são criações. O que importa é que são todos Guarani:  

 
Aqui em Rio D’Areia nós somos Guarani, Tupi-Guarani. Existem algumas 
diferenças entre os Guarani, que tem outro dialeto, apesar de ser a mesma 
língua, mas tem outro dialeto. Os Nhandéva, Kaiowá os Mbyá, e por ai vai. 
Nó somos Mbyá-Guarani, mas essa diferença é só no dialeto, todos somos 
Guarani, a língua é a mesma, a diferença é dependendo do lugar que mora. O 
Guarani que mora na fronteira do Paraguai é o mesmo Guarani daqui, o que 
muda um pouco é o jeito de falar algumas palavras. Essa diferença foi o 
branco que colocou, nós sabemos que há uma diferença na conversa, mas 

somos todos Guarani. (SR. ANTONINHO). 

 
A diferença entre Nhandéva, Kaiowá e Mbyá são categorias de diferenciação 

linguística criadas por Schaden, na década de 1950. Nos argumentos da liderança em Rio 

D’Areia, esta diferença dialética para a divisão do grupo não interfere na organização social 

dos indivíduos. Esse dado é um indicativo de que as relações de circulação entre os Guarani 

estão vinculadas com sua concepção de grupo. É a partir disso que o complexo territorial é 

pensado enquanto uma sociedade que se organiza social, política e economicamente.  Nestes 

termos, é preciso movimentar-se para conservar o território e preservar, portanto, a 

territorialidade. Para tanto: 

 
Nas diversas regiões geográficas, as aldeias Guarani formam complexos 
sociais, mantendo as regras de reciprocidade, alianças ou intervenções 
políticas e religiosas, apoio mútuo nas questões fundiárias e de subsistência. 
Assim como a proximidade geográfica das aldeias possibilita um maior 
intercâmbio econômico, político e social, também a ocupação Guarani nos 
diversos complexos geográficos é determinada por relações sociais e de 
parentesco anteriores e/ou circunstanciais. Nesses complexos sociais e 
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políticos, podemos observar a sistematização de algumas práticas relativas à 
reciprocidade. (LADEIRA, 2008, p. 104)  

 

Neste sentido, entendemos que dentre as diferentes maneiras do agir Guarani está a 

realização de práticas cotidianas do circular. Táticas, para Certeau, estratégias para Bourdieu, 

são ações da política de cerceamento de si. A circularidade subverte os limites, ignora as 

fronteiras, os marcos demarcatórios. E se hoje o universo Guarani está repleto de práticas 

ressignificadas, isso também é verdadeiro ao tratar do seu Tekoa.   

A terra, para viver, pode ser refeita, refabricada pelos grupos. Ao que tudo indica, 

apesar de pequena e fincada nos interiores do centro-sul paranaense, os Guarani em Rio 

D’Areia alcançaram o Tekoa. Assim, o nendereko pode continuar a ser vivido, em que pesem 

os constantes embargos que cercam seu território. Abaixo um mapa elaborado baseando-se 

nas redes de circularidade: 

Mapa 4 REDE DE CIRCULAÇÃO 

 
Fonte: GURSKI, Eder Augusto. 2015. Acervo pessoal.36 

 

A imagem recria os movimentos de circulação a partir das informações que extraímos 

da documentação discutida ao longo do tópico. Priorizamos as redes de circulação em 

território geopolítico paranaense, contudo, são encontrados dados de contatos de indivíduos 
                                                                 
36 Mapa confeccionado com a auxílio do programa Google Earth. 
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de Mangueirinha em São Paulo, como é possível observar em Gonçalves (2011), e também no 

Rio de Janeiro, segundo informações de Litaiff (1996). Entendemos que tais práticas são mais 

extensas e contribuem para a compreensão de um território amplo. A recuperação e a criação 

desse mapa dão indícios de que as relações, certamente, vão muito além da rede traçada. 

A manutenção desse território está ligada às relações de circulação, sendo uma 

concepção de território própria do grupo, a qual pode envolver vários Tekoa em diferentes 

regiões geopolíticas. Assim, acreditamos que a elaboração cartográfica dessa rede de 

circulações dá indícios do trânsito como prática recorrente, cuja base é a organização coletiva. 

Na contramão do território Guarani está a imposição da política indigenista, a qual corrobora 

para a imposição de limites para uma Terra Indígena.  

Em toda trajetória de luta indígena, a política indigenista esteve instaurada como uma 

política para o trato e auxílio das questões indígenas no Brasil, tornando-se um instrumento 

do Estado para o controle das terras e das populações indígenas em todo território nacional. 

Entretanto, a política indigenista brasileira também demonstra uma trajetória em que os 

direitos indígenas aos seus territórios e a suas organizações culturais foram sendo adquiridas 

paulatinamente. O caminho da política indigenista também evidencia uma trajetória de 

conquista do direito indígena, resultado de reivindicações e de lutas dos próprios grupos 

indígenas frente às imposições do Estado. Neste sentido, para além de demonstrar os trâmites 

do processo de demarcação de Rio D’Areia, no capítulo seguinte buscar-se-á, ainda que de 

forma breve e sucinta, trazer para a discussão o caminho da política indigenista, evidenciando 

os planos de conquista, fixação de limites e de imposição do trabalho sobre a terra como 

forma de integração dos povos indígenas à nação Brasil.  
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2 DO DIREITO À TERRA À INSTITUIÇÃO DOS LIMITES: A POLÍTICA 

INDIGENISTA E A DEMARCAÇÃO INICIAL DE RIO D’AREIA 

 

2.1 A POLÍTICA INDIGENISTA DO SÉCULO XIX: AS BASES PARA POSSE 

TERRITORIAL 

 

A discussão que se segue no presente tópico pretende, ainda que de maneira breve, 

demonstrar alguns pontos da política indigenista anterior às atuações do SPI e da FUNAI. 

Tem-se como objetivo compreender os planos do Governo em relação aos grupos indígenas 

que, até 1988, insistiam em uma lógica de classificação ente indivíduos aculturados e não 

aculturados, destinando a estes o ensino do trabalho – no século XIX, a catequese, trabalho 

exercido pelos padres e missionários que eram parte importante dos aldeamentos – como 

principal meio de integração. Buscamos também compreender o processo histórico da 

conquista do direito à terra pelos povos indígenas. Conhecer os caminhos percorridos pela 

política indigenista possibilita perceber como foi desenhando-se, ao longo do percurso, um 

campo jurídico e político para tratar das questões indígenas. Foram criadas regras, textos 

normativos e planos que detêm o poder simbólico sobre as comunidades indígenas, poder da 

divisão e concessão das terras, poder que emana de um Governo do outro.  

Foi, sobretudo, a partir do século XIX, que a política indigenista ganhou traços 

organizacionais mais definidos37. O período é um ponto de cisão no pensamento político, 

sobretudo no que se refere às questões da terra, em que os territórios indígenas viraram alvo 

da cobiça e desejo da conquista, sendo seus ocupantes expulsos. É nesse momento histórico 

que, para além de capturar trabalhadores entre os que eram chamados de selvagens “sem fé, 

nem lei, nem rei” (CUNHA, 2012, p.106), dever-se-ia ocupar suas terras, potencialmente 

produtivas, e então civilizá-los. Assim, desde o início do século começam a ser elaborados 

                                                                 
37 Observa-se no Brasil Colônia uma política indigenista anterior à tratada neste tópico, mas que guiará ainda 

muitos dos planos que a sucederam. O diretório de Pombal – abolido em 1798 - segundo Coelho (2002), foi a 

primeira forma de política indigenista no Brasil Colônia; tal política tinha como objetivo a assimilação dos 

grupos indígenas, ou seja, a destruição de seus modos de vida, a sua transformação em brasileiros. Ainda 

segundo a autora, essa ação buscava implementar regras que facilitassem a aproximação dos povos indígenas e 

os brasileiros, proximidade que era imposta seja por meio de casamentos interétnicos, a obrigação do 

aprendizado e uso da língua portuguesa e a proibição da língua materna, regras e estratégias que visavam à 

transformação forçada dos grupos. Com o diretório começam a ser pensadas as implantações de vilas nos antigos 

aldeamentos missionários, assim, os aldeamentos que eram exclusivamente campos de atração e catequese foram 

sendo transformados em povoados , com a presença não apenas de missionários; a ideia era deslocar o trabalho 

exclusivo da igreja naquelas terras e começar a inserir um plano de colonização e controle te rritorial por meio 

das vilas não indígenas.  
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planos de civilização do contingente indígena, tendo como objetivo principal mitigá-los para 

conquistar e distribuir suas terras.   

O debate acerca da posse indígena sobre as terras que ocupam endossa discussões até à 

atualidade. Os debates estiveram presentes em toda a trajetória das práticas indigenistas, com 

Pombal, com os missionários e em todos os regimes políticos presenciados no Brasil. Nessa 

trajetória, a forma de destinar terras para os grupos indígenas foi modificando-se. Em grande 

parte das práticas indigenistas as terras eram destinadas aos grupos como um espaço em que 

eram confinados para serem catequizados e civilizados, com o objetivo, também, de livrar as 

terras para a colonização e ocupação do território nacional.  

Contudo, o direito à terra por parte dos grupos indígenas antecede até mesmo a criação 

do próprio Estado, uma vez que eles são os donos originais do território brasileiro. Este 

direito originário fora reconhecido juridicamente, serviu e serve de parâmetro para as 

legislações posteriores que versam acerca do direito à posse. Este direito originário é 

conhecido como indigenato; segundo Villares (2013, p.103), é um direito que provém da 

doutrina jurídica que reconhece a posse das terras para os grupos indígenas que as ocupam. 

Um direito que reconhece a posse indígena sobre as terras antes da existência do Governo. Ou 

seja, um direito congênito que tem a ver não com a concessão de terras, mas sim com a sua 

devolução, não dependendo, em teoria, de legitimação do Estado Nacional. 

O indigenato é reconhecido pela Coroa em um texto jurídico já no século XVII. O 

objetivo era destinar terras para colonizar, com os chamados nacionais e civilizar os 

chamados gentis, que se encontravam nas terras da Colônia. Legalmente, as terras cedidas 

deveriam ser respeitadas; o direto originário reconhecido pela Coroa está impresso no Alvará 

Régio de 1º de abril de 1680, demonstrando indícios do direito à posse das terras às 

populações indígenas. Este processo serviu, também, como estratégia de confinamento dos 

grupos autóctones, destinando porções de terras para o trato do que chamavam de 

“selvagens”. O Alvará Régio de 1680 assinalava o seguinte: 

  

1º - Que os índios descidos do sertão sejam senhores de suas fazendas como o são 
no sertão, sem lhes poderem ser tomadas, sem sobre ellas se fazer moléstia; 
2º - Que aos que descerem do sertão sejam designados lugares convenientes para 
nelles lavrarem e cultivarem, sem que possam ser mudados dos ditos lugares 
contra sua vontade; 
3º - Que estes índios nem serão obrigados a pagar fôro ou tributo das ditas terras, 
que ainda que sejam de sesmarias, a pessoas particulares, porque na concessão de 
sesmarias se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais se entende. E 
quero que se entenda ser reservado o prejuízo, e direito os índios, primários e 
naturais senhores delas. (MENDES JUNIOR, 1912, p.34-35) 
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O referido documento compreende, legalmente, a prova do direito à posse da terra. 

Contudo, também concorreu para os planos da conquista territorial pretendidos pelo 

Governo38. A dispersão dos povos era um empecilho para os planos nacionais de colonização, 

pois eram mantidos ingovernáveis. Desta forma, o alvará inaugurou o pretexto para o 

confinamento legal, destinando terras com limites rígidos e que pressupunham um 

deslocamento inicial. Uma submissão dos povos indígenas, uma vez que seriam destinadas 

terras aos indivíduos “descidos do sertão”, só assim seriam “senhores de suas fazendas como 

a são no sertão”. Direito concedido “para” e não pelas populações indígenas, demonstrando a 

usurpação não apenas da terra, mas sim de sua autonomia, do seu poder, do seu próprio 

governo sobre suas terras, uma vez que necessitavam de autorização de um outro para viver 

em seus territórios.  

As discussões acerca das ações indigenistas do final do século XVIII até meados do 

século XIX, segundo Cunha (2012, p, 57), tinham uma lógica dual que consistia na 

eliminação dos grupos indígenas dos sertões ou a civilização e integração na sociedade 

envolvente. A dualidade entre índios bravos e mansos permeou grande parte do século XIX. 

A partir desse ideário que são desenvolvidos planos e ações: exterminar e livrar as terras 

sujeitando-os à civilização e/ou transformá-los em indivíduos úteis de alguma forma.  

Ainda de acordo com Cunha (2012, p. 60), no terceiro quartel do século intensificam-

se teorias acerca das populações indígenas defensoras da ideia de que os grupos não eram 

mais a velhice da humanidade, como se pensava, mas, a infância: 

 
[...] um evolucionismo sumário consagra os índios e outros tantos povos não 
ocidentais como “primitivos”, testemunhos de uma era pela qual já teríamos 
passado: fósseis, de certa forma, milagrosamente preservados nas matas e 
que, mantidos em puerilidade prolongada, teriam, no entanto, por destino 
acederem a esse télos que é a sociedade ocidental. [...] (CUNHA, 2012, p.60) 

 
Também presente na política indigenista do século XX, a concepção de uma condição 

primitiva temporária, cuja base é o evolucionismo, tinha o intento de integrar os indivíduos à 

sociedade, eliminando suas características culturais tidas como primitivas.  

Em meio às propostas de trato frente às populações indígenas, destacam-se duas 

maneiras de pensar. Conforme destacado por Lacerda (2008) e também por Lopes (2011), é 

                                                                 
38 Segundo Coelho (2002), o trato com os indígenas, nesse período, e em toda a política de aldeamento, era 

baseado na doutrinação pela fé, caminho estratégico, junto com os ensinamentos do trabalho, para que as 

populações indígenas fossem então civilizadas. Ainda segundo a autora , os grupos eram deslocados do sertão – 

ou terras desconhecidas, longe do núcleo de colonização – para os aldeamentos, lugares que ficavam sujeitos  à 

aplicação da catequese da missão religiosa, em que muitas vezes, a exemplo das missões jesuíticas, 

escravizavam e confinavam milhares de indivíduos. 
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possível constatar que no século XIX havia duas linhas de pensamento, não as únicas, porém, 

as com maior destaque, que estavam ligadas a duas figuras intelectuais da época: Adolfo 

Varnhagem e José Bonifácio de Andrada e Silva. A linha de pensamento do primeiro consistia 

em uma sujeição dos povos indígenas por meio da força, combatendo de forma disciplinar e 

violenta os grupos dos sertões brasileiros. José Bonifácio, por sua vez, defendia um trato 

pacifico; foi autor de Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Brasil, texto no 

qual traçava consideração de como proceder no tocante às questões de atração, aldeamento e 

civilização dos indígenas.  

É sobretudo com José Bonifácio de Andrada e Silva que os planos indigenistas 

começam a ser pensados como um projeto político centralizado e amplo. Essas ideias de trato 

pacífico e de persuasão passam a ser incorporadas às discussões oficiais do governo. Segundo 

Cunha (2012), as diversas indagações acerca do trato com as populações indígenas eram 

discursos que perpassaram perguntas-chave: Como integrar? Como liberar as terras e fazê-las 

produtivas? Como evitar conflitos? Como eliminar a selvageria desses povos?  As soluções 

tramitavam entre a dualidade de pensamentos, como persuasão por meio da violência física ou 

trabalhos pacíficos visando à integração.  

De acordo com a autora citada, embora várias questões já estivessem sendo discutidas 

e colocadas em pauta na Assembleia Constituinte, nada de concreto fora promulgado. 

Segundo Cunha (2012), já em 1923, José Bonifácio de Andrada e Silva havia pressionado a 

Assembleia com suas ementas, planos que eram brandos, porém, tinham como objetivo o 

trabalho de aldeamento. Entretanto, os apontamentos de Bonifácio não foram incorporados ao 

projeto Constitucional que estava tramitando em 1923.  

Foi em 1845, com o chamado “Regulamento acerca das Missões de Catequese e 

Civilização dos Índios”39, que se pretendeu o estabelecimento de diretrizes gerais e 

centralizadas para as ações em relação aos indígenas aldeados e espalhados pelos sertões. O 

documento, por sua vez, prolonga o sistema de aldeamento e explicitamente entende-o como a 

única forma eficaz de assimilar os indígenas à sociedade. 

No século XIX, o interesse maior passa a ser com as terras, espaços que deveriam ser 

ocupados por trabalhadores imigrantes, os quais ocupariam o território supostamente levando 

a civilização e o desenvolvimento. Tratava-se de dominar os espaços, transformando seus 

habitantes em trabalhadores, restringindo a propriedade fundiária e assalariando-os. Para 

                                                                 
39 Decreto 426, de 24/07/1845. 
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Cunha (2012, p. 71), a política de terras no período não era independente de uma política de 

trabalho.  

Contudo, é com a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como “Lei de 

Terras”, que a questão se torna mais visível. Primeiramente, é importante entender que a Lei 

de Terras surge com a preocupação de financiar a vinda de imigrantes para ocupar as terras 

nacionais e tornar as terras produtivas40. Após a criação da lei, os lotes de terra poderiam ser 

adquiridos apenas por meio do processo de compra. Motta (1998) mostra que os conflitos 

tornam-se mais frequentes nesse período, conflitos em relação à posse da terra que, a partir de 

então, tornava-se um bem com valor monetário. 

Contudo, somente quatro anos depois da promulgação da Lei de Terras que se daria sua 

execução41. O Decreto determinava que todas as propriedades fossem registradas e os 

proprietários deveriam, obrigatoriamente, registrar suas terras. Segundo João Mendes Junior 

(1912, p. 56-57), as regras de registro da terra cultivada eram de fato obrigatórias para os seus 

ditos proprietários, contudo, os povos indígenas não podiam perpetrar o registro, por causa da 

localização de suas terras e situações muitas vezes de pouco contato. A partir de Coelho 

(2002), nesse período os indígenas já eram considerados órfãos pelo Governo e como tal 

necessitavam de auxílio e de encarregados para lidar com suas demandas. Conforme a autora 

aponta, as diretorias- gerais e parciais42, responsáveis pela aplicação das práticas 

governamentais sobre os grupos indígenas, deveriam efetuar o registro da posse, 

providenciando a sua demarcação. No entanto, segundo Mendes Junior (1912), os sertanejos, 

e os próprios diretores de índios, de má fé descobriram essas terras e foram criando registros 

delas ou vendendo-as, tomando e expulsando populações inteiras dos seus territórios. 

Confrontos que se tornaram, muitas vezes, verdadeiras carnificinas. 

Assim, a terra continuou e ser adquirida sem o controle do Estado, com documentações 

forjadas, invasões clandestinas e vendas ilegais. Isso se deve em grande medida à forma com 

que a lei tratava a demarcação das terras, pois deixou a cargo dos próprios ocupantes o 

processo de demarcação e delimitação dos terrenos.  

                                                                 
40 A Lei de Terras determinava a venda de terras para imigrantes  que tivessem condição de torná-las cultiváveis e 

produtivas. No Art. 6 é possível observar que as terras eram cedidas gratuitamente para as empresas de 

colonização e essas, por sua vez, as vendiam para os imigrantes. 
41 Com o Decreto 1318, de 30 de janeiro de 1854, regulava a Lei nº 601 e colocava em prática alguns pontos 

fundamentais na questão de propriedade. 
42 Segundo Coelho (2002), as diretorias-gerais e parciais de índios foram criadas pelo Regimento das Missões 

em 1845, o qual versava, de maneira geral e detalhada, acerca das práticas de catequese e missões para os 

indígenas. Ainda segundo a autora, cada província do Império possuía um diretor-geral, sendo o diretor parcial 

nomeado pelo presidente da província, o qual era alocado nas cadeias. Estes diretores tinham a tarefa de aplicar 

as normas do Governo frente às populações indígenas e, em teoria, selar sobre suas terras e os próprios 

indivíduos, funcionando como intermediários às demandas dos grupos. 
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No que diz respeito à questão indígena, o Decreto de 185443 deixa explícita a ideia de 

reservar partes das terras devolutas44 para aldeamentos indígenas. No Decreto é possível notar 

alguns pontos importantes para a compreensão das ideias acerca da terra: 

 
Art. 3 º Compete à repartição geral das terras públicas:  
§ 3º Propor ao governo as terras devolutas que devem ser reservadas:  
1º para a colonização dos indígenas.  
Art. 75. As terras reservadas para colonização de indígenas, e por eles 
distribuídas, são destinadas ao seu usufructo; e não poderão ser alienadas 
enquanto o governo imperial por acto especial não lhes conceder o pleno 
gozo dellas, por assim o permitir o seu estado de civilização. 

 
Nessa direção, as terras devolutas, ou seja, terras do Estado, deveriam ser reservadas 

às populações indígenas com objetivos específicos; eram repartidas as terras do Governo e 

porções delas destinadas à colonização de diferentes etnias espalhadas pelas terras 

pretendidas. As porções reservadas deveriam ser respeitadas, sendo para o usufruto do grupo 

indígena para o qual ela foi destinada.  

A Lei de Terras, por sua vez, segundo Coelho (2002), não reconhecia a categoria de 

terras dos índios, pois estabelecia que caberia ao governo destinar terras devolutas para a 

colonização indígena, ou seja, diferente do Alvará Régio. Ainda que reconhecesse a 

concessão de terras para os grupos indígenas, a terra não é de posse indígena e sim do 

governo, destinada apenas ao seu processo de civilização45. Neste sentido, não poderiam ser 

alienadas até que a condição de civilização fosse completa. Ou seja, a reserva de terras para os 

indígenas era transitória e exclusivamente destinada a seu trato, uma espécie de cercado para 

treinamento, um campo de treinamento.  

Entretanto, as terras destinadas aos povos indígenas não poderiam ser colocadas dentro 

da categoria de terras devolutas, uma vez que essas terras eram um direito congênito dos 

grupos indígenas, um direito garantido já em 1860. Ou seja, o indigenato impedia tal 

categorização. Segundo João Mendes Junior (1912, p.62), “[...] as terras do indigenato, sendo 

terras congenitamente possuídas, não são devolutas, isto é, são originalmente reservadas, na 

                                                                 
43 Nº 1.318 de 30 de janeiro de 1854, que regula a Lei nº 601. 
44Motta (2009) esclarece a questão das terras devolutas em meio às questões agrárias no Brasil; segundo a 

autora, depois da lei de Terras de 1950, as terras passam a ser encaradas como um bem comercializável e 

lucrativo para o Estado. Desta forma, regularizaram-se as normas de concessão por meio da compra e venda sob 

domínio do Estado. As terras devolutas seriam as terras de domínio do Governo, ou seja, todas as terras dentro 

dos limites nacionais, as quais não estariam com títulos regularizados de posse particulares. Nesses termos , as 

terras que não são particulares e nem indígenas  são do Estado Nacional. 
45Inaugura-se aqui o confinamento indígena em terras do Governo, que se estenderá até a atuação da FUNAI, 

como terras da União destinadas ao usufruto dos grupos indígenas . 
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forma do Alvará de 1º de Abril de 1680 e por dedução da própria Lei de 1850 e do art. 24 § 1º 

do decreto de 1854 [...]”. 

Neste sentido, as terras de posse indígena não deveriam entrar em tal categoria, pois o 

Alvará Régio ainda estava em vigor. Porém, essas determinações não foram respeitadas. 

Segundo Cunha (2012), comumente as terras destinadas a populações indígenas eram 

vendidas como devolutas.  

Seguindo as reflexões da autora, no que diz respeito ao processo ocorrido no século 

XIX, pode-se perceber que a política indigenista não era voltada à proteção desses povos, mas 

sim como uma prática de controle, a fim de liberar as terras e controlar a população dispersa. 

Manuela Carneiro Cunha comenta que: 

 
O processo de espoliação torna-se, quando visto na diacronia, transparente: 
começa-se por concentrar em aldeamentos as chamadas “hordas selvagens”, 
liberando-se vastas áreas, sobre as quais seus títulos eram incontestes, e 
trocando-as por limitadas terras de aldeias; ao mesmo tempo, encoraja-se a 
estabelecimento de estranhos em vizinhanças; concedem-se terras 
inalienáveis às aldeias, mas aforam-se aldeias e concentram-se grupos 
distintos; a seguir, extinguem-se aldeias a pretexto de que os índios se acham 
“confundidos com a massa da população”; ignora-se o dispositivo de lei que 
atribui aos índios a propriedade da terra das aldeias extintas e concedem-lhes 
apenas lotes dentro delas; revertem-se as áreas restantes ao Império e depois 
às províncias, que as repassam aos municípios para que as vendam aos 
forasteiros ou as utilizem para a criação de novos centros de população[...] 
(CUNHA, 2012, p. 81-82)  

 
Constatam-se- na citação argumentos válidos para a compreensão da espoliação dos 

territórios indígenas no processo de ocupação nacional, a concentração do que chamavam 

“hordas selvagens”; é uma estratégia para liberar as terras, confinando os indivíduos dispersos 

pelo território. As terras destinadas à dita civilização desses indivíduos eram áreas pequenas, 

que abrigavam muitas pessoas, de diferentes etnias. Eram alocadas nas proximidades das 

colônias para que facilitassem o processo de inserção na sociedade, servindo de mão de obra 

barata para os colonos. Seguindo o processo, de acordo com Cunha (2012), o governo começa 

a extinguir as aldeias com o discurso de que as populações indígenas estavam confundidas 

com a população nacional, ou seja, que já se encontravam assimiladas totalmente à sociedade 

envolvente, não era necessário garantir terras, pois o processo de assimilação já estava 

completo.  

As terras, que antes eram indígenas, passaram a ser comercializadas e utilizadas para 

criação de povoados não indígenas. Esse processo de confinamento teve suas bases pensadas 

de forma a transformar os indivíduos em sujeitos que se tornassem úteis de alguma forma. 
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Uma delas – e que vai permear a política indigenista do século XX – é o trabalho, 

especificamente o trabalho agrícola. Destarte: 

 
[...] quer sujeitar os índios ao trabalho, deve-se ampliar suas necessidades e 
restringir simultaneamente suas possibilidades de satisfazê-las. Diminuir seu 
território e intrusá-lo, “tirar-lhes os coutos”, ou seja, confiná-los de tal 
maneira que não possam mais subsistir com suas atividades tradicionais, é, 
como vimos quando tratamos de terras, uma das medidas preconizadas[...] 
(CUNHA,2012, p.87). 

 

O confinamento servia para transformá-los em trabalhadores nacionais, tendo que 

sujeitar-se a trabalhar em fazendas e propriedades de colonos para sobreviver. Limitar os 

grupos a espaços territoriais pequenos, forçando a sua integração por meio de trabalhos 

dirigidos. O mote de ações era impossibilitar a vida tradicional e torná-los dependentes, 

jurídica e politicamente, da sociedade envolvente.  

Em meio a essas práticas desenvolvidas ao longo do século XIX, começa a ser 

legitimado um espaço para os grupos indígenas, construído por meio de regras jurídicas e 

limites políticos, com o objetivo de integrá-los, ou seja, um território firmado pelo Estado e 

por ele legitimado, que, na maioria dos casos, nada tem a ver com o território indígena. A 

exemplo do povo Guarani, seu Tekoa estaria ameaçado, uma vez que seu território é 

construído a partir de sua vivência e de seu uso, devendo contemplar todos os aspectos 

econômicos, naturais e simbólicos para alcançar a vivência do nhandereko. É nesse sentido 

que a política indigenista desenhada ao longo do século XIX e no desenrolar do XX traz em 

sua trajetória a construção de discursos legitimados pelo poder do Governo e para seu 

interesse. Desse amplo processo tem-se a construção de um território surgido do campo 

político e do jurídico, imposto por intermédio do poder simbólico do Estado Nacional. 

A instituição da República no Brasil, segundo Lopes (2011), não rompeu com os 

estigmas que cercavam os povos indígenas. Ao contrário, corroborou para a imposição de 

uma visão dual sobre os povos indígenas, reforçando a ideia da eliminação de seu modo de 

vida. Segundo esse autor, o ideal progressista, que fazia parte do cerne das discussões do 

período, auxilia na construção de um pensamento de repúdio e depreciação. A exemplo disso, 

Lopes (2011) destaca um discurso do início da República, uma fala de comemoração do 

Quarto Centenário do descobrimento do Brasil, em 1900. É visível o tom de rejeição impresso 

no discurso de André Gustavo Paulo Frontin, discorrendo que:  
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O Brasil não é o índio; este, onde a civilização ainda não se extendeu 
perdura com os seus costumes primitivos, sem adeantamento nem progresso. 
Descoberto em 1500 pela frota portugueza ao mando de Pedro Alvares 
Cabral, o Brasil é a resultante directa da civilização occidental, trazida pela 
immigração, que lenta, mas continuadamente, foi povoando o solo. [..] Os 
selvícolas,esparsos,ainda abundam nas nossas magestosas florestas e em 
nada differem dos seus antecedentes de 400 anos atrás ;não são nem podem 
ser considerados parte integrante de nossa nacionalidade; a esta cabe 
assimilá-los e, não conseguindo, eliminá-los46. (FRONTIN apud BESSA 
FREIRE, 2009, p. 187) 

  
 Esse discurso oficial demonstra a maneira com que as autoridades políticas pensavam 

os povos indígenas. As palavras expressas traduzem o pensamento indigenista do período, 

proferido em uma cerimônia, em um ato oficial, com um poder simbólico que define, a partir 

de Bourdieu (1989), a divisão do mundo social do período. As palavras partem de um porta-

voz autorizado por um campo específico, campo que detém o monopólio do poder de divisão 

da ordem e das ações políticas no país. Os indícios colhidos no documento demonstram que 

os povos indígenas encontravam-se à margem da sociedade, excluídos da nacionalidade, 

vistos como primitivos. Nas palavras expressas no documento, os únicos caminhos possíveis 

para esses indivíduos seriam a assimilação ou, caso o primeiro não surtisse efeito, caberia a 

sua eliminação. Ou seja, os traços culturais dos povos indígenas deveriam ser extintos, caso 

contrário, sua própria cultura traria sua eliminação.  

As ideias de um pensamento dual entre mansos e selvagens e as aplicações de práticas 

para a transformação dos grupos em trabalhadores têm início na política indigenista do século 

XIX. Entretanto, tais práticas percorreram também – com exceção, ao menos na teoria, da 

eliminação física dos indivíduos – grande parte das ações indigenistas do século XX, 

classificando os antigos selvagens em não aculturados e os mansos como aculturados, 

aplicando-lhes estratégias para sua integração por meio do trabalho. 

 

2.2 O SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO ÍNDIO E O GRUPO EM RIO D’AREIA 

 

Após a política indigenista, transcorrida no século XIX, adentra-se à República e 

política indigenista do século XX. Período em que são encontradas referências à comunidade 

indígena em Rio D’Areia. É sobretudo nesse período que regras jurídicas e políticas são 

legitimadas e concentram-se em um espaço específico, do qual emanam as estratégias do 

Governo.  

                                                                 
46 Carta da Sessão Magna do Centenário, no dia 4 de maio de 1900. 
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A edificação de uma política indigenista centralizada em um órgão governamental 

específico remonta à década de 1910, quando foi criado o SPILTN47 – Serviço de Proteção 

aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. O SPILTN inicialmente integrou o 

então Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC). Segundo Lima (1992, p.156), 

além da suposta proteção às populações indígenas, o órgão trabalhava no campo da mão de 

obra rural, controlando o acesso à propriedade e atuando na formação de trabalhadores 

nacionais para os centros agrícolas.  

A partir das reflexões de Lima48 (1995, p.39), o órgão pode ser considerado uma 

espécie de espaço de lutas para concentrar e conservar o monopólio de poderes exercidos 

sobre os povos indígenas. Ainda segundo o autor, o objetivo era implantar e reproduzir o 

poder do Estado. Desta forma, as práticas administrativas eram usadas como instrumentos, 

assim, as suas normas e práticas eram entendidas, conforme Bourdieu (1989), como 

estruturadas, mas também estruturantes. Ainda de acordo com Bourdieu, os textos normativos 

e as práticas do órgão podem ser entendidos como discursos que impõem limites para os 

povos indígenas, os quais criam um território baseado, em sua grande maioria, em interesses 

do próprio Estado Nacional. Ou seja, a terra criada a partir da prática e do discurso do órgão 

não é um espaço edificado pelo grupo indígena, como no caso dos Tekoa, mas imposto pelo 

poder do Governo.  

Observa-se, no regulamento interno do SPILTN49, que este buscava “introduzir em 

territórios indígenas a industria pecuária” (SPI, 1911), acreditando-se que os indígenas, dentro 

do seu grau evolutivo, teriam mais aptidão para lidar com esse trabalho e com isso se 

inserirem na sociedade50.  A partir de Lima (1995, p.119): “Em primeiro lugar deve-se 

reconhecer o primado de que ‘Os índios’ eram um estrato social concebido como transitório, 

futuramente incorporáveis à categoria dos trabalhadores nacionais”. Em 1918, o setor de 

Localização de trabalhadores rurais é desvinculado do setor de Proteção aos Índios, passando 

                                                                 
47 Firmado pelo Decreto nº 8072, de 20 de junho de 1910. 
48 Antônio Carlos de Souza Lima é dos principais pesquisadores acerca da política indigenista brasileira. No que 

diz respeito à administração do SPI, publicou pesquisas de grande valia para a compreensão das relações entre 

indígenas e o Estado. Reporta-se aos seus trabalhos com regularidade neste tópico, uma vez que se configuram 

como os principais veios analíticos do período.  
49 Decreto n. 9.214, de 15 de dezembro de 1911. 
50 Os regulamentos aos quais o SPI se respaldou durante alguns anos só foram formalizados pelo governo a part ir 

da Constituição de 1934. A Constituição de 16 de julho de 1934 foi a primeira a tratar da questão indígena, 

seguindo os seguintes termos: “Art. 5º - Compete privativamente à União: XIX - legislar sobre: m) incorporação 

dos silvícolas à comunhão nacional. Art. 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem 

permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las”. Caberia a União a responsabilidade de 

administrar a política indigenista. As Constituições de 1937 e de 1946 comungavam dos mesmos aspectos que 

sua antecessora quanto às questões dos direitos indígenas . 
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a ser chamado SPI51. Os ideais que moviam o SPI em toda a sua administração consistiam 

em: fixar os indivíduos à terra e oferecer todas possibilidades para sua sobrevivência. 

Acreditava-se que, dessa forma, esses povos completariam seus estágios evolutivos e 

paulatinamente se integrariam à sociedade envolvente, contribuindo para o desenvolvimento 

nacional. 

Segundo Lima (1987), os projetos indigenistas que vinham sendo pensados e as ações 

do SPI tinham três objetivos claros: abrir o território para a colonização – com a intenção de 

pôr fim às contendas entre indígenas e a sociedade envolvente - civilizar os indígenas e 

atribuir a esses indivíduos uma função dentro da nação. Conceder terras para os grupos 

representava, assim, uma forma de controle dos indivíduos por parte do Governo e também de 

proteção do Estado-Nação. Segundo Lima (1995), essas estratégias podem ser entendidas 

como um cerco de paz, ou seja, busca definir os limites ideais para controlar os seus 

ocupantes. 

Acabar com a liberdade, eliminar a mobilidade cultural dos grupos, alocando-os em 

um espaço cercado juridicamente, observando-os como inferiores em grau evolutivo, como 

crianças que precisam aprender e crescer para integrarem a sociedade envolvente. Cercear a 

mobilidade, cercá-los em pedaços de terras, observá-los com cuidados dedicados aos infantes 

são, segundo nosso entendimento, aspectos de uma pedagogia de criação da brasilidade : 

 
[...] técnica militar de pressionamento e forma de manter vigilância, ao 
mesmo tempo assédio de um inimigo visando cortar-lhe a liberdade de 
circulação, os meios de suprimento e a reprodução social independente ( sem 
implicar no ataque dos sitiantes), além de defesa contra os de fora do cerco, 
como num cercado para as crianças, estabelecendo limites e constrições aos 
por ele incluído/excluídos, numa amplitude que deveria justificar um 
numeroso quadro administrativo de fato hoje em dia existente.(LIMA, p.131, 
1995) 

 

As ideias que moviam as ações do SPI eram vinculadas, segundo Darcy Ribeiro 

(1996), a uma concepção de evolucionismo dos indivíduos, no sentido de um darwinismo 

social, ou seja, acreditava-se que evoluiriam espontaneamente se amparados pelo Governo e 

protegidos das pressões vindas do exterior das áreas demarcadas. Para Ribeiro (1996), os 

ideais do SPI eram positivistas e se respaldavam no evolucionismo humanista de Augusto 

                                                                 
51 A partir de Antonio Carlos de Souza Lima (1992, p.159), o SPI se desvincula das ações de Localização de 

Trabalhadores Nacionais por conta de corte de verbas - lei orçamentária 3454, de 06/01/1918- com pouca verba 

era inviável manter diversas funções sobre o órgão; dessa forma, as atividades que diziam respeito à localização 

de trabalhadores foram transferidas ao Serviço de Povoamento.  
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Comte. A intenção era transformá-los em pequenos produtores rurais para trabalhar em prol 

do progresso da nação. 

A exemplo disso é criado um regime judiciário especial para os indígenas, 

concretizado no Código Civil e também no Decreto-lei 5.484, de 27/06/1928, que classifica as 

populações indígenas em território nacional. Esse documento tinha por finalidade classificar 

os indivíduos em graus de aculturação, ou seja, dependendo do grau de contato dos grupos 

seriam tomadas ações específicas, que iam da criação de postos de contato até a 

instrumentalização dos grupos ao trabalho agrícola52. A categoria evolutiva atribuída separava 

os postos entre: os de Atração, Vigilância e Pacificação e os de Assistência, Nacionalização e 

Educação. O primeiro trabalhava com os indivíduos que eram considerados ainda em 

processo de contato, arredios e rebeldes. O segundo era designado para os povos pacíficos e 

sedentários, segundo Oliveira (1947, p.159), “capazes de se adaptar à criação e à lavoura e a 

outras ocupações normais”. Desta forma, para os povos considerados pacificados, o órgão 

deveria, segundo o regulamento, dar assistência à educação de ensino agrícola. Construir silos 

e galpões para o armazenamento das produções do grupo, além de auxiliar na pecuária e na 

aquisição de ferramentas de trabalho.  

O resultado do referido regime judiciário especial para os grupos indígenas foi a tutela, 

que pode ser entendida, assim como afirma Villares (2013, p.72-73), como o ato que confere a 

alguém os direitos de dirigir e proteger algum menor, ficando com sua guarda para representá-

lo e assisti-lo na vida civil. Também pode ser considerada como proteção, amparo ou 

assistência, visando suprir a suposta incapacidade de seus representados. O poder tutelar, para 

Lima (1995, p.74), é um elemento de soberania da sociedade envolvente, um poder disciplinar 

estatizado, com sua matriz em uma guerra de conquista, implicando obter o monopólio dos 

atos, controlar e definir a população indígena. 

Outro ponto que demonstra a investida do SPI para o controle do território e da nação 

indígena é a trajetória do órgão nos diferentes ministérios por que passou. Sempre ligados a 

setores da agricultura, do trabalho, da indústria e a proteção das fronteiras nacionais. Como 

um órgão do governo, o Serviço de Proteção os Índios deveria obedecer às ações dos 

ministérios aos quais fazia parte ao longo de sua existência. Sua trajetória fora a seguinte 

tabela: 

 

                                                                 
52Época em que o discurso da nacionalização dos povos indígenas é muito presente, fortemente marcado pelas 

ideias de que estes indivíduos estariam em um grau evolutivo inferior. Concepções visíveis no decreto 5.484 de 

27/06/1928 que se encontrava vigente.  



82 
 

Tabela 1 Ministérios pelos quais o SPI passou53. 

TEMPO MINISTÉRIOS 

1910-1930 Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 

1930-1943 Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

1934-1939 Ministério da Guerra (por meio da Inspetoria de Fronteira) 

1940 Ministério da Agricultura 

Fonte: GURSKI, Eder Augusto. 2015. Arquivo pessoal 

 

Em linhas gerias, a ideia do SPI circulava em conquistar as terras atraindo e 

pacificando, por meio da estratégia de pacificação sem violência. Presente já nos 

apontamentos de José Bonifácio de Andrada e Silva, mas colocada definitivamente em prática 

pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon54, em suas empreitadas nos trabalhos de 

linhas telegráficas. Habilidade que, supostamente, o levou à presidência do órgão. Este era o 

componente fundamental da pacificação aplicada pelo SPI: manter-se na defensiva. Assim, 

conquistar-se-ia o espaço sem destruir seus ocupantes. Confinava-os para tirá-los das terras 

pretendidas pelo governo, tornando-os produtivos.  

Cabe ressaltar que, em sua maioria, os dirigentes do referido órgão eram provenientes 

da esfera militar. Conforme o seguinte quadro: 

 

Tabela 2 Diretores do SPI. 

QUADRO DE DIRETORES DO SPI 

NOME FORMAÇÃO GESTÃO 

Cândido Mariano da Silva Rondon Militar 1910/1930 

Amaro C. da Silveira --------  
Antonio Martins Vianna Estigarribia Militar 1936 

Frederico Augusto Rondon Militar 1936 
Durival Brito e Silva -------- 1936/1937 

Vicente de Paulo T. da F. Vasconsselos Militar 1937/1944 
José Maria de Paula --------- 1944/1947 

Modesto Donatini Dias da Cruz Advogado 1947/1951 

José Maria da Gama Malcher -------- 1951/1955 
Lourival da Mota Cabral -------- 1955/1956 

Josino Quadros de Assis -------- 1956/1957 
José Luiz Guedes Militar 1957/1960 

Tasso Vilar de Aquino Militar 1961 

                                                                 
53No quadro é possível observar os ministérios pelos quais o SPI passou. 
54 Segundo estudos de Antonio Carlos de Souza Lima (1995, p.113-116), o Tenente-Coronel Cândido Mariano 

da Silva Rondon foi convidado a se tornar dirigente do SPI. Durante os anos 1910 até 1930, Candido Rondon 

dirigiu o órgão, implantando estratégias e projetos acerca dos problemas que circulavam no cenário social frente 

aos povos indígenas. Seguindo Lima (1987, p.164), nota-se que Rondon era visto sempre ligado à figura do 

herói.  Vinculado ao “último grande bandeirante”,  mostrava-se como o bravo homem que veio para solucionar 

os problemas da nação, expandir as fronteiras, capturar os índios e defender os territórios. 
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Moacyr R. Coelho Militar 1961/1963 

Noel Nutels Médico 1963/1964 
Aristides Procópio de Assis -------- 1964 

Luiz vinhas Neves Militar 1965/1966 
Hamilton de Oliveira Castro Militar 1966/1967 

Adaptado de LIMA, 1992, p. 159. 

 

Nessa direção, o antropólogo Antônio Carlos de Souza Lima destaca a importância e 

posição que o engenheiro/militar ocupava dentro das ações do SPI. Assim, argumenta que: 

 

O soldado-cidadão – em especial o engenheiro-militar – era representado 
como o agente indicado para o trabalho de “salvação” da nacionalidade, 
“missão civilizadora” que consiste em descobrir e demarcar o território 
geográfico, submeter e “civilizar” os que estivessem à margem da Nação, tal 
significando inseri-los num sistema nacional de controle social gestado a 
partir do centro do poder, tornando-os produtivos e engajados nesse mesmo 
esforço. (LIMA, 1992, p. 163). 

 

Ou seja, como dever do engenheiro/militar, o soldado/cidadão, usando de estratégias 

específicas, fazer contato com as populações indígenas, as quais estavam à margem dos 

planos do estado, pacificá-las e, de algum modo, impor-lhes um lugar específico, delimitado, 

facilitando seu controle. O trato com as populações indígenas tinha por objetivo 

principalmente transformá-los em pessoas produtivas para o Estado, inseri-los no sistema 

comercial da sociedade envolvente, ensinando-os a lavrar as terras. Além desses esforços, era 

imprescindível que se nacionalizassem as populações indígenas, ou seja, era preciso incluí-los 

como cidadãos brasileiros, fazendo-os servir à pátria. 

A partir de 1930, ocorre uma importante mudança no Serviço de Proteção aos Índios. 

O órgão passa a integrar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC)55. Com a 

criação do Ministério, segundo Lima (1992, p.164), foram transferidas a ele todas as 

atividades de imigração, colonização e comércio que até então eram vinculadas ao MAIC. O 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é outro dos muitos ministérios ao qual o SPI 

passou e, igual a todos, era voltado a questões que davam maior destaque à conquista, 

colonização e produtividade do território nacional. Trata-se do início da política de 

nacionalização de Getúlio Vargas com vistas à colonização das chamadas terras incultas da 

nação. 

Segundo Lima (1992, p.164), a desvinculação do SPI do ministério foi devido à 

retenção de verbas, que acabou gerando uma grave diminuição na magnitude das ações do 

SPI. Com a redução das atividades e a amplitude do espaço, diversos postos do Serviço foram 

                                                                 
55 Pelo Decreto nº 19670, de 04/01/1931. 
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desativados, muitos sem condições de seguir com a pouca verba. Ainda acerca das reflexões 

de Lima (1992, p. 164), a superação desse quadro ocorreria com a criação das Inspetorias 

Regionais do Trabalho56. Criaram-se núcleos em diversas partes do território nacional, uma 

forma de dar mais autonomia aos trabalhos. Contudo, embora autônomos em ações, ainda 

deveriam obedecer aos interesses do ministério em que estava alocado. 

Decorrente dessas mudanças, o SPI passou a fazer parte do Ministério da Guerra. Essa 

nova transferência trouxe modificações significativas para o órgão e, principalmente, para as 

atuações frente aos povos indígenas, principalmente para os que se situavam nas fronteiras. O 

serviço passou a fazer parte da Inspetoria Especial de Fronteira, atuando principalmente em 

áreas da fronteira nacional.  

Com base nas reflexões de Rocha (2003), o deslocamento do SPI para o Ministério da 

Guerra foi mudando as características do órgão e os laços entre militares e indígenas se 

estreitaram. O objetivo era que os indígenas fossem amparados e dirigidos por chefes 

militares. A pedagogia dessa política consistia em criar junto aos povos indígenas a noção de 

soldado, de que é um servidor de sua pátria, defendendo as terras do Brasil e até morrendo se 

preciso fosse para a proteção do país. 

Nesse período, as ideias que moviam as ações do Serviço, principalmente no que diz 

respeito às ações protecionistas, eram voltadas à educação enquanto um caminho para a 

incorporação à sociedade nacional, dentre elas o ensino agrícola. Em 1940, o SPI passou a 

fazer parte do Ministério da Agricultura; com a mudança, as atividades agrícolas, que já eram 

um dos pontos centrais nas ações do SPI, tornam-se ainda mais ativas57. O referido período é 

o mais ortodoxo quanto aos ensinos agrícolas dentro dos toldos indígenas, como uma forma 

de controle do território e de integração da população indígena. É em meio a essas ideias 

integracionistas que a comunidade de Rio D’Areia tem contato com o SPI e surgem as ações 

da política indigenista do período. 

  

                                                                 
56 Pelo Decreto nº 21690, de 01/08/1932. 
57A partir de Lima (1995), é possível notar que, por volta de 1940, os trâmites indigenistas começam a sentir 

diferenças impostas pela criação do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, pelo decreto nº 1.794, de 22 de 

novembro de 1939, o chamado CNPI. A partir da criação do Conselho Nacional de Proteção aos Índios , as 

formulações das políticas indigenistas passaram a ter influências dos antropólogos pertencentes ao novo órgão; 

desta forma, as leis e as atribuições feitas sobre os povos indígenas ganham um aspecto vo ltado à pesquisa. 

Tornam-se notórios na política indigenista os cuidados com estudos etnográficos e levantamentos históricos, 

além da preocupação em documentar a maior parte de informações possíveis sobre os povos indígenas - estas 

atribuições ficam visíveis no Decreto nº 10. 652/1942. O Decreto nº 10.652, de 16 de outubro de 1942 - que 

aprova o regimento do Serviço de Proteção aos Índios - traz algumas considerações importantes para entender a 

trajetória do órgão, como as ideias vêm sendo construídas e pensadas ao longo de seu fluxo.   
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2.2.1 Rio D’Areia nos relatórios do SPI 

 

A política indigenista aplicada pelo SPI alcançou muitos grupos indígenas pelo país; 

as ações de pacificação e de controle territorial foram implementadas com vigor entre os 

grupos que se encontravam dispersos e/ou alocados em terras sem registro, como os 

inspetores chamavam as “terras irregulares”. Rio D’Areia, localizada no interior do Estado do 

Paraná, também sentiu os efeitos da política do período. Em meio aos registros do SPI no 

Museu do Índio, no Rio de Janeiro, foram encontrados dois relatórios de viagens de inspetores 

do referido órgão, os quais comentam acerca do toldo58 de Rio D’Areia. O primeiro é datado 

de 1937, e o segundo de 1942, dois momentos distintos que demonstram a intenção de 

aplicação de controle territorial e alguns indícios que revelam a intenção do SPI em dar maior 

visibilidade às questões agrícolas.  

O primeiro relatório foi apresentado pelo Inspetor do SPI no Paraná, Sertório da Rosa, 

em 1937, quando de sua viagem de inspeção a alguns toldos e postos indígenas do Paraná e 

Santa Catarina, em 11 de junho de 1937. Neste ano instalou-se o Estado Novo. 

Entre os toldos, Sertório da Rosa levanta e existência de um grupo indígena na 

localidade de Rio D’Areia. O inspetor, ao fazer uma visita ao posto indígena de Palmeirinha, 

em Palmas-PR, nota o deslocamento de muitos indivíduos da referida localidade, os quais 

seguiam viagem para Rio D’Areia. Segundo o inspetor do SPI, a evasão desses grupos 

indígenas para Rio D’Areia seria causada pelo anseio de fugir de supostas situações de 

dificuldade pelas quais passavam em Palmeirinha. O deslocamento dos indivíduos não fora 

visto com bons olhos pelo inspetor, uma vez que o destino deles eram terras que não se 

encontravam sob o domínio do órgão, ou seja, Rio D’Areia era uma localidade ainda sem 

controle do SPI e do Estado. Sertório afirma: 

 
Acontece, porém, que as terras onde elles estão se localizando não são do 
seu domínio e sim devolutas ou de particulares, de modo que é necessária a 
immediata intervenção da Chefia do SPI junto a quem de direito, no sentido 
da legalisação do caso, pela forma que julgar mais conveniente. Como 
Cacique desse toldo irregular está o índio Manoel Guedes Paulista, nomeado 
em 1930 pelo então Inspetor Sr. José Maria de Paula, posto que já remonta 
áquella época a concentração de índios no referido local. Também alli se faz 
impreacindivel e urgente a colocação de um encarregado do SPI [...] (SPI, 
1937). 

 

                                                                 
58Segundo Lúcio Tadeu Mota (2009, p.18), esse é um termo que foi comumente utilizado no final do século XIX 

e no início do XX em todo o Brasil, para designar os locais de moradia das populações indígenas.  
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A constatação do referido inspetor do SPI revela Rio D’Areia como um problema para 

a aplicação do controle sobre as terras. O referido toldo, para onde viajavam sujeitos de 

localidades já assistidas pelo SPI, era uma terra, segundo o inspetor, irregular, devoluta, ou 

seja, terras do Governo que não estavam sendo lavradas, sem registros de posse e que 

poderiam ser comercializadas a qualquer momento. Essa situação representava um problema 

para o órgão, uma vez que colocaria em risco o controle de outras comunidades que poderiam 

se deslocar a terras ainda não regularizadas e controladas, o que representaria um risco de 

conflitos para com a sociedade circundante59.  

Nas palavras do Inspetor também é possível observar referências ao tempo em que 

esses indivíduos estariam agrupados no referido toldo. Segundo o funcionário, fora outro 

inspetor, de nome José Maria de Paula, quem fizera o primeiro contato com a população em 

1930. O inspetor, supostamente, acabou nomeando um cacique para a comunidade. A 

nomeação de um cacique por um inspetor do SPI era uma ação comum, nomeava-se um 

indivíduo para ser responsável pela comunidade, o qual, em teoria, seguia as normas 

estipuladas pelo SPI. Essa forma de proceder funcionava como uma maneira de controle do 

grupo na ausência dos inspetores. Fato que demonstra relações sociais entre os envolvidos, 

relações que transbordam as estruturas rígidas entre dominante e dominado. Contudo, não é 

possível afirmar com certeza se realmente o cacique de Rio D’Areia foi ou não uma 

nomeação do então inspetor do SPI em 1930, uma vez que não foram encontradas mais 

referências ao fato.  

Os indícios do relatório de Sertório levam à interpretação de que o grupo de Rio 

D’Areia não recebeu mais a visita dos inspetores do SPI, depois de José Maria de Paula, em 

1930. As atividades do órgão não tiveram continuidade, a situação irregular em que o grupo 

                                                                 
59 Em um documento encontrado no arquivo do Museu Nacional do Índio no Rio de Janeiro é possível notar 

quais eram as atribuições sobre a política indigenista aplicadas pelo SPI. O documento destinado ao ministro 

pede a substituição do projeto de lei nº245 de âmbito nacional. O seguinte documento  era datado em 22 de maio 

de 1951 e assinado pelo presidente José Maria da Gama Malcher. Os interesses do SPI expressos no documento 

são referentes ao artigo 216 da Constituição de 18 de setembro de 1946, que o documento se refere: “Art 216 - 

Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de 

não a transferirem”. O documento traz alguns pontos importantes sobre a implementação deste artigo, 

principalmente no que diz respeito ao direito indígena referente às terras e os usos das mesmas. Os territórios 

demarcados seriam administrados exclusivamente pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI), conforme expresso 

no Art. 6º do referente documento. Assim, o território era patrimônio indígena, sendo proibido qualquer tipo de 

loteamento ou divisão em glebas, com exceção de sucessão hereditária.  As matas e os benefícios contidos dentro 

do território indígena ficam reservados à comunidade, conforme Art. 10º, porém, com a circunspeção do SPI. 

Também neste documento contam argumentos acerca dos aforamentos, de forma que, indivíduos que não faziam 

parte da comunidade indígena, mas que não poderiam ser retirados do local, pagassem uma certa quantia anual, e 

esta seria revertida em benefício da comunidade indígena. 
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se encontrava necessitava de uma solução com regime de urgência, segundo Sertório, a fim de 

regularizar a situação e exercer o controle sobre a terra da comunidade60.  

Uma das preocupações de Sertório da Rosa foi a confecção de um mapa em que 

podemos observar o caminho percorrido por ele. A carta marca os pontos de parada na 

viagem que fez: 

 

Mapa 5 PERCURSO DO INSPETOR SERTÓRIO DA ROSA, 1937. 

 

 
Fonte: ROSA, Sertório da. Relatório SPI. 1937. Museu do Índio 

                                                                 
60 No que diz respeito à regularização e demarcação das terras, em conformidade com o item I do Art. 2º desta 

lei, o SPI apresentaria o reconhecimento justificado da ocupação das terras para o governo, a seguir se faria a 

medição da área a ser demarcada acompanhada pelo governo interessado. Por fim, o processo deveria ser 

devidamente assinado pelo diretor do Serviço de Proteção ao Índio e pelo representante da Secretaria de Estado. 

Nestes trâmites, a terra tornar-se-ia reconhecida como sendo de posse e propriedade do grupo indígena. Os 

documentos deveriam ser transcritos no registro de imóveis da determinada comarca para efeitos de direito. 

Desta forma, o SPI deveria disponibilizar para o governo uma cópia das áreas medidas e demarcadas, as sim 

também como um memorial e os documentos do processo de demarcação. No caso de doação , em conformidade 

ao item II do Art. 2º, o SPI procederia com a demarcação apenas se o título de doação ou aquisição da terra 

estivesse com os limites bem definidos e, se estas terras não estivessem sendo utilizadas por outros indivíduos. 

Ao que se refere ao item III do Art.2º, ao constatar a ocupação das terras por mais de vinte anos consecutivos, a 

demarcação desta área seria efetuada mediante justificativa de testemunhas. Seriam escolhidas três testemunhas 

com extremo rigor, conforme informações do item IV do Art. 18º: “devem ser homens velhos, dos mais antigos 

moradores do sítio em questão”, estes não poderiam ter nenhum tipo de vínculo com as partes envolvidas, 

deveriam ser honestos e criteriosos, sem suspeita de mentiras ou falsidade. A testemunha nestes casos serviria de 

título de domínio indígena sobre a terra, após o processo , os documentos deveriam ser transcritos no registro de 

imóveis. 
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Em meio a esse percurso, o inspetor marcou em seu mapa a localização de toldos 

indígenas, com o objetivo de registrar a concentração das populações existentes. A carta 

cartográfica desenhada pelo inspetor ilustra a passagem do funcionário por diferentes lugares, 

dentre eles o chamado Rio D’Areia, local em que o inspetor destaca existência de um grupo 

Guarani desde a década de 1930. Em outro mapa, construído pelo inspetor Sertório da Rosa, é 

possível observar com mais clareza a localização do referido toldo. 

 

Mapa 6 LOCALIZAÇÃO DE TOLDOS INDÍGENAS PELO INSPETOR SERTÓRIO DA 

ROSA, 1937. 

 

 
Fonte: ROSA, Sertório da. Relatório SPI. 1937. Museu do Índio. Grifos nossos. 

 

O mapa acima está perfilhado de pontos em que, segundo o inspetor, existiriam grupos 

indígenas. É possível notar gravuras, em formas triangulares com o aspecto de casas, as quais 

ilustrariam a existência das povoações indígenas. Em destaque, a existência de um grupo em 
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Rio D’Areia e também a localização das povoações indígenas de Mangueirinha e Marrecas, 

duas áreas que já vinham sendo assistidas pelo SPI. No que se refere a Rio D’Areia, a carta 

cartográfica é a prova da presença indígena no local já na década de 1930, demonstrando que 

as terras nas quais a comunidade Guarani se encontrava de fato eram um espaço de uso e de 

convivência do grupo. Contudo, a localidade era um ambiente sem controle, representando 

um possível problema para o governo e para a sociedade envolvente, uma vez que, aos olhos 

do inspetor, além de criar possíveis conflitos era utilizada como refúgio para indivíduos de 

outras comunidades indígenas já assistidas.   

O anseio imediato de controle das terras de Rio D’Areia não ocorreu com a rapidez 

com que Sertório a solicitou. A documentação do órgão de assistência só cita novos contatos 

com a referida comunidade em 1942. Ou seja, cinco anos depois, com o então inspetor do 

SPI, Deocleciano de Souza Nenê, o qual fez uma viagem de inspeção para visitar a 

comunidade indígena. O referido inspetor, ao fazer o transporte de algumas cabeças de gado 

para o toldo de Campinas, em Palmas-PR, aproveita para inspecionar o chamado toldo de Rio 

D’Areia.  

É importante lembrar que nesse período o SPI é subordinado ao Ministério da 

Agricultura (MA)61. Portanto, as práticas do órgão passam a ser aplicadas, sob o ponto de 

vista da ocupação do espaço nacional, a partir de um projeto colonizador, pautado na 

produção agrícola. Visava-se, dessa forma, ao progresso das sociedades indígenas por meio de 

trabalhos agrícolas dirigidos, assim seriam transformados em colonos que poderiam lavrar a 

terra que ocupavam e que a eles fossem cedidas.  

A viagem feita pelo inspetor do SPI, Deocleciano de Souza Nenê, até chegar ao toldo 

de Rio D’Areia, não fora simples; ele passou por algumas etapas até alcançar a localidade que 

se encontrava sem a assistência do órgão indigenista do governo; a sua empreitada até a 

localidade fora por ele assim contada:  

 
Na tarde do dia 10 do corrente, conforme meu telegrama nº15 desse dia, 
encaminho o gado para Palmas, segui para a Estação de Marechal Malét, 
embarcando as 19,30 horas, e só chegando em Malét  as 7 horas do dia 
seguinte, em virtude de ter deseincarrilhado um carro do Trem que nós 
conduzia, entre as Estações de Paula Freitas e Paula Frontim. Chegando em 
Malét, procurei uma condução para seguir para Rio da Areia, no Toldo de 
Índios Guaranys, o que não encontrei tão facil éssa condição, em virtude do 
tempo chuvoso que fasia, obrigando-me. Fui de Automovel até a Serraria do 
Snr. Nicolau Rébcka, distante de Malét 48 quilometros, más, só ali chegando 
as 14 hóras, em virtude do pécimo estado da estrada, não tendo seguindo nesse 
dia para o toldo que fica ainda dali a 24 quilometros mais ou menos, por que 

                                                                 
61 Pelo Decreto nº 1736, de 03 de novembro de 1939. 
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precisava arranjar um animal, e um vaqueiro para companheiro, conseguindo 
arranjar um velho de nome Agustinho Gonçalves, montado em seu proprio 
animal, e mais um cavalo para mim, emprestando o arreio do Snr. Nicolau 
Rébcka, e na manhã do dia 14 viajemos rumo ao toldo, que não obstante a 
chuva que cahiu do meio dia para tarde, cheguemos ao toldo, passando os rios 
Putinga no váu do Papuam , e o rio da Areia na balça do índio Narciso Soares. 
(SPI, 1942).   

   

O inspetor do SPI, Deocleciano de Souza Nenê, ao chegar à comunidade em Rio 

D’Areia, encontra cerca de quarenta e nove pessoas residindo no local, “morando em diversas 

cabanas paredeas de pausinhos roliços e cobertas de capim, caséres sem nenhum 

compartimento separado” (SPI, 1942).  Segundo o relatório do inspetor, “esses 49 indios, 

dividem-se em 13 familias, sendo 11 cabeças de casaes, e duas viúvas”. A inspeção realizada 

por Deocleciano e a produção de seu relatório de viagem privilegiam a produção agrícola do 

grupo Guarani, ao argumentar que “informaram me terem apenas plantado no ano próximo 

passado, 140 litros de milho, 29 litros de feijão, informações prestadas pelos próprios índios”. 

(SPI, 1942).  

O inspetor do SPI cria uma tabela em que deveriam constar as criações e as 

quantidades plantadas por cada família, ou seja, deveriam ser preenchidas as atividades 

agrícolas desenvolvidas na área. Essa tabela era recorrente nas inspeções, uma vez que, no 

mesmo relatório do inspetor, encontram-se visitas feitas em outras comunidades, as quais 

demonstram um padrão nessa prática de construção de tabelas para a contagem agrícola dos 

toldos indígenas. Ao que parece, essa prática era uma forma de controle da produção das 

povoações: em cada visita uma tabela com a quantidade plantada, a criação e a quantidade de 

terras que a comunidade possuía; possivelmente as tabelas serviam de registros periódicos 

feitos em cada comunidade para o controle de suas produtividades. Reconstruindo a tabela da 

inspeção em Rio D’Areia, como uma forma de apreciar melhor a maneira com que o inspetor 

separou as produções, tem-se: 

Tabela 3:  Tabela de inspeção de Deocleciano de Souza Nenê62. 

 Milho 

(litro) 

Feijão 

(litro) 

Abelhas 

(caixas) 

Porcos 

(cabeças) 

Família 1 ---------- -------- ---------- ------------ 

Família 2 20 5 ---------- 15 

Família 3 20 5 5 ----------- 

Família 4 20 2 ---------- ----------- 

Família 5 10 -------- ---------- ---------- 

Família 6 ---------- -------- ---------- ---------- 

                                                                 
62 Na tabela original demonstrada pelo inspetor existem os nomes de cada indivíduo e cada família, contudo, 

seria demasiado grande para compor o corpo do texto. 
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Família 7 ---------- -------- ---------- ---------- 

Família 8 ---------- -------- ---------- ---------- 

Família 9 ---------- -------- ---------- ---------- 

Família 10 10 2 ---------- ---------- 

Família 11 60 15 ---------- ---------- 

Família 12 ---------- -------- 8 ---------- 

Família 13 ---------- -------- ---------- ---------- 

Fonte: GURSKI, Eder Augusto. 2015. 

 

A tabela acima demonstra uma preocupação em mapear as produções agrícolas do 

grupo. A forma de separação individual das produções e a descrição das quantidades 

plantadas demonstram a preocupação do Inspetor em aplicar a política de incentivo agrícola 

do SPI na localidade de Rio D’Areia. Encontram-se mais algumas informações que 

esclarecem a natureza da inspeção do Serviço de Proteção aos Índios. Segundo consta no 

relatório: 

 
O Indio Inacio Franco disse possuir 15 cabeças de porcos que deu a um 

amigo para cuidar, esse amigo visto morar no faxinal63criador, por não poder 
ter esses porcos ali onde mora, Contei em duas casas dos índios João 
Mauricio e Narciso Soares, possuírem respectivamente 5 e 8 caixas de 
abelhas, no total de 13, nada mais possuem esses índios.[...] Sube ainda, que 
estão fora do toldo 4 familias, trabalhando com o Snr. De nome José Bépe, 
no lugar Agua Quente, município de Rebolças, famílias essas compostas de 
12 pessoas. (SPI, 1942). 

 
O relatório do inspetor é construído com o intuito de identificar o grupo por sua 

produção, o que é evidente na construção da tabela e nos argumentos descritos acima. O 

inspetor reforça sua posição ao evidenciar a informação de famílias que estavam fora da área, 

trabalhando em uma cidade vizinha, a fim de conseguir condições melhores. 

Essas questões, por sua vez, estão relacionadas a uma política integracionista que 

observava a comunidade em Rio D’Areia e os demais povos indígenas como indivíduos a 

serem incorporados à sociedade nacional. Conforme expõe Sertório da Rosa em seu relatório : 

 

                                                                 
63 O sistema de Faxinal é comum no âmbito regional da região geográfica em questão. Esse sistema é 

compreendido por Ancelmo Schöner e José Adilçon Campigoto (2011, p 54) como um modo de utilização das 

terras de maneira comunitária, que existe principalmente na região sul do Brasil. Este sistema também se 

caracteriza pela maneira de criação dos animais, permanecendo estes soltos, fora de limites de cercas, e pelo 

aproveitamento ecológico dos recursos naturais. A criação de porcos é um dos elementos mais marcantes no 

sistema faxinalense. Segundo Soares e Sochodolak (2008), os animais eram de extrema importância para os 

indivíduos em termos culturais e de subsistência. Assim, no contexto entre comunidade indígen a e comunidade 

faxinalense tem-se um laço de relações extremamente interessante, tendo em vista que trata-se de comunidades 

de uso comum com diferenças culturais, mas que são inter-relacionadas nos termos da economia. Esta relação 

demonstra como a fronteira pode ser considerada como um locus dinâmico de relações de convívio e troca, as 

práticas sociais interagem e fazem surgir um emaranhado de características do local de contato.  
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Toda a raiz deste problema reside, parece-me na necessidade de obsorpção 
do elemento aborígine e, para isso, só existe quatro providencias a serem 
tomadas: criação de escolas para creanças e adultos, organização de colônias 
indígenas sob um sistema adequado de padronização e nacionalisação, 
inclusão no Registro Civil de todos os selvicolas de ambos os sexos e 
qualquer edade, inclusão no Sorteio Militar daquelles que astiverem em 
edade para isso. [...]Faça-se isso e, dentro em pouco, a massa aborígene terá 
sido inteiramente obsorvida e integrada da comunhão social [...] (SPI, 1937). 

 

O inspetor demonstra de maneira rígida os ideiais do Serviço, destacando a criação de 

colônias indígenas, sob um sistema rigoroso de padronização e nacionalização dos indivíduos, 

como um dos pontos fundamentais para a integração dos sujeitos. A esse respeito, Rocha 

(2003) reitera que a nacionalização e a prática de fazer com que os povos indígenas tornem-se 

patriotas eram uns dos objetivos mais visíveis dentre as ações de controle e domínio das 

populações indígenas no Brasil. Lima (1992, p. 170) argumenta que, sobretudo nos últimos 

anos de atuação do órgão, há uma contínua concepção e um esforço para instrumentalizar os 

indígenas para o trabalho agrícola. Fato que, segundo o autor, cresceu ainda mais em 

importância a partir de 1940, com a passagem do SPI pra o Ministério da Agricultura.  

As investidas por instrumentalizar as comunidades indígenas para a agricultura se 

davam por acreditar que dentro do seu grau evolutivo este seria o único meio de integrá-los de 

maneira rápida à sociedade envolvente. Ou seja, as condições que estavam disponíveis para os 

grupos indígenas integrarem a sociedade era o abandono radical de sua cultura, e uma 

inserção rápida e forçada como mão de obra agrícola. E é nessa mesma direção que tal 

política também foi presenciada pela comunidade em Rio D’Areia.  Ações que buscavam o 

controle do território e a classificação de seus ocupantes como trabalhadores nacionais.  

Após inúmeras denúncias de violências e abusos contra as populações indígenas em 

todo país, o SPI é extinto. Os escândalos envolvendo o órgão de assistência aos povos 

indígenas geraram um relatório que expunha os crimes e os envolvidos, o chamado relatório 

Figueiredo. Depois da extinção do SPI foi criado outro órgão governamental para cuidar das 

questões indígenas no Brasil, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  

 

2.3 AS BASES PARA A PRÁTICA DEMARCATÓRIA: O GRUPO DE TRABALHO E A 

DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Após o relatório do inspetor do SPI, Deocleciano de Souza Nenê, em 1942, não foi 

possível encontrar nenhuma informação que ligasse o grupo com o órgão governamental de 

assistência aos povos indígenas. Muito provavelmente, depois da extinção do Serviço de 
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Proteção ao Índio, as terras que não haviam sido regularizadas e destinadas às populações 

indígenas ficaram à margem da assistência e foram esquecidas pelo novo órgão, a FUNAI. 

Entre elas, Rio D’Areia, que só vem a ter notoriedade depois de uma pesquisa antropológica 

feita na comunidade de Mangueirinha.  

Este argumento torna-se coerente uma vez que: 

 
Durante nossa estadia no campo tivemos oportunidade de conversar com 
pessoas provenientes de Rio da Areia. Fomos informados que lá habitam 
entre sete e nove famílias num total de quase setenta pessoas. [...] Na 
FUNAI, por sua vez, ninguém sabia da existência de Guarani no Rio da 
Areia. (PIRES, 1975, p.12) 

 

 Ao ler as informações prestadas pela pesquisadora Maria Ligya Pires, nota-se que a 

FUNAI não tinha conhecimento da existência do grupo localizado em Rio D’Areia em 1975. 

Somente depois de ter posse dessas informações é que a FUNAI tomou conhecimento da 

existência da comunidade e destinou um grupo de pessoas para que fosse dado início aos 

trabalhos de assistência e, concomitantemente, proceder com os estudos para a realização da 

prática demarcatória no referido local.  

A prática de demarcar uma Terra Indígena é um processo burocrático e em muitos 

casos extremamente demorado. Além disso, a demarcação é subordinada a interesses do 

governo, sendo submissa aos contextos jurídicos e políticos em que está inserida.  

A prática demarcatória que se iniciou em Rio D’Areia, depois das informações da 

antropóloga, também passou por um processo truculento, sendo influenciada por diferentes 

contextos e algumas revisões. Nesta direção, este trabalho busca entender os postulados 

iniciais das práticas demarcatórias, bem como o contexto histórico em que se iniciaram os 

primeiros trabalhos em Rio D’Areia. 

Queremos recuperar um conjunto de práticas políticas vinculadas à demarcação da 

Terra Indígena Rio D’Areia. Práticas essas que, desde 1984, passaram a ser um dos 

fundamentos para o direito à posse do espaço geográfico conhecido como Terra Indígena Rio 

D’Areia. Para tanto, cabe discutir e recuperar essas práticas demarcatórias com o objetivo de 

elucidar as forças e as tensões que perpassaram esse campo de disputas. Em meio a essas 

contendas, o poder público teve um papel crucial nas ações de demarcação, uma vez que é 

dele que emana a autoridade para a aplicação do direito à posse da terra para os grupos 

indígenas.  

A prática demarcatória atual é regulamentada pelo Decreto 1.775, de 1996. Este 

decreto dispõe sobre a demarcação administrativa das Terras Indígenas no Brasil. Com base 
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no referido Decreto, a demarcação deve seguir algumas etapas até sua conclusão: 

Identificação64; Aprovação da FUNAI; Contestações; Declaração; Demarcação; Homologação 

e Registro65. 

Entretanto, a prática de demarcação das terras indígenas passou por diferentes 

transformações até chegar às disposições do Decreto 1.775, de 1996. A demarcação da Terra 

Indígena Rio D’Areia ocorreu em meio ao processo de transformação. A referida terra não foi 

demarcada com base no Decreto de 1996; o seu processo se deu em dois momentos, em 

contextos diferentes e aprovada por decretos diferentes – antes e depois da Constituição de 

1988. As duas demarcações de Rio D’Areia traduzem a forma com que a política indigenista 

foi modificando-se, ajudando a compreender as nuances da prática demarcatória no Brasil. 

Em meio ao processo de demarcação estão envolvidos diferentes agentes como 

antropólogos, políticos e membros do jurídico. Esses agentes fazem parte de campos sociais 

                                                                 
64 As regras para a elaboração do relatório de identificação encontram-se na Portaria nº 14, de 09 de janeiro de 

1996. Diferente dos decretos anteriores, que dispõem sobre a demarcação administ rativa das Terras Indígenas, o 

Decreto 1.775 de 1996 tem o amparo de uma portaria que estabelece as regras  para a elaboração do relatório; os 

decretos anteriores não eram endossados por tal regimento. A portaria nº 14 é dividida em sete partes, cada parte 

estabelece regras diferentes para a coleta de dados e a elaboração dos estudos. É importante notar na referida 

portaria o grande destaque dado às características culturais dos grupos envolvidos no processo de identificação, 

aspecto que não é encontrado nas legis lações anteriores a Constituição de 1988. As regras estabelecidas na 

portaria envolvem estudos documentais e etnográficos que privilegiam as formas de uso e convivência na área. A 

primeira parte é o levantamento dos dados gerais do grupo, uma espécie de panorama geral das informações 

básicas, como etnia, elementos culturais e linguísticos, distribuição espacial entre outros. A segunda parte diz 

respeito ao levantamento de habitações permanentes. A terceira, por sua vez, corresponde ao levantamento das 

atividades produtivas. A quarta parte é um levantamento do meio ambiente e a ligação deste com o grupo . A 

quinta parte diz respeito à reprodução física e cultural, uma coleta de dados sobre a natalidade e a mortalidade, 

descrições dos aspectos cosmológicos que estão ligados à área. A sexta parte é o levantamento fundiário, que diz 

respeito ao levantamento de ocupantes não indígenas, a descrição da área, informações sobre a natureza da 

ocupação, ou seja, um levantamento dos dados fundiários que envolvem a terra a  ser demarcada. A sétima parte 

é a conclusão e a delimitação, no qual deve haver a proposta de limites da área a ser demarcada. A proposta deve 

ser acompanhada de uma carta topográfica contendo todos os dados da identificação dos limites e os aspectos 

geográficos da área, evidenciando as suas vias de acesso.  
65 A identificação é a fase inicial do processo de demarcação. Nesta etapa a FUNAI nomeia um grupo de 

pessoas, coordenado por um antropólogo, para proceder com os estudos de campo. Este grupo coleta dad os etno- 

históricos, jurídicos, cartográficos e ambientais com o intuito de identificar os limites a serem demarcados e 

apresentar as características que comprovem a identificação do grupo na qualidade de indígena, demonstrando 

que este é detentor do direito a posse da terra que está sendo estudada. Após os estudos deve construir um 

relatório contendo as informações coletadas. Na segunda fase do processo o relatório é apresentado ao presidente 

da FUNAI o qual deverá analisar e aprovar, ou não, a identificação apresentada no relatório. A terceira fase por 

sua vez diz respeito as possíveis contestações em relação a demarcação. Conforme o referido decreto, após a 

aprovação do relatório e sua publicação no Diário Oficial da União, qualquer interessada tem cerca de 90 dias 

para apresentar contestação junto a FUNAI, desde que este apresente provas concretas e passíveis de 

contestação. Cabe então ao órgão de assistência averiguar o caso, lavrar um parecer e encaminha -lo para o 

Ministério da Justiça. Ao passar por es se processo, os limites das áreas serão declarados, compreendendo a 

quarta etapa da prática demarcatória. Em um prazo de 30 dias o Ministério da Justiça deverá publicar uma 

portaria declarando os limites da terra para proceder com a demarcação física da área. A demarcação 

compreende a quinta fase do processo, nesta etapa a FUNAI demarca a Terra Indígena. A sexta fase diz respeito 

a homologação. Após a demarcação física da terra cabe ao Presidente da República para a homologação da terra. 

O registro é a última fase do processo de demarcação, em até 30 dias após a homologação a terra deve ser 

registrada no cartório de imóveis da comarca responsável e também na Secretaria de Patrimônio da União.  
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distintos e possuem características próprias. O poder Legislativo e o Executivo Brasileiro são 

lugares compostos por representantes eleitos pelo povo para representá-los na política do país. 

Esse lugar de atuação social, por sua vez, tem como uma de suas principais tarefas a criação e 

aprovação das leis que estabelecem o controle político. Assim, é do ambiente político que 

partem as regras do Estado com o intuito de legislar sobre a sociedade. Entendemos esse 

campo de atuação como campo político.  

O campo político é por excelência um lugar de disputas pelo monopólio do poder 

simbólico, poder de legislar, de impor as regras e as normas sociais. O discurso que emana do 

campo político é, segundo Bourdieu (1989), performativo, por ser produto do Estado; este, 

por sua vez, é o espaço que atribui aos seus agentes o poder do monopólio da divisão do 

mundo social. Os agentes do referido campo devem compartilhar do corpus de saberes 

específicos, ou seja, o habitus político. Segundo Bourdieu (1989), o habitus político é 

necessário para que os agentes entrem no jogo de disputas internas e também consigam o 

reconhecimento externo das esferas sociais e de seus eleitores. O jogo político está 

continuamente movimentando seus agentes para a conquista do monopólio da elaboração e da 

difusão da divisão do mundo social. Desta forma, os agentes conseguem utilizar os 

instrumentos do poder simbólico do Estado para transformação ou manutenção das estruturas 

do mundo social. A política indigenista faz parte desse campo, uma vez que os textos 

normativos que regulamentam o direito indígena são provenientes de tal microcosmo.  

O campo jurídico, por sua vez, é o lugar, segundo Bourdieu (1989), para dizer o 

direito, espaço autônomo que não depende das ordens externas, ou seja, diferente do campo 

político, o campo jurídico é um microcosmo autônomo com disputas estritamente internas 

pela autoridade reconhecida. Assim, o habitus jurídico é um corpus de aspectos específicos e 

internos, os quais fazem com que os jogos e disputas dentro do campo não dependam das 

influências externas. Esse campo, segundo Bourdieu (1989), exerce um poder simbólico sobre 

a sociedade, uma vez que detém a autoridade de coerção e julgamento, controlando o mundo 

social por meio de seus vereditos, impondo a coerção física, retirando a liberdade, cerceando 

um grupo, tirando-lhe a propriedade ou seu território. Segundo Bourdieu (1989, p. 236), tal 

poder é possível pelo fato do campo aplicar as regras e a visão soberana do Estado, “detentor 

do monopólio da violência simbólica legítima”.  

O campo político e o campo jurídico são espaços que se relacionam, os textos 

normativos, provenientes do campo político, são reprovados ou legitimados e endossados pelo 

campo jurídico, passando a ter a autoridade de aplicação e, segundo Bourdieu (1989), são 

consagrados como visão legítima do mundo social. Dessa forma, textos como leis, decretos, 
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portarias e Constituições emanam principalmente do campo político, mas fazem parte da 

atuação dos agentes do campo jurídico.  

A imposição da legislação indigenista brasileira também passa pela esfera do campo 

jurídico. As normas que são fabricadas no campo político passam pela aprovação de tal 

campo, que lhes confere a legitimidade para a aplicação. Após aprovada, a norma passa a ser 

colocada em prática e qualquer transgressão da regra é julgada pelo campo jurídico. No 

processo de demarcação das Terras Indígenas, o campo jurídico compõe o rol que serve de 

base para o processo. Assim, juízes, procuradores, advogados, dentre outros agentes, fazem 

parte da prática administrativa, seja aprovando e aplicando as leis, dando suporte às propostas. 

Denunciando e julgando as transgressões e impondo, juntamente com o campo político, o 

poder simbólico sobre as terras e as populações indígenas. 

Nesta direção, a demarcação de Terras Indígenas é o lugar em que Política e Direito se 

mesclam, na medida em que são entendidos como processos de decisão, dominação e 

distribuição das ordens sociais que emanam do Estado66.  Segundo Villares (2013), por vezes 

é o Direito que define os processos elaborados pela Política. O Direito e a Política não são 

atemporais e universais, nas reflexões do autor, são um constructo histórico determinado pelo 

contexto em que estão inseridos; a norma só existe conforme determinada realidade. Contudo, 

o texto normativo – relatório antropológico, leis, decretos, portarias, constituições – se 

caracteriza mais como uma realidade ideal, imaginada, e só se transfigura em direito após 

entrar em contato com as relações sociais. 

 Algumas medidas são essenciais em relação à posse territorial. Para que os direitos 

desses grupos sejam respeitados é necessário que os indivíduos sejam reconhecidos como 

indígenas; para isso existe um procedimento específico, o qual é destinado a identificá-los 

como um grupo indígena e, também, firmar os limites da terra a ser demarcada. A partir de 

Villares (2013), essa preocupação de identificação emerge primeiramente nos estudos 

antropológicos, mas é incorporada pela prática administrativa do Estado, tornando-se a base 

para a concepção do direito à terra. A preocupação de identificação, segundo o autor, está 

engendrada nas questões jurídico/políticas; para o Estado, é mister identificar os indivíduos 

como indígenas, contudo é a autoidentificação que define se um grupo é indígena ou não. Ou 

seja, o reconhecimento do próprio grupo como indígena é a pedra base para o início dos 

estudos antropológicos e para as práticas administrativas de demarcação das Terras Indígenas. 

                                                                 
66É neste sentido que é usada a expressão jurídico/político ao long o do texto. Não se pretende discutir 

profundamente as relações políticas dos períodos estudados, mas tomar algumas decisões jurídicas/políticas 

como pressupostos para as demarcações. 
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Para que essa identificação fosse realizada, dever-se-ia nomear um grupo de 

indivíduos para ir a campo realizar os estudos. Esse grupo era nomeado pela FUNAI, órgão de 

assistência do governo que trata exclusivamente das questões referentes às populações 

indígenas, intermediando as ações de acordo com os seus direitos exclusivos. O grupo 

designado pela FUNAI é chamado de Grupo de Trabalho (GT); segundo Assis (2009), o GT 

era um conceito de caráter técnico utilizado pelo órgão para definir uma equipe liderada por 

um antropólogo e que era responsável pelos estudos de campo.  

A partir de Lima (1998), o grupo em questão era responsável pelo trabalho de levantar, 

analisar e escrever as informações colhidas em campo e referentes ao grupo étnico estudado. 

Ainda segundo o autor, deveriam realizar uma análise em torno do grupo indígena para defini-

lo e identificá-lo como uma coletividade étnica com direto à posse do espaço geográfico que 

ocupa, demarcando-o como Terra Indígena.  

Em meio ao processo de identificação das Terras Indígenas a serem demarcadas, o 

chamado Grupo de Trabalho exerce um papel fundamental, pois é a partir dele que os estudos 

de campo foram realizados, tentando coletar informações que conseguissem articular a 

concepção de território do grupo envolvido e os limites a serem demarcados. Nas análises de 

Oliveira e Almeida (1998, p.74), é a partir do Grupo de Trabalho que são construídas as 

definições da área, e também a caracterização do grupo estudado como indígena. É por 

intermédio do trabalho de campo desse grupo que emanam as condições primárias no que se 

refere à aplicação da política indigenista na demarcação de terras. Destarte, segundo os 

autores, a ação do GT se configura como um processo da política indigenista que endossa um 

dos pontos mais importantes do direito indígena.  

Portanto, um GT é uma composição institucional, determinada pela Lei 6.001 – mais 

conhecida como Estatuto do Índio, a qual representa uma das grandes conquistas em relação 

aos direitos indígenas, pois, antes mesmo da promulgação da Constituição de 1988, a lei já 

apresentava as determinações a respeito da posse da terra a as práticas e organizações 

culturais dos grupos indígenas. Contudo, mesmo sendo o Estatuto do Índio a lei que 

regulamenta e cria a demarcação das Terras Indígenas, nos termos que Rio D’Areia foi 

demarcada, é somente em 1976 que foi criado um decreto específico para tratar das questões 

de demarcação. No que se refere ao GT, o decreto de 197667 expõe que:  

 

                                                                 
67 Decreto nº 76.999, de 8 de janeiro de 1976. 
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Art. 2º. A demarcação das terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a 
que se referem os artigos 4º, item IV, e 198, da Constituição, será precedida 
de reconhecimento prévio da área a ser demarcada.  
§ 1º O Presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) nomeará um 
antropólogo e um engenheiro ou agrimensor, incumbidos do reconhecimento 
prévio, que apresentarão relatório contendo a descrição dos limites da área, 
atendidos a situação atual e o consenso histórico sobre a antiguidade da 
ocupação dos índios. (BRASIL, 1976) 
 
 

Notamos no documento três etapas para a realização dos trabalhos de campo; a 

primeira diz respeito à descrição dos limites da área. Esta etapa consiste em uma descrição 

dos limites da terra que a comunidade ocupa no momento da pesquisa e um levantamento 

descritivo dos limites a serem demarcados. Este procedimento é feito por meio de coleta de 

informações entre os moradores locais e também da própria comunidade, além de pesquisas 

em cartórios de imóveis. Feitas a pesquisas, devem apresentar no relatório a descrição desses 

limites.  

A segunda etapa consiste em descrever a situação atual da comunidade indígena que 

está sendo objeto de estudo. Nesse momento, a Etnografia se faz presente como uma 

ferramenta muito importante para o estudo de campo, uma vez que é por meio dela que o 

antropólogo descreverá os elementos da sociedade estudada. As descrições compõem uma 

discussão em que são levantados dados populacionais, relações econômicas e culturais.  

A terceira etapa consiste em fazer um levantamento do consenso histórico da 

comunidade. O termo Consenso Histórico faz referência a uma pesquisa que privilegia a 

descrição e a explicação, por parte dos membros do GT, da ocupação histórica da comunidade 

naquela determinada localidade que está sendo estudada. Ou seja, para o campo 

jurídico/político é necessário que se apresentem os elementos históricos da ocupação, uma vez 

que o direito à posse das terras é entendida e legitimada pela ocupação imemorial. Ou seja, 

com uma concepção antiguidade de ocupação. 

É importante destacar que esse consenso histórico só faz sentido dentro do texto 

jurídico, nas teorias da História e na Historiografia, não podendo ser relacionado com a 

ocupação dos grupos indígenas, uma vez que os elementos de ocupação indígena sobre seus 

territórios envolvem uma série de relações culturais que não se referem, especificamente, com 

o tempo de ocupação. Neste sentido, fazer uma discussão que privilegia um consenso 

histórico para demarcar uma terra que é ocupada por elementos de uso e vivência é ilegítimo.  

A discussão feita nesta etapa do processo faz sentido apenas para fins específicos do 

campo jurídico/político, por buscar um modelo indígena cristalizado na História. Assim, a 

discussão desta etapa é uma construção baseada em uma representação que se tem do grupo, 
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nos termos de Chartier (2002), que envolve uma ideia de provar sua ocupação por elementos 

históricos. Desse modo, cria-se uma representação do real para satisfazer os fins específicos 

do campo político/jurídico. Ou seja, o texto é construído sob um tipo de encomenda, deve 

obedecer às normas de seu lugar e do campo ao qual ele é destinado, pois a construção do 

autor sempre é condicionada por parâmetros definidos por um público-alvo. 

Retomando as questões referentes ao Decreto de 1976, que determina a ação de um 

Grupo de Trabalho, cabia à FUNAI nomear os responsáveis para a identificação dos limites 

da terra a ser demarcada e também os seus ocupantes, procedendo com todas as etapas 

descritas. O decreto de 1976, por sua vez, normatizava e criava o Grupo de Trabalho que 

tornar-se-ia de extrema importância para a demarcação das terras dos grupos indígenas no 

país. Tal grupo, designado pela FUNAI, adquire um papel de interlocutor entre o grupo e a 

posse legal da terra.  

Como prescrito no decreto acima, cabia ao referido Grupo de Trabalho a apresentação 

de um relatório. Espaço legítimo e legitimador da territorialidade indígena, o resultado das 

ações desse GT teria ainda a legitimidade assegurada após a aprovação do presidente da 

FUNAI, autoridade fundamental que endossaria o conteúdo. E somente depois de tais 

processos legitimadores, é que o presidente da FUNAI, investido de seu poder simbólico, 

poderia declarar a área descrita como ocupação do povo indígena indicado ou não. Na 

sequência, determinava-se a demarcação da área definida pelo relatório (BRASIL, 1976). 

Após esses procedimentos institucionais, o Estado lançava mão das chamadas portarias, 

documentos expedidos pelo presidente da FUNAI, que aprovava determinado espaço 

geográfico como Terra Indígena.  

No decreto de 1976, é possível observar que o conjunto de indivíduos selecionados 

para a identificação, reconhecimento e estudo deveria ser composto por um antropólogo e um 

topógrafo. O decreto também evidenciava que a identificação devia ter no mínimo dois 

técnicos, cada um deles possuindo uma das duas formações acadêmicas, e são assim 

caracterizados como fundamentais para o processo. No entanto, para Oliveira e Almeida 

(1998), na prática essa composição vinha sendo ampliada para outras áreas de formação 

acadêmica; não raro, sociólogos, engenheiros, engenheiros agrimensores, agrônomos e 

geógrafos eram alocados como especialistas e detentores de saberes práticos para a realização 

dos trabalhos. 

Nesses termos, o lugar do antropólogo nos grupos é fundamental, pois é o profissional 

que faz as pesquisas e lidera o GT. Sujeito que se reveste de conhecimentos necessários para 

captar a ligação dos indivíduos com o espaço pretendido. Segundo Oliveira (1998), o que se 



100 
 

espera dos antropólogos, por parte do campo jurídico/político, é a competência de dizer se 

determinado grupo é indígena e, sobretudo, qual é precisamente a ligação dele com a terra a 

ser demarcada. Essas são questões complexas do ponto de vista antropológico, contudo, ainda 

segundo o autor, para juízes, advogados, procuradores e membros do campo político as 

respostas deveriam ser precisas, pois esse campo não tem o domínio dos conceitos e 

conhecimentos teóricos/metodológicos que auxiliam os trabalhos antropológicos. Ainda 

segundo o autor, é nesse sentido que os trabalhos de pesquisa feitos pelo GT são chamados de 

perícias, pois neles é cobrado um alto grau de exatidão técnico-científica que não corresponde 

ao fazer antropológico acadêmico. O campo científico também deve ser destacado, uma vez 

que a Antropologia, a Etnografia e a Etnologia fazem parte do campo científico. Deste modo, 

o processo envolve diferentes campos, no qual o científico presta o grande subsídio de prova. 

Tal constatação representa a visibilidade administrativa para os grupos indígenas, 

contudo, muitas vezes, o grau e a exatidão cobrados pelo campo jurídico político não 

contempla o complexo de práticas culturais que envolvem a territorialidade indígena, o que 

acarreta uma redução das áreas. A designação de um GT, portanto, deflagra o início de um 

processo em prol da garantia dos direitos à terra.  Este é um caminho necessário para a 

existência das Terras Indígenas, ou seja, a Terra Indígena, para existir, deve percorrer os 

meandros do campo jurídico/político.  

Assim, após saber da existência do grupo Guarani em Rio D’Areia, por intermédio da 

pesquisa de mestrado da antropóloga Maria Lygia Moura Pires (1975), e iniciar os primeiros 

trabalhos na área, deu-se início ao processo de demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia. 

No ano de 1984, foi designado um Grupo de Trabalho para proceder com os estudos de 

identificação na localidade de Rio D’Areia68. Determinou-se o deslocamento de dois 

servidores do órgão indigenista – FUNAI – para município de Inácio Martins, no Estado do 

Paraná, região geográfica na qual se encontrava o grupo Guarani Mbyá. A antropóloga Olga 

Cristina Lopez de Ibenez Novion69 teve sua equipe constituída por dois engenheiros 

                                                                 
68 O GT que foi designado para realizar os levantamentos em Rio D’Areia foi instituído pela portaria º 1664, de 

10 de junho de 1984, nas atribuições do Presidente da Fundação Nacional do Índio, Jurandy Marcos Fonseca – 

FUNAI. Jurandy era advogado e tinha 44 anos. Quando assumiu a FUNAI, em 1984, ficou marcado por nomear 

dois indígenas para cargos de chefia. Já havia trabalhado na questão indígena como chefe de gabinete de dois 

presidentes da FUNAI. Nasceu em uma aldeia indígena de Taunay, seu pai participou da comissão Rondon e 

trabalhou no SPI. (POVOS INDÍGENAS NO BRASIL/CEDI, 1984. p.20) 
69 Mestre em Antropologia pela UnB, com dissertação defendida em 1980, com o título: As Mulheres, seu 

Trabalho e seus Filhos, Orientador: Klaas Axel A. W. Woortmann Fonte: http://dan.unb.br/teses-e-

dissertacoes/92-dissertacoes-de-mestrado, acesso em 13 jul. 2013. Esta é uma das críticas feitas por Oliveira e 

Almeida (1998, p.80): a questão da formação acadêmica dos antropólogos, que, segundo eles, deveriam ser em 

graus de mestre e no mínimo com graduação em Ciências Sociais, o que nem sempre acontecia. 

http://dan.unb.br/teses-e-dissertacoes/92-dissertacoes-de-mestrado
http://dan.unb.br/teses-e-dissertacoes/92-dissertacoes-de-mestrado
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agrimensores e um técnico agrícola70. Coordenados pela antropóloga, procederam assim os 

trabalhos de identificação da área em Rio D’Areia. (FUNAI, 1984) 

Diferentemente do que fora colocado no decreto de 1976, o GT de Rio D’Areia é 

constituído por uma antropóloga, dois engenheiros agrimensores e um técnico agrícola. 

Formação básica para os trabalhos de campo, uma vez que a Topografia, prevista pelo 

Decreto nº 76.999, de 1976, e a Agrimensura são áreas afins. Em muitos casos, nos trabalhos 

de campo, segundo Oliveira e Almeida (1998, p.78), eram designados servidores de outras 

áreas, os quais não tinham o preparo necessário para a realização dos estudos. Fato que não 

pode ser observado no GT de Rio D’Areia. Contudo, é possível notar que o cargo de 

antropólogo nos GTs era o único requisito que era seguido à risca. 

Observamos no documento de formação do GT para identificação da terra do grupo 

Guarani, em Rio D’Areia, a compreensão de outras nuances das práticas demarcatórias. 

Conforme já dito, o decreto de 1976 que inaugura a criação dos GTs no país, contudo, outro 

decreto, firmado em 198371, delimita as bases para as ações do GT em Rio D’Areia. Em suas 

atribuições, destacam-se: 

 

Art. 2º. A demarcação das terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a 
que se refere o artigo 17, item I, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 
será precedida de reconhecimento e delimitação das áreas.  
§ 1º A FUNAI, através dos seus técnicos e especialistas, procederá os 
levantamentos e estudos sobre a identificação e delimitação das áreas 
indígenas.  
§ 2º Concluídos os estudos preliminares e levantamentos de campo, a 
definição da área indígena levará em conta o consenso histórico sobre a 
antiguidade da ocupação e a situação atual, indicando, quando for o caso, a 
presença de não índios na área proposta, bem como a existência de 
benfeitorias, povoados ou projetos oficiais. (BRASIL, 1983). 

 

Com bases nesse decreto, o GT passava a realizar estudos e levantamentos acerca do 

grupo. A definição da área levava em conta “o consenso histórico sobre a antiguidade da 

ocupação e a situação atual”, ou seja, era responsabilidade do Grupo de Trabalho ligar o 

grupo com uma ocupação histórica do espaço geográfico. Essas atribuições são possíveis de 

serem observadas na Portaria 1.664, que designou o GT para os estudos de Rio D’Areia. 

Observando as palavras expressas na portaria:  

                                                                 
70 Sérgio de Campos, Engenheiro Agrimensor da sede da FUNAI, também o Engenheiro Agrimensor da 4ª 

Delegacia Regional (4ª DR) Edivio Batistela e o técnico Agrícola do INCRA, diretor dos recursos fundiários, 

fizeram parte do GT. 
71Decreto nº 88.118, de 23 de fevereiro de 1983. Este decreto, expedido pelo Presidente da República – João 

Figueiredo – dispunha acerca das ações de demarcação administrativa das terras destinadas aos grupos indígenas 

em território brasileiro. 
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O levantamento fundiário juntamente com o estudo da definição da área 
indígena a ser apreciada pelo Grupo de Trabalho instituído pelo decreto nº 
88.118/83, contará de vistoria de benfeitorias implantadas de boa-fé por não 
índios, consideradas úteis e necessárias, inseridas nos limites e serem 
propostos e visará inclusive, a natureza da ocupação, contingente 
populacional e conflitos existentes, mediante a identificação de posse, 
domínios, levantamentos documentais em cartórios das certidões de registro 
e respectivas cadeias sucessórias. (FUNAI, 1984) 

 

O GT deveria proceder investigando as benfeitorias de boa fé por não índios, que, 

segundo o decreto, seriam consideradas úteis e necessárias. Úteis e necessárias provavelmente 

para que a integração fosse facilitada, uma vez que deveriam estar nos limites propostos para 

a demarcação. Esse ponto leva à interpretação de que era necessária a inserção de não índios 

nos limites da demarcação; questão que ficará cada vez mais visível durante a discussão do 

texto.  

Continuando a análise da portaria, a investigação do GT teve a tarefa de buscar os 

contingentes populacionais indígenas, a natureza da ocupação, ou seja, a legitimidade da 

ocupação indígena, levando em consideração o seu histórico e os possíveis conflitos pela 

posse da terra do grupo indígena. Essas ações se configuram como práticas de identificação da 

área e de prevenção de conflitos com a sociedade envolvente pela posse da terra. O Grupo de 

Trabalho também deveria elaborar levantamentos documentais em cartórios e registros de 

imóveis. Assim, o grupo deveria encontrar todos os indícios possíveis para ligar o grupo à 

posse da terra, bem como os seus limites. 

Contudo, existem problemas que poderiam influenciar no trabalho do GT; um dos 

obstáculos que não raramente atrapalhavam o trabalho era o tempo para realizá-lo. O prazo 

estipulado para a realização dos trabalhos de pesquisa em Rio D’Areia, segundo a portaria, foi 

de dez dias. O limite para a entrega do relatório, por sua vez, foi decretado para trinta dias 

após o término dos trabalhos de campo. Se forem consideradas todas as tarefas que a portaria 

estipulava e o tempo para realizá-las, nota-se um período curto de estudos, o que poderia 

ocasionar problemas na demarcação como, por exemplo, uma redução da área a ser 

demarcada. 

Oliveira e Almeida (1998) destacam que os Grupos de Trabalho realizavam as 

pesquisas em períodos curtos de tempo, ou, nas palavras dos autores, “a toque de caixa”, 

caracterizando-se mais como uma “visita de área” do que um estudo aprofundado. Segundo os 

autores, os componentes do GT não conseguiam captar as relações estabelecidas sobre o 

espaço geográfico, essenciais para o estudo. Com isso, violavam seguidamente muitos 
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princípios, dentre eles o inventário das benfeitorias, sem que os ocupantes fossem 

consultados. Nesses casos, o GT coletava informações de terceiros ou deduziam apenas por 

observação direta. Tratava-se de um procedimento que poderia ocasionar a redução dos 

limites territoriais das Terras Indígenas. 

Normalmente os prazos para os estudos de campo, realizados pelos GTs de 

demarcação, eram extremamente burocráticos, fator que limitava a pesquisa, a coleta de dados 

e, concomitantemente, concorria para a construção de argumentos frágeis acerca da ligação 

entre a área a ser demarcada e o grupo indígena envolvido no processo.  Entretanto, os 

processos de demarcação não eram iguais; eram, na verdade, particulares, e seguiam as 

necessidades e especificidades de cada grupo, moldando-se conforme o contexto espaço-

temporal. É importante deixar claro que a crítica que este trabalho apresenta é, em geral, 

escassa para os estudos e não pode ser encarada de maneira geral, uma vez que, em alguns 

casos, é preciso que se construam os estudos de maneira rápida para assegurar o direito à 

posse da terra. Um bom exemplo para compreender este lado positivo da rapidez dos estudos 

são as áreas que se encontram em conflito, ou mesmo em áreas que estavam sendo invadidas 

pelas populações não indígenas, com o pretexto do desenvolvimento econômico e a 

integração nacional dos estados. 

Como exemplo deste processo, destaca-se o caso do norte do país, especificamente na 

região amazônica. Segundo Becker (2001), durante os anos 1960 observou-se uma grande 

investida por parte do governo em unificar o mercado nacional, dando um impulso para abrir 

a região amazônica ao contexto nacional. Tais ideias ganharam força especialmente durante 

um período ditatorial/militar, em que a expansão territorial, a delimitação de fronteiras 

nacionais e a unificação da nação eram alguns dos objetivos principais do governo. Conforme 

Castro (2007), o que norteou a investida para a construção de grandes estradas na região norte 

foi a intenção de integrar e ocupar o então "vazio demográfico", termo que se referia a 

espaços sem população e prontos à colonização. Tratava-se, na verdade, de terras habitadas 

por inúmeros povos indígenas. Todavia, este específico contingente populacional não 

importava. Para o governo central, os espaços estavam vazios, mesmo que fossem territórios 

indígenas.  

As políticas de desenvolvimento, pós anos 60, corroboraram para as investidas na 

região norte do país. Esse "avanço", segundo Heck, Loebens e Carvalho (2005), deu-se a 

partir da construção da chamada "Transamazônica", da Belém-Brasília, da BR 364, da BR 

174 e da perimetral Norte. Essas estradas, segundo os autores, passavam em meio a diversas 

povoações indígenas, como os Arara, Parakaâ, Cinta Larga, Waimiri-Atroari e Yanomami, 
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que foram, consequentemente, diretamente prejudicados. Não somente na abertura das 

estradas, mas pelas expedições destinadas a seu extermínio literal, endossados pelo poder 

público. Nesta realidade, em que os territórios e as populações indígenas estavam sendo 

duramente atingidas, sem qualquer tipo de preocupação em reservar terras ou conceder 

direitos, fazia-se imprescindível que, de forma mais rápida possível, fossem realizados os 

estudos para a demarcação das Terras Indígenas. Do contrário, se não fossem asseguradas, os 

povos indígenas corriam o risco de perder seu território e suas vidas. Observa-se certa 

diferença em relação às questões referentes ao caso criticado.  

Ou seja, em alguns casos, a rapidez é necessária, mesmo que os estudos não consigam 

apresentar argumentos sólidos e que não contemplem a totalidade do território que está sendo 

invadido, tomado ou que é motivo de conflito. Contudo, diferente das questões citadas na 

região norte, os processos que ocorrem no contexto em que é tratada a demarcação de Rio 

D’Areia necessitam de um tempo maior para que os membros do GT consigam proceder de 

maneira qualitativa com a pesquisa, fornecendo dados que auxiliem na demarcação total da 

área reivindicada e de direito da comunidade envolvida no processo. 

Além dessas questões, é importante esclarecer alguns pontos que regeram o início do 

processo de demarcação de Rio D’Areia. O decreto firmado em 1983, o qual delimitava a 

ação do GT em questão, consolidou algumas normas que contribuem para compreender o 

contexto em que os estudos foram desenvolvidos. Um dos pontos é a criação de outro Grupo 

de Trabalho para analisar as propostas da FUNAI, espaço destinado à apreciação dos limites 

apresentados pelo relatório. A criação desse grupo retira a autoridade exclusiva da FUNAI 

nos processos de demarcação:  

 

§ 3º A proposta da FUNAI será examinada por um Grupo de Trabalho, 
composto de representantes do Ministério do Interior, Ministério 
Extraordinário para Assuntos Fundiários, Fundação Nacional do Índio e de 
outros órgãos federais ou estaduais julgados convenientes, que emitirá 
parecer conclusivo encaminhando o assunto a decisão final dos Ministros de 
Estado do Interior e Extraordinário para Assuntos Fundiários.  
§ 4º Aprovada a proposta, será encaminhada ao Presidente da República o 
projeto de decreto estabelecendo os limites da área indígena considerada, 
cuja demarcação far-se-á com base no ato homologatório. (BRASIL, 1983). 

 

Assim, o decreto colocava em pauta a criação de outro Grupo de Trabalho, formado 

por diversos setores do governo, dos quais faziam parte um representante da FUNAI, um 

representante do Ministério do Interior, um representante do Ministério Extraordinário de 

Assuntos Fundiários (MEAF) e alguns convidados representantes dos órgãos ligados ao 
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governo federal. A criação desse grupo é fundamental para entender a demarcação das terras 

indígenas no período, uma vez que as questões que perpassam a formação desse Grupo de 

Trabalho geraram mudanças na forma de demarcação e acabaram restringindo o poder da 

FUNAI.  Em relação a essa questão, o Boletim Jurídico, periódico da Comissão Pró-Índio de 

São Paulo, destacava: 

 

O dec. 88.118 de 23 de fevereiro de 1983 não só revogou as disposições do 
até então vigente dec. 76.999 de 08 de janeiro de 1976, que determinava as 
diretrizes para a demarcação das terras indígenas, mas inovou perigosamente 
por que ao arrepio de lei anterior. De inicio, fere a Lei 6.001 de 19/12/73 – 
Estatuto do Índio – retirando à Funai a competência exclusiva da iniciativa e 
administração da demarcação, para dividi-la com a Ministério do Interior, 
com o Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários e “com outros 
órgãos federais ou estaduais julgados convenientes” [...] determina que a  
proposta de demarcação da Funai seja “examinada por um Grupo de 
Trabalho [...] (BOLETIM JURÍDICO, 1983, p. 13) 

 

Na mesma direção, o jornal O Globo publicou uma nota acerca do referido Grupo de 

Trabalho Interministerial72 (GTI). Tal nota colocava em questão as ações do deputado federal, 

e liderança indígena, Juruna, o qual destacava o caráter anti-indígena do decreto que criava o 

GTI. Segundo propalado pela liderança, esse decreto transferia a responsabilidade na 

definição de áreas da FUNAI para um grupo de trabalho interministerial. Segundo a liderança, 

a FUNAI, em dez anos, não havia conseguido demarcar nem cinco por cento dos territórios 

indígenas; com a transferência só tenderia a deixar o processo mais burocrático, retardando as 

demarcações. Nas palavras de Juruna “[...] com essa exigência, a demora será maior” (O 

GLOBO, 1983, p.5,), o que aumentaria a pressão sobre seus territórios. 

A nota é reveladora das preocupações que cercavam as autoridades indígenas, uma vez 

que, como porta-voz dos grupos indígenas, Juruna expressa a visão negativa de toda uma 

coletividade. Nesses termos, o decreto consistia em um expediente cuja ação legalizava:  

 
[...] a prática de prevalecer sobre os direitos dos índios, assegurados na 
Constituição e no Estatuto do Índio, os mais diversos arranjos. O decreto 
levaria em conta a presença de não índios na área proposta inicialmente, bem 
como a existência de benfeitorias, povoados ou projetos oficiais. (POVOS 
INDÍGENAS NO BRASIL/CEDI, 1983, p.11)  

 

Segundo os argumentos acima apresentados por Manuela Carneiro da Cunha, em uma 

edição do periódico Povos Indígenas no Brasil/83, trata-se de um controle sobre as terras, que 
                                                                 
72A partir deste momento referir-se-á ao Grupo de Trabalho Interministerial criado pelo decreto 88.118 como 

GTI, para não haver confusão quanto ao GT, que faz os trabalhos de estudo de campo nas áreas com presença de 

populações indígenas. 



106 
 

ameaçava o direito dos povos indígenas de ter a posse de seus territórios assegurada 

juridicamente.  Nos termos da citação, tanto a Constituição quanto o Estatuto do Índio teriam 

sido negligenciados no referido decreto, uma vez que o Estatuto dava à FUNAI o poder 

exclusivo de demarcação. Por outro lado, Manuela Carneiro Cunha também faz críticas à 

questão dos estudos levarem em conta a presença de não índios e de benfeitorias erigidas por 

eles, o que poderia ocasionar a redução da terra a ser demarcada. Esta ação está presente no 

documento de designação do GT de Rio D’Areia. 

Ainda no que tange à receptividade do decreto de 1983, outros documentos levam ao 

conhecimento a existência de incoerências entre o decreto e o Estatuto do Índio – que firmava 

a autoridade da demarcação para a FUNAI – com a possibilidade do GTI reduzir e retificar a 

proposta apresentada pela FUNAI. Um documento expedido pela CEDI traz por sua vez a 

seguinte indicação “[...] Nesse GT, coube à FUNAI apenas encaminhar uma proposta, que 

está avaliada em temos de novos critérios [...] que não os que constam no Estatuto do Índio 

[...] podendo essa proposta ser no GT retificada e reformulada [...] (POVOS INDÍGENAS NO 

BRASIL/CEDI, 1983, p.11,).  

Assim, o decreto era o documento que legitimava o controle das ações demarcatórias 

em todo território nacional. O poder de decisão ficaria restrito a um Grupo de Trabalho com 

interesses diversos, sem contato e sem conhecimento alguns das comunidades indígenas 

envolvidas. A decisão tomada pelo GTI era autorizada pelo campo que tem o poder simbólico 

de todas as práticas administrativas em território nacional, ou seja, o decreto era a prova 

legitimada do controle das demarcações de terras indígenas no Brasil. 

Na mesma direção, o periódico Porantim trouxe como título: “Política, não. 

Obediência, sim” (PORANTIM, ABRIL, 1983, p.16). O noticiário também enredava críticas a tal 

política indigenista que regularia os estudos e a formação do Grupo de Trabalho de Rio 

D’Areia. A autonomia da FUNAI estava na ordem do dia. O decreto, que reduzia a ação 

daquela fundação junto aos processos de demarcação, ato que tornara o órgão mero 

conselheiro de um Grupo de Trabalho, era visto com negatividade em diferentes instâncias. A 

repercussão negativa do decreto espalhou-se entre autoridades indígenas, povos indígenas e 

também pesquisadores.   

As restrições das tomadas de posição por parte da Fundação Nacional do Índio 

ligavam-se mais ao controle do direito indígena sobre a terra do que em sua ampliação. Fato 

que acompanha as questões indígenas desde a conquista dos primeiros direitos territoriais. A 

trajetória das discussões acerca do direito à posse da terra pelas comunidades indígenas 
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demonstra uma série de ataques aos direitos conquistados73. O governo inúmeras vezes se 

coloca contra as demarcações, aprovando medidas de restrições das práticas demarcatórias, 

embargando processos a pretexto de irregularidades, por reivindicação de terceiros e violando 

demarcações para a extração de matéria-prima e construção de usinas. Neste sentido, a luta 

pela posse da terra é árdua e nem sempre é vencida; o caso do decreto de 1983 é um exemplo 

da violação desses direitos, o qual não foi recebido com bons olhos. 

A repercussão negativa do decreto teve uma ampla discussão, tirando a autoridade da 

FUNAI e deixando-a como uma “conselheira” dos assuntos de demarcação. Na mesma 

direção, outros porta-vozes da crítica ao referido decreto também reverberaram argumentos – 

crítica feita pela ABA (Associação Brasileira de Antropologia) – tais como a que segue:  

 

[...] as conseqüências desse decreto são duplamente nocivas: de um lado a 
Funai está esvaziada[...] Do outro e ainda mais grave um direito liquido e 
certo dos índios passa a ser objeto de consideração e decisão por órgãos não 
capacitados técnica e juridicamente, voltados para interesses outros que não 
os da população indígena[...] (PORANTIM, 1983, p.5) 

 

Assim, abria ao Grupo de Trabalho Interministerial a discussão da proposta 

apresentada pela FUNAI, à qual cabia emitir um parecer, que poderia corroborar ou não com 

os limites propostos pelo GT designado pela FUNAI. Após tais trâmites, cabia ao Ministério 

do Interior e do ministro Extraordinário de Assuntos Fundiários decidirem os limites da área a 

                                                                 
73A trajetória da política indigenista brasileira está escorada em diversas tentativas de burlar os direitos indígenas 

à posse de suas terras. No presente trabalho, serão abordadas algumas delas. Nos últimos dois anos presenciam-

se algumas investidas que merecem destaque. Especificamente no Paraná, foram observadas algumas investidas 

por parte da bancada ruralista apoiada pela Ministra-chefe da casa civil, Gleisi Hoffmann. Segundo o jornal 

Porantim, de maio de 2013, no dia 08 de maio, em audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, na Câmara dos Deputados, a Ministra -chefe pronunciou seu 

apoio aos desejos da Bancada ruralista. Gleisi argumentou que até o final do semestre seria definido um novo 

marco para a demarcação das terras indígenas. Tal investida visa, segundo o jornal, intensificar o desmonte da 

FUNAI realizado pelo próprio governo Federal. Esta não é a única vez que a Ministra-chefe se manifesta a favor 

dos interesses ruralistas. Em edições anteriores do jornal Porantim ,observa-se a paralisação das demarcações 

das terras indígenas no Paraná, fato endossado pelo própria ministra com o objetivo de para a demarcação das 

terras e favorecer a implementação do agronegócio. Um dos episódios mais recentes acerca da tentativa de  

ataque aos direitos indígenas à terra é a promulgação da PEC 215. A referida proposta de Emenda à Constituição 

tem o objetivo de transferir do poder Executivo para o Legislativo a aprovação da demarcação das terras 

indígenas. Tal prática representa, segundo o jornal Porantim, de dezembro de 2013, uma ofensiva aos direitos 

indígenas, uma vez que o Legislativo é composto em grande parte por interessados diretos nas terras indígenas, 

especificamente os parlamentares que fazem parte da bancada ruralista. Os ruralistas têm interesse direto nas 

terras para transformá-las em áreas produtivas, implementando o agronegócio, visando ao lucro e ao suposto 

desenvolvimento do país. A PEC foi arquivada no final de 2014, mas  as discussões para a sua implementação 

rondam vivas na Assembleia. Nos últimos três  anos, as edições do jornal Porantim trazem em quase todas as  

edições as questões de Terras Indígenas. O direito à posse da terra é um assunto que tem se acentuado ao longo 

da política indigenista, a exemplo das abordagens do jornal. Não apenas no jornal Porantim, mas também em 

todas as edições do relatório de violência aos povos indígenas , publicado pelo CIMI. Na maioria das edições, 

principalmente nas mais recentes, a questão da posse das terras é o assunto que se apresenta com mais destaque 

que ao que diz respeito às violações de direitos Constitucionais frente aos povos indígenas em todo o Brasil.   
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ser demarcada. Só após esse procedimento a FUNAI teria autorização para demarcar 

determinada Terra Indígena. 

A prática de demarcação anteriormente destinada exclusivamente às ações da FUNAI 

acaba sendo controlada e cerceada pela decisão final do GTI. Neste sentido, o decreto firmado 

em 1983 aparece como uma legislação retrógrada a práticas já estabelecidas pelo Estatuto do 

Índio. Lei que atribui a função de demarcação diretamente à FUNAI, com o intuito de agilizar 

os processos demarcatórios. Se as demarcações das Terras Indígenas já estavam 

comprometidas e levavam muito tempo para serem concluídas, assim como afirmou Juruna, 

após a instituição desse decreto a tendência era uma maior burocratização do processo. Ou 

seja, as limitações e as exigências aumentariam, existiriam interesses de outros órgãos 

envolvidos e, concomitantemente, reduziriam as demarcações, aumentando o tempo dos 

processos. 

O procedimento descrito no decreto de 1983 claramente transforma a FUNAI em um 

órgão sem poder de decisão acerca da demarcação, cabendo a ela apenas fazer os estudos e 

apresentar a proposta para o GTI. Caso a proposta não agradasse aos membros, era rejeitada 

ou passava por ajustes decididos pelos próprios membros. Levando em consideração essas 

atribuições, os grupos indígenas seriam diretamente prejudicados, uma vez que a decisão da 

demarcação seria tomada por um grupo de pessoas que não tinha contato com a comunidade, 

não apresentava um cabedal de conhecimento que possibilitasse o entendimento da 

importância da terra para os diferentes grupos indígenas envolvidos nos processos e, em 

muitos casos, apresentava interesses contrários à demarcação. Neste sentido, todas as críticas 

apresentadas por lideranças indígenas e outros porta-vozes autorizados das questões indígenas 

são legítimas, uma vez que o decreto não só passava por cima de atribuições descritas em lei, 

mas também previa a condenação dos direitos conquistados e assegurados por ela. Um ataque 

direto aos direitos territoriais das comunidades indígenas.  

Esses são os caminhos que acompanharam o início das práticas em Rio D’Areia; 

depreendem-se como disputas que envolvem os campos jurídico e político, os quais visam 

determinar os rumos da demarcação. Conforme visto, a criação do Grupo de Trabalho 

Interministerial foi recebida com crítica entre os meios ligados à luta do direito indígena; de 

fato, se levar em conta a vigência do Estatuto do Índio, quando da criação do decreto de 1983, 

notar-se-á claramente a controvérsia.  

Essas mudanças desencadearam uma série de críticas feitas ao decreto de 1983, o que 

leva a asseverar a grande preocupação na forma com que as demarcações se dariam nos 

termos firmados pelo decreto. Julgava-se que as demarcações seriam dificultadas e as áreas 
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seriam reduzidas, um receio que perpassou o período de demarcação da Terra Indígena Rio 

D’Areia e, possivelmente, tenha tido influência em sua demarcação. O processo de práticas 

demarcatórias em Rio D’Areia foi iniciado sobre os postulados das disputas do campo 

jurídico/político, sendo regulada e determinada, inicialmente, conforme o decreto de 1983, 

que procedeu autorizando e regulando o trabalho do GT no estudo em Rio D’Areia.  

Tomando de empréstimo as ideias de Bourdieu (2008), é possível observar a prática do 

GT e do GTI e o discurso que dele emerge como um discurso autorizado pelo campo 

jurídico/político. Segundo o autor, o discurso é assim por ser reconhecido e por deter o poder 

simbólico da divisão do mundo social. Este investe autoridade no ato prático do Grupo de 

Trabalho. Entendemos o produto do GT como um discurso com um poder instituído por um 

campo, e por ele legitimado, conduzido, que é instituído e institui as representações referentes 

aos grupos indígenas estudados, e também decreta e impõe novas territorialidades. 

A prática do GT, assim como seu produto, é uma prática vinculada ao campo 

político/jurídico. O produto do Grupo de Trabalho é o relatório antropológico, constituindo-se 

em um dos principais documentos para a demarcação das terras dos grupos indígenas. No 

chamado relatório antropológico, o GT deposita as informações colhidas no estudo de campo 

feito acerca de determinado grupo e da delimitação de determinada terra.  

Estas informações são requisitadas pelo campo jurídico/político. O campo, assim 

como expõe Bourdieu, é organizado por indivíduos que partilham de um mesmo capital 

simbólico e que são assim reconhecidos. Com base nas reflexões desse autor, entendemos que 

as ações do campo político/jurídico são possíveis somente porque os indivíduos do campo 

antropológico têm conhecimento dos discursos do campo jurídico/político, ou seja, os signos 

e símbolos atribuídos ao relatório antropológico são reconhecidos no campo jurídico e são por 

ele legitimados. Tal prática tem por objetivo impor a representação do mundo social - ou ao 

grupo estudado - como uma forma de dar sentido e significado ao ato prático da demarcação.  

O relatório antropológico apresenta uma discussão com conclusões e argumentos que 

validam para o campo jurídico/político o direito à terra para determinado grupo indígena. 

Contudo, os relatórios nem sempre são a garantia do processo ser concretizado, pois o seu 

conteúdo pode ser aceito ou rejeitado. A decisão final nem sempre é a favor dos estudos 

apresentados nos relatórios, mesmo que estes mostrem de forma legítima a posse do espaço 

que está sendo estudado. 

Cabe entender em que medida o coletivo de práticas – decretos, leis, relatório 

antropológico – afetou, sobretudo, os trâmites da demarcação da terra indígena Rio D’Areia, 

uma vez que o processo de identificação dessa terra foi feito por meio de uma série de 
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postulados jurídico/políticos e etnográficos. O relatório antropológico pode ser esclarecedor 

quanto a essas questões. O tópico seguinte objetiva desconstruir alguns pontos do relatório 

para entender melhor a forma de construção desse documento, que foi fundamental para a 

aplicação dos direitos indígenas na primeira demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia.  

 

2.4 A PROVA DA EXISTÊNCIA: O RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO COMO PRÁTICA 

ADMNISTRATIVA. 

 

Primeira pesquisa feita em Rio D’Areia, o relatório antropológico de 1984 firmou os 

primeiros limites da área.  A crítica interna deste documento é elucidativa acerca da 

demarcação do espaço em questão.  

Compreende-se um relatório antropológico como um texto que perpetua, que institui, 

delimita um espaço geográfico, assim como seus ocupantes, a fim de provar que aquele 

determinado espaço, que foi identificado como de posse do grupo indígena, é de fato 

pertencente ao grupo e por ele usado para suas relações e práticas socioculturais. Pode-se 

caracterizar o relatório como o produto de uma prática administrativa que tem por finalidade 

identificar as terras como Terras Indígenas. Este texto emerge de relação de campos distintos, 

mas que se relacionam na prática demarcatória, especificamente o campo etnográfico e os 

campos jurídico e político; o resultado desta relação é o relatório antropológico. 

Os relatórios antropológicos não são todos iguais. Segundo Fernandes (2005), os seus 

conteúdos são etnograficamente específicos, pois as pesquisas são realizadas com grupos, 

modos de vida e relações socioculturais diversos. A diferenciação não é apenas na questão 

etnográfica, mas também sob sua solicitação, depende do seu objetivo, identificação e 

delimitação, questões ambientais, dentre outras demandas que organizam o trabalho de quem 

o confecciona. 

Desse modo, todos os relatórios são construídos dependendo de objetivos específicos, 

levando sempre em consideração as relações particulares do seu objetivo e do grupo estudado. 

No que se refere à identificação para a demarcação de Terras Indígenas, a Antropologia é 

entendida como a única disciplina que é capacitada para a apreensão das realidades dos 

grupos/povos estudados no processo de identificação de uma área territorial, ou de uma 

identificação étnica. A Antropologia é considerada neste processo como produtora de provas 

de identificação. Os relatórios, neste sentido, dependem do que chamamos, conforme 

Bourdieu (2008), de condições sociais de produção e reprodução. 
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O relatório é, sem dúvida, um subsídio para a atuação de um outro profissional, como 

juristas, advogados, procuradores e promotores. A perícia antropológica seria um meio de 

prova, objetivando a responder perguntas pontuais. O antropólogo é como um cientista que 

deve responder a questões que os juízes e outras autoridades não sabem. Ele é visto, segundo 

Carreira (2005), como um perito no olhar jurídico/político, assemelhando-se ao exercício de 

um médico legista. O papel do antropólogo na investigação - segundo Carreira (2005) - é 

pragmático, constrói um trabalho visando a direitos exclusivos, para grupos específicos, em 

situações particulares. Destarte, não é preciso uma descrição detalhada de todos os aspectos 

do grupo, mas o suficiente para responder às perguntas fundamentais da intenção da perícia. 

Sendo assim, a prova que o antropólogo pode fornecer para o campo jurídico/político é a 

prova etnográfica. O antropólogo não pertence ao campo jurídico político, mas, no decorrer 

dos estudos e da confecção do próprio relatório, faz do campo jurídico/político o seu lugar 

social, seguindo as linhas gerais do campo em que atua. 

O relatório antropológico, confeccionado depois dos estudos de campo, é resultado de 

uma série de postulados, que organizam e legitimam a confecção do material – material que é 

entendido como um discurso que visa ser performativo, assim como expõe Bourdieu (2008), 

visa investir a regere fines e regere sacra, de decretar a separação, de reger as fronteiras do 

outro e instituir sobre ele uma forma de territorialidade, dependendo de sua representação. As 

fronteiras criadas emergem do discurso do campo político/jurídico como uma forma de 

imposição do poder do Estado, que confere ao campo político a autoridade de definir a 

divisão do mundo social, de impor limites e fronteiras.  

Tomando como base as reflexões de Bourdieu (2008), observamos o texto normativo 

como um discurso performativo; assim, as leis, decretos, portarias e Constituições são 

discursos autorizados e legitimados pelo campo, detentores do poder simbólico de dominar. 

Tais textos são discursos que passam por disputas no interior do campo político/jurídico, lugar 

em que é criado, discutido, aprovado, legitimado e aplicado. O discurso torna-se performativo 

quando passa a ser aplicado. Neste sentido, quando o texto normativo é aprovado e passa a ser 

colocado em prática, ele carrega não somente a autoridade suprema do Estado, mas a visão do 

campo jurídico/político. Tal discurso torna-se um consenso dentro do campo, sendo instituído 

de autoridade e legitimidade, obtendo o reconhecimento da maioria de seus membros. Este 

argumento não pretende ser generalizante ou cair em um estruturalismo desavisado, uma vez 

que o texto normativo é um discurso autorizado e com o monopólio da divisão do mundo 

social, o qual se tornou performativo dentro do campo jurídico/político. Mesmo que alguns de 
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seus agentes não concordem, ele é embebido da autoridade de aplicação, do poder simbólico 

de dizer o direito. 

O relatório antropológico é um texto normativo, regrado e controlado por outros textos 

normativos. É fruto de um lugar, o qual organiza e define os padrões da práxis laudatória, 

assim como faz pensar Certeau (2006). O fato histórico, ou aqui o relatório antropológico, é 

resultado de tal práxis, é o signo de um ato e afirmação de um sentido. Também institui uma 

representação do grupo, ou seja, é uma produção que é “construída, pensada, dada a ler”, para 

evocar as palavras de Roger Chartier (2002). As diferentes divisões e delimitações desse 

produto representativo se inscrevem em percepções e apreciações do que seria o real. Essas, 

por sua vez, criam as formas representativas com o objetivo de dar sentido ao que está sendo 

representado, sempre estão voltadas aos grupos que as forjam, ou seja, estão condicionadas a 

interesses do campo político/jurídico e também etnográfico. Assim, a práxis laudatória não é 

caracterizada como discurso neutro, produz práticas e também estratégias, as quais impõem 

uma autoridade. 

O produto em questão é reconhecido não somente entre os seus pares, mas também 

entre os campos políticos e jurídicos, pois é a eles destinado. Tem sua produção firmada por 

um conjunto operatório, assim como demonstra Certeau (2006), é um processo com fins e 

formas definidos, ligado ao meio no qual é elaborado. O relatório é resultado e sintoma do 

campo, uma fabricação coletiva, é o “produto de um lugar”.  

Cabe deixar clara a forma de construção dos relatórios antropológicos no período 

analisado neste tópico, uma vez que o relatório de Rio D’Areia foi construído sob os 

postulados de seu tempo. Um dos trabalhos que pode auxiliar na compreensão da tessitura do 

relatório de Rio D’Areia é escrito por Antônio Carlos de Souza Lima (1998). O pesquisador 

observa os relatórios antropológicos com uma dimensão textual, como um gênero de 

documento, analisando o padrão na construção desses entre os períodos de 1968 a 1985. Esse 

recorte temporal dado pelo pesquisador demonstra uma linearidade na construção dos 

relatórios da época. Destaca que não encontrou perguntas e embasamentos eficazes na sua 

construção textual, pois não apresentavam problemática nas informações colhidas, sejam elas 

de fontes orais – indígenas e não índio – ou de documentos escritos.  

Lima (1998) encontrou relatórios com visões genéricas e equivocadas acerca dos 

grupos. Sobretudo entre os anos 1980 a 1985, observou a aplicação de um modelo de 

identificação, uma forma padrão de representar os grupos de maneira generalizada. Segundo 

Rodrigo Padua Rodrigues Chaves (2004), essa forma de relatório se configurava como uma 

imagem cristalizada dos grupos, como um script que era possível improvisar. Tanto Chaves 
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(2004) quanto Lima (1998) afirmam que, no período, as interpretações e indicações dos 

grupos acerca da delimitação do espaço/território eram descartadas. 

O decreto que dispõe sobre o processo de demarcação das terras indígenas, aprovado 

em 1983, não prevê, em nenhuma etapa descrita, a participação do grupo indígena na 

delimitação e nos estudos dos limites da área a ser demarcada. Ou seja, os estudos feitos em 

Rio D’Areia, assim como todos os demais realizados nos anos na maior parte dos anos 80, 

não tinham obrigação de tomar como base os limites que o grupo indígena descrevia. Os 

estudos eram feitos por funcionários da FUNAI, os quais procediam com pesquisas 

documentais e entre os moradores do entorno da área a ser demarcada. 

O decreto também não prevê a designação de um antropólogo, apenas faz referência a 

“técnicos e especialistas”, o que acarreta que os estudos, não necessariamente, dependam de 

um antropólogo devidamente formado. Neste sentido, quem decide os limites do território no 

período é a FUNAI, por meio de seus funcionários; não importando a opinião da comunidade 

indígena envolvida. 

A opinião indígena passa a ser obrigatoriamente ouvida depois da Constituição 

Federal de 1988. Especificamente com a promulgação do Decreto 1.775, de 1996, observa-se 

um roteiro definido para os estudos. Este decreto, por sua vez, prevê de maneira clara a 

incorporação da opinião indígena em todo o processo de estudos para a demarcação da Terra 

Indígena. Conforme o referido decreto, “§ 3°- O grupo indígena envolvido, representado 

segundo suas formas próprias, participará do procedimento em todas as suas fases” (BRASIL, 

1996). Ou seja, todas as fases do processo de demarcação deveriam obrigatoriamente ter o 

respaldo da população indígena envolta no processo. Diferentemente do decreto aprovado em 

1983, que não apresentava um roteiro bem definido dos procedimentos a serem realizados na 

área em estudo, o decreto de 1996 expõe de maneira coerente os procedimentos a serem 

realizados, sempre tendo como mote da pesquisa os limites reivindicados pela comunidade 

indígena envolvida no processo; é o que previa, ao menos na teoria. 

Levando em consideração que os estudos realizados até o final dos anos 80 não 

consideravam, obrigatoriamente, em conta a opinião indígena no processo de demarcação, é 

possível analisar a demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia. O processo teve sua abertura 

com o início dos trabalhos do GT, em 1984, o qual, após o término dos estudos, gerou um 

relatório. Tal relatório foi construído sob alguns postulados que merecem ser discutidos aqui, 

para não só compreender a sua confecção, mas também como foi instituída a prática da 

demarcação da territorialidade Guarani em Rio D’Areia.  
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2.4.1 O relatório 

O relatório em questão é dividido em dez partes. O primeiro item do relatório é o 

histórico. Texto introdutório que visa apresentar o grupo e vinculá-lo ao espaço a ser 

demarcado, também objetiva discutir questões específicas da etnia, demonstrando para o 

campo jurídico/político a que grupo étnico a comunidade pertence. Em linhas gerais, 

configura-se como uma discussão bibliográfica com uso de etnografias e documentos 

históricos, como será possível observar adiante. Este item em específico refere-se ao consenso 

histórico, descrito como etapa obrigatória no processo de estudos para a demarcação da terra 

indígena. Ou seja, neste item, tenta-se provar, por meio de uma discussão bibliográfica, o 

tempo de ocupação da comunidade. Contudo, o texto construído no relatório de Rio D’Areia 

faz uso apenas de material bibliográfico, buscando demonstrar as moléstias sofridas pela etnia 

ao longo do tempo. 

A segunda parte é intitulada: Guarani do Rio Areia. Neste item, foram alocadas 

informações acerca dos trabalhos preliminares de assistência na área, e informações dos 

primeiros registros encontrados pelo órgão referente à comunidade, destacando a forma com 

que, no ano de 1975, souberam da existência do grupo por meio da pesquisa de Mestrado da 

antropóloga Maria Ligya Moura Pires.  Por seu turno, o terceiro item trata da demografia do 

grupo, ou seja, aloca a quantidade de indivíduos existentes na área, citando separadamente 

cada família, com a elaboração de fluxogramas. O quarto tópico refere-se às sucessões das 

lideranças. O quinto item destaca os aspectos socioeconômicos do grupo em Rio D’Areia. 

Estes itens do relatório fazem parte da etapa dos estudos acerca da situação atual, também 

descrita como etapa obrigatória nos processos de estudos para a demarcação.  

O GT busca levantar informações acerca da comunidade e das principais 

características que definem o modo de vida dos indivíduos envolvidos no processo de estudo. 

Contudo, a forma de abordagem dos aspectos que fazem parte da situação atual são 

condicionadas pelo lugar social do que emanam esses estudos, ou seja, os aspectos descritos 

no relatório são informações que os membros do GT julgaram importantes para definir o 

grupo naquele momento. Assim, os membros do Grupo de Trabalho coletam as informações 

específicas e condicionadas por seu campo de atuação. Apenas um olhar nos aspectos 

específicos e que não traduz todos os aspectos que definem a comunidade.  

O sexto item, intitulado Atuação da FUNAI, apresenta dados acerca dos trabalhos do 

órgão indigenista na localidade e informações dos procedimentos realizados desde os 

primeiros trabalhos. O próximo item é composto por fotografias, imagens das construções 

feitas pelo órgão indigenista, como o posto de saúde e a escola, bem como imagens do 
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cacique e sua família. O oitavo item é formado pelos anexos74.  No que se refere ao próximo 

item, encontram-se as bibliografias utilizadas para a construção do histórico. Por fim, o 

último item é composto por um memorial e pelo mapa da identificação dos limites da então 

Terra Indígena Rio D’Areia. 

 O total de páginas que compõem esse documento é de vinte e oito, contando com os 

anexos existentes. Serão retomados na discussão alguns pontos específicos do relatório, dentre 

eles sua parte inicial: o histórico. Contudo, neste momento, serão avançadas as páginas do 

relatório para compreender as atividades aplicadas na área antes do estudo. Essas questões são 

fundamentais para explicitar os procedimentos da prática demarcatória em Rio D’Areia, 

remontando o cenário inicial das práticas administrativas de demarcação da Terra Indígena. 

De acordo com as informações contidas no relatório antropológico75, os trabalhos 

começaram na área desde 1980, com o deslocamento do atendente de enfermagem Pedro 

Nércio Teixeira, anteriormente alocado no Posto Indígena da Terra Indígena Mangueirinha-

PR. O objetivo de seu deslocamento foi para prestar as assistências iniciais ao grupo de Rio 

D’Areia. Depois da vinda do atendente de enfermagem foram adquiridos recursos para a 

construção de uma escola76 e de um ambulatório, materiais que foram “doados pela 

comunidade Kaingang do PI de Mangueirinha” (FUNAI, 1984, p.23-22). Esses foram os 

primeiros recursos de assistência cedidos por meio do governo.  

 No ano de 1981,  

 

[...] as equipes de saúde e agricultura da 4ª DR passaram a assistir à 
comunidade nas áreas de competência. Foram previstos recursos e realizada 
a construção de cercas para a formação de pastagens, instalação de rede de 
água [...] insumos básicos para produção agrícola familiar. (FUNAI, 1984, 
p.23).  
 

Em 1982, com o intuito de melhorar a infraestrutura da área, a “4ª DR, com subsídios 

da FUNAI/Brasília adquiriu uma junta de bois, uma de cavalos e os acessórios (arado, grade, 

carroça) instrumentos de trabalhos manuais, sementes de hortaliças, feijão, arroz, milho e 

pasto” (FUNAI, 1984, p.23). Nesse mesmo período, constata que foram adquiridos alimentos 

                                                                 
74 No momento desta pesquisa, os anexos tinham sido extraviados. 
75 Do item Atuação da FUNAI. 
76 Em um livro-ata encontrado na Secretaria Municipal de Educação de Inácio Martins, datado de 1978, foram 

colhidas informações referentes à implantação de uma escola chamada Escola Rural Fazenda Santo Antônio, que 

atendia aos filhos dos  regionais e ao grupo indígena; estes últimos sendo em maior número de alunos 

matriculados. Era um total de 18 alunos da 1º a 3º séries do ensino básico, lecionados pela professora Cleusa 

Aparecida Chaves. É de se notar a grande quantidade de alunos desistentes: dos 18 matriculados, apenas 4 

chegaram ao final do ano letivo. No ano seguinte, esse número subiu, em 1979 a escola contava com 20 alunos, 

dos quais 8 chegaram até o final do ano letivo e foram aprovados. 
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destinados à comunidade, para se manter no tempo de plantio. O relatório deixa claro que “os 

Guarani até então trabalharam como diaristas, dos produtores vizinhos, de onde obtinham o 

mínimo indispensável para subsistência”. (FUNAI, 1984, p.23) 

No ano de 1983, os serviços da FUNAI intensificam o incentivo a práticas de plantio, 

de acordo com a documentação: “O incentivo à fruticultura, de maneira incipiente, começou 

nesse ano” (FUNAI, 1984, p.23). Em 1984, “foi destinado para assistir à área um veículo. 

Construção de horta escolar, aquisição de três vacas de leite, cobertores para os indígenas” 

(FUNAI, 1984, p.23). Outras atividades, segundo o relatório, se deram com a melhoria na 

estrada de acesso, com o apoio da prefeitura municipal, bem como a implantação de um 

projeto de piscicultura, com a construção de três açudes. O relatório ainda expõe que no 

momento da visita do GT ainda não existia uma linha de eletricidade e a água utilizada 

provinha de uma fonte natural.  

Assim sendo, é visível que, antes mesmo dos estudos de campo feitos pelo GT, já 

haviam sido aplicadas algumas ações, por parte do Governo, em Rio D’Areia, com o intuito 

de regularizar a situação da terra e oferecer as condições necessárias para a integração do 

grupo na sociedade envolvente. Essas ações demonstram a invisibilidade do grupo étnico em 

Rio D’Areia para o campo político/jurídico, uma vez que suas terras não estavam demarcadas 

e não estavam, até então, sendo assistidos com os recursos básicos do Governo. A visibilidade 

do grupo para o campo político/jurídico será legitimada nos primeiros contatos feitos entre o 

grupo e um representante do governo, os primeiros trabalhos realizados pelo enfermeiro na 

comunidade. 

Os estudos para identificação da área foram realizados em 1984; no momento do 

estudo de campo, o GT colheu algumas informações acerca das relações socioeconômicas do 

grupo. No que se refere ao item Aspectos Socioeconômicos do relatório, foram encontradas 

algumas informações importantes para entender as relações do grupo e como o relatório 

procedeu com os trabalhos de identificação e mapeamento. Segundo o relatório: 

 
A economia do grupo Guarani, ora em pauta, é basicamente de subsistência. 
Plantam mandioca, milho branco, feijão preto e arroz. As roças são 
familiares e rotativas, evitando assim o desgaste do solo. O produto extraído 
da roça atende principalmente ao consumo familiar, o pequeno excedente, 
quando há, é vendido na região. Com o total obtido na venda do excedente 

são adquiridos outros produtos de 1ª necessidade. (FUNAI, 1984, p.20). 

 
Nas informações apresentadas no relatório encontram-se descrições que destacam 

definições das relações agrícolas da comunidade, sendo evidenciadas tanto as práticas 

agrícolas familiares quanto as comerciais. Os trabalhos agrícolas já vinham sendo 
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incentivados na comunidade; a notar as primeiras ações da FUNAI na localidade, em 1981, 

destacam-se as ações para instrumentalizar a comunidade para os trabalhos agrícolas, uma 

maneira de integrá-los compulsoriamente e de maneira mais rápida à economia da sociedade 

envolvente. Nessa mesma direção, o relatório destaca que “Quase todas as casas visitadas 

possuem uma pequena horta onde plantavam couve, cebolinha, alface e outras hortaliças. 

Possuem frutíferas do tipo: uva, maça, pera e marmelo” (FUNAI, 1984, p.20).  

Além de enfatizar as questões agrícolas intensificadas por auxílio do Governo, o 

relatório destaca práticas socioeconômicas provenientes do próprio grupo, como é o caso da 

extração de erva-mate, que existia em abundância na área. Assim, no relatório encontra-se a 

afirmação que: 

 
Todos os Guarani colhem erva para consumo e venda, não obstante ela não 
representa um recurso econômico de grande significância para o grupo, a 
diferença do feijão preto, produto de maior representatividade econômica. 

Cada família planta aproximadamente de 1 a 2 alqueires de roça.  (FUNAI, 
1984, p.20) 

 

Nesse trecho, o relatório destaca o caráter econômico da extração de erva-mate para a 

comunidade. Contudo, essa extração é evidenciada no relatório como um item de comércio, 

um recurso produtivo que destaca a inclusão dos indivíduos no sistema econômico da 

sociedade envolvente. Na mesma direção, evidencia a produção e o comércio do feijão. 

Embora a erva-mate representasse um importante item para o comércio, o forte da economia 

do grupo fora evidenciado como sendo o feijão preto. A plantação era de um a dois alqueires 

por família, quantidade que necessitaria de implementos agrícolas e animais de tração para o 

trabalho. 

Esses estudos das relações econômicas ofereceram subsídios para a identificação do 

grupo e dos limites da área. É possível notar que a pesquisa de campo objetivou apresentar 

mais o lado socioeconômico, sobretudo as relações agrícolas com representatividade 

comercial. Não foram encontradas no documento pesquisas que privilegiassem as relações 

culturais. O relatório faz apenas um breve comentário acerca dos deslocamentos temporários 

de alguns indivíduos, sem discuti-los ou evidenciá-los, atribuindo a causa destes à busca de 

condições melhores em áreas já assistidas pela FUNAI e pela busca de casamentos entre seus 

pares e eventuais visitas a parentes. Contudo, a discussão confere maior ênfase e peso às 

relações com a terra de maneira econômica, sem demonstrar a importância simbólica do 

território. Território que é entendido pelo grupo Guarani por meio de dinâmicas socioculturais 

de deslocamento. 
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As informações destacadas pelo relatório demonstram traços de uma política 

integracionista; o intento em identificar o grupo como uma comunidade que conhece as 

práticas econômicas da sociedade circundante provém de uma política que visava à integração 

total dos povos indígenas à sociedade nacional. Um dos caminhos para isso era a implantação 

de atividades produtivas dentro da Terra Indígena. Esta maneira de proceder frente aos grupos 

excluía as práticas culturais dos povos indígenas, buscando modificar seu modo de ser, sua 

cultura, seus práticas socioculturais, incorporando-os ao sistema da sociedade circundante.  

A noção de integração que guia os estudos e a construção do relatório antropológico 

de Rio D’Areia, por sua vez, estão imbricadas ao conceito de aculturação. Este é uma linha 

de pensamento recorrente na legislação da política indigenista pós anos 1970. É entendida 

como um processo de mudança cultural, da descaraterização da cultura indígena. Esta noção 

conduziu as ações e moldou a política indigenista brasileira até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. O objetivo central era incorporar à sociedade envolvente o 

contingente indígena em território brasileiro. Nesta direção o periódico Luta Indígena 

esclarece que “o mecanismo de aculturação não prepara o elemento indígena para ocupar, em 

pé de igualdade com os demais membros desta, lugar na sociedade dominante, mas, por outro 

lado incapacita-o para continuar índio” (LUTA INDÍGENA, 1980 p. 40).  

Segundo a lei de criação da FUNAI77, era obrigatório o “resguardo à aculturação 

espontânea do índio, de forma a que sua evolução socioeconômica se processe a salvo de 

mudanças bruscas;” (BRASIL, 1967). Ou seja, o processo civilizatório ou de aculturação, 

como expõe o documento, deveria ser aplicado nas ações do órgão indigenista com o objetivo 

de integrar os povos indígenas. Outras normas nessa mesma direção são observadas no 

Estatuto do Índio de 1973. Por exemplo, dever-se-ia “prestar assistência aos índios e às 

comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional;” (BRASIL, 1973). Neste 

sentido, a assistência seria reservada aos grupos não integrados. O processo de integração era 

a chave do direito aos recursos básicos para a sobrevivência, em outras palavras, dependia de 

sua condição enquanto indivíduo aculturado. 

Dever-se-ia, também, “respeitar, no processo de integração do índio à comunhão 

nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e 

costumes;” (BRASIL, 1973). Destarte, mesmo que os costumes e as culturas tivessem que ser 

respeitados nas linhas do Estatuto, eram assim encarados apenas “no processo de integração”, 

                                                                 
77Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, Art. 1º. 
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demonstrando que os objetivos e as intenções do órgão eram, de fato, integrar os povos 

indígenas, com bases em uma ideia de mudança cultural. 

O termo aculturação78, tanto no artigo da lei de criação da FUNAI (Art. 1º), quanto no 

Estatuto do Índio (Art. 29 e 52), aparece ipsis litteris no sentido de mudança cultural. Uma 

forma de integrar os indivíduos, ou seja, mudando seus modos de ser, para serem absorvidos 

na sociedade envolvente. O campo político/jurídico preserva a noção de aculturação no 

sentido de mudança cultural como o caminho da integração dos indivíduos conforme exposta 

no Estatuto do Índio: “integrar o índio à comunhão nacional [...]” (BRASIL, 1973). Ainda que 

houvesse preocupação com as relações culturais, o ideal integracionista prevalecia nas 

decisões. 

É nesse contexto, ao menos em se tratando de política indigenista, que ocorreram os 

primeiros estudos e a construção do relatório antropológico de Rio D’Areia. Ou seja, buscava-

se por meio do relatório antropológico legitimar a integração, seguindo critérios de indivíduos 

aculturados. Os moldes do relatório em Rio D’Areia evidenciam o modelo buscado pela 

política indigenista descrita, privilegiando o modelo do contato seguido da desestruturação 

linguística, cultural e religiosa. 

É importante deixar claro que os postulados etnográficos acerca dos povos indígenas 

já haviam ultrapassado as noções de aculturação, assim como o campo político/jurídico o 

colocava. A discussão referente ao contato entre indígenas e a sociedade envolvente tornou-se 

o mote de muitos pesquisadores, como Egon Schaden, Antonio Carlos de Souza Lima, João 

Pacheco de Oliveira, João Pacheco de Oliveira Filho, Roberto Cardoso de Oliveira, Darcy 

Ribeiro, Eduardo Galvão79.  

                                                                 
78Segundo Denys Cuche (2002, p.114-120), a teoria da Aculturação nasceu dentro das discussões do 

culturalismo americano. Os estudos das Ciências Sociais dos Estados Unidos, frente ao volume de dados 

empíricos recolhidos, criaram, em 1936, um comitê, composto por pesquisadores como Robert Redfiel, Ralph 

Linton e Melville Herskovits. Traçaram as linhas do conceito, o qual tomavam como um “conjunto de 

fenômenos que resultam de um contato contínuo e direto entre grupos de indivíduos de culturas diferentes e que 

provocam mudanças nos modelos culturais”. A maioria dos autores que trabalhava com o conceito observava a 

mestiçagem cultural, abordando-a, como a exemplo da mestiçagem biológica, como um evento extremamente 

negativo e até patológico. É comum escutar a expressão “indivíduo aculturado”, segundo Denys Cuche, para 

expressar um lamento frente a uma perda cultural julgada irreparável. (CUCHE, 2002, p.114-120). 
79 Segundo Manuela Carneiro da Cunha (2012, p.104-107), no primeiro período do século XX se pensava que a 

definição para grupos étnicos era seu caráter biológico. Assim, segundo a pesquisadora, um grupo étnico seria 

um grupo racial identificável através de seus traços biológicos. Nesta visão os indígenas seriam indivíduos 

descendentes puros da população pré-colombiana - este um pensamento ainda vivo no senso comum. Após a 

segunda Guerra Mundial, segundo a autora, o critério que substitui o termo raça foi o de cultura, grupo étnico 

seria, então, aquele que compartilharia forma de expressões culturais, contudo tomada como uma característica 

primária e que a cultura deveria ser a cultura tradicional sem alterações. Ainda segundo a pesquisadora, a 

definição que se torna mais precisa para definição de grupo étnico - depois dos anos 60 - seria baseada nas 

formas de organização do grupo, em que os indivíduos se identificam e são identificados como pertencentes à 

coletividade, construindo uma categoria distinta das outras. 
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2.4.2 A construção do histórico  

Prosseguindo com a tessitura do relatório, recorremos ao histórico. Este se faz muito 

importante para compreender a forma com que o grupo era apresentado ao campo 

político/jurídico, uma vez que era essa a discussão que abria o relatório. É, sobretudo neste 

item, que os antropólogos que elaboram os relatórios fazem uma discussão bibliográfica e de 

fontes históricas, tentando ligar os indivíduos estudados ao espaço geográfico a ser 

demarcado, acabando por produzir um texto com uma série de citações de cronistas, viajantes 

e etnógrafos.  

Para compreender a composição do histórico do relatório de Rio D’Areia, serão 

tomadas como base as ideias de Certeau (2006), tendo claro que cada autor busca responder a 

questões específicas, buscando um resultado para determinado fim. Ainda que a leitura do 

passado seja controlada pela análise dos documentos, das etnografias, ou do próprio estudo 

etnográfico, a prática textual sempre é dirigida por uma leitura do presente, ou seja, do 

momento e do lugar em que está inserida.  

Segundo Antonio Carlos de Souza Lima (1998, p.245), sobretudo após os anos 1980, 

intensificou-se a utilização do histórico na confecção dos relatórios antropológicos – em 

relatórios anteriores ao período esse item não aparecia. Isso se deve à modificação das 

práticas de identificação; após os anos 1980, o campo jurídico/político começou a cobrar 

exigências na comprovação da imemorialidade80 da ocupação indígena. O termo 

imemorialidade era comum até a promulgação da Constituição Federal de 1988. O referido 

termo expressava a ideia de uma ligação entre o povo que estava sendo estudado e os seus 

ancestrais. Dessa forma, intentava-se provar a ligação do grupo com o espaço a ser demarcado 

pelo tempo de ocupação e não pelas práticas estabelecidas sobre eles.  

Segundo Lima (1998), a identificação era uma busca incessante pela existência de um 

habitat original, critérios que são extremamente difíceis de serem sustentados em uma 

pesquisa de cunho antropológico. Em muitos casos, as áreas não eram demarcadas ou eram 

reduzidas, com o pressuposto de não provar a ocupação imemorial. Uma forma equivocada de 

pensar os territórios indígenas, uma vez que muitos grupos exerciam práticas de deslocamento 

sobre seu território, como é o caso dos Guarani, discussão que será aprofundada em outro 

capítulo.  

                                                                 
80 Questão que é evidenciada no capítulo seguinte, quando da comparação entre imemorial e tradicional. 
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O histórico construído para o relatório de Rio D’Areia dedicou-se a uma discussão 

bibliográfica e à utilização de um documento do século XIX. Entre as bibliografias utilizadas 

estão: Baldus (1952), Cadogan (1978 e 1960), Clastres (1978), Santos (1975), Metraux 

(1963), Pires (1975). Além desses suportes, fez parte da narrativa um relatório de viagem 

datado de 1886. 

Consta no histórico uma retomada dos contatos entre indígenas e a comunidade 

envolvente desde o século XVII. A antropóloga responsável pela elaboração do relatório 

introduz a discussão retomando os contatos interétnicos desde os períodos das missões 

jesuíticas - abordagem recorrente nas pesquisas acerca dos Guarani, em que as missões 

jesuítas representaram uma grande empreitada de catequização. No que se refere à extensão 

territorial Guarani, destaca que “no século XVI os grupos ocupavam a porção do litoral 

compreendida entre Cananeia e o Rio Grande do Sul, a partir daí estendiam-se para o interior 

até os rios Paraná, Uruguai e Paraguai”. (FUNAI, 1984, p.2). 

Segundo consta no relatório, os primeiros contatos nesse território amplo seriam 

datados por volta de 1609, com as missões implantadas pelo governo espanhol em solo 

paraguaio, concedendo – à então Companhia de Jesus – o pleno subsídio para a conversão 

espiritual dos povos Guarani localizados na região geográfica de Guairá. Essas missões teriam 

levado cerca de cento e cinquenta mil Guaranis à submissão das reduções. (FUNAI, 1984). 

Processo que teria, segundo o relatório, não só levado à perda dos territórios tradicionais dos 

povos indígenas, mas também à desestruturação do grupo Guarani. 

O histórico ainda destaca que por volta do século XVIII as explorações de minério em 

Minas Gerais fizeram com que o caminho das tropas entre Rio Grande do Sul e Sorocaba81 

fosse aberto. Esse caminho tinha o objetivo de transportar o gado dos estados do sul e acabou 

passando por diversas cidades do que viria a ser o estado do Paraná, “passando no Rio Paraná 

por Jaguariaiva, Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa, Palmas, Campo Largo, Lapa até o Rio 

Negro, atingindo Lages, em Santa Catarina” (FUNAI, 1984, p.3). Segundo as afirmações no 

relatório, é nesse momento que os contatos entre indígenas e a comunidade circundante 

começaram a se intensificar em solo paranaense, uma vez que “Em decorrência desse 

comércio muitos fazendeiros da região passam a alugar suas pastagens para invernada”, desta 

forma, as criações de fazenda alcançaram os territórios indígenas. (FUNAI, 1984, p.3) 

                                                                 
81 Sérgio Odilon Nadalin (2001, p. 42-52) traça algumas reflexões das relações de ocupação do território 

paranaense e a implantação da pecuária nos Campos Gerais. O autor destaca o encontro co m as populações 

indígenas, que foi aldeado e preparado para o trabalho das fazendas de gado. O autor também evidencia os 

conflitos ocasionados pelo contato entre a população campeira e os indígenas que lutavam por seus territórios.  
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Prosseguido com a afirmação, o histórico expõe que “Durante o século XIX, segundo 

fontes de informação, o processo de violência e espoliação territorial como definidores das 

relações entre a sociedade nacional e os índios não se esgotou”. As relações de conflito nos 

territórios de Guarapuava teriam levado o governo do Paraná a tomar medidas para sanar os 

problemas de conflito. A saída, conforme destacado pelo histórico, foi a implementação de 

algumas metas: “através de aldeamentos, serviços de catequistas que levarão os indígenas a se 

submeter aos hábitos da civilização por meio do trabalho bem dirigido”. (FUNAI, 1984, p.4) 

Expediente que culminaram em “um processo paulatino de “nacionalização”, que culminará na 

exclusão dos índios em relação a propriedade ou posse efetiva das terras e na conversão da aldeia 

indígena em vila ou povoado de nacionais. (FUNAI, 1984, p.4) 

O relatório elucida as práticas de submissão dos grupos indígenas, mostrando sua 

conversão paulatina decorrente do contato. Os planos tomados pelo Governo do Paraná, 

segundo o relatório, culminaram na nacionalização dos povos indígenas por meio da 

submissão a trabalhos compulsórios. Assim, nos termos do relatório, o processo teria levado à 

exclusão das aldeias indígenas, as quais se tornaram povoados não indígenas. Essa afirmação 

era recorrente na política indigenista do século XIX. Segundo Cunha (2012), a afirmação da 

assimilação das aldeias e dos seus ocupantes era um pressuposto para diminuir a demarcação 

das terras indígenas.  

O fato é que o coletivo dessas conclusões constituem representações de uma 

coletividade. As discussões expressas no histórico são feitas de representações, assim como 

faz pensar Durkheim (1986), ao trabalhar com as representações coletivas. Ou seja, essas 

representações são apreensões do real, demonstram a forma de pensar e de agir de um 

coletivo, de um grupo ou mesmo de um campo. No caso do relatório, a discussão do histórico 

privilegia uma visão que é comum para os membros do campo jurídico/político, uma visão 

unilateral do contato, em que o Guarani é exposto continuamente à pressão da sociedade 

envolvente; em decorrência do processo, os grupos seriam integrados totalmente. Dessa 

forma, o relatório é a imagem do Guarani, da forma como o antropólogo, contratado pela 

FUNAI, representa-o. Como já destacado anteriormente, segundo Chartier (1990), as 

representações do mundo social são sempre determinadas a partir dos interesses do grupo que 

as forjou; essas representações, no caso do relatório, tendem a impor a autoridade do campo 

jurídico/político, a fim de justificar a demarcação de determinado espaço.  

Destarte, os indícios da narrativa do histórico do relatório de Rio D’Areia demonstram 

uma linearidade nas discussões, sobretudo no que se refere ao contato das populações Guarani 

com os contingentes não indígenas. Utilizando uma série de bibliografias, constrói um texto 
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narrativo com o objetivo de apresentar a presença histórica dos Guarani em Rio D’Areia. As 

discussões apresentadas pelo histórico, mesmo sendo fundamentadas bibliograficamente e 

dotadas de certa lógica de discussão com embasamento etnográfico, não demonstram a 

ocupação imemorial de Rio D’Areia, utilizando o documento de 1986 apenas para comentar 

acerca da existência de um grupo Guarani em Guarapuava.  

A conjuntura do histórico, evidenciando o contato, impõe uma visão generalizante de 

perda cultural. Nessa direção, o relatório destaca que decorrente do encontro entre indígenas e 

não indígenas sobrou aos primeiros: 

 
A instabilidade residencial associada à falta de motivação ideológica para o 
desenvolvimento das atividades econômicas mais ou menos duradouras 
tornou os Guaraní sujeitos às ofertas de trabalho junto à sociedade regional, 
particularmente como diaristas e tarefeiros para execução de trabalhos de 
roça. (FUNAI, 1984, p.6). 

 

 Assim, os povos indígenas – especificamente os Guarani – são representados nas 

linhas do histórico como um modelo de indivíduos dependentes e cativos. Dessa forma, 

decorrente de todas as pressões do contato, as esperanças de uma vida conforme suas 

estruturas sociais foram destruídas, sobrando-lhes, nas ideias do campo jurídico/político, a 

integração. Os parágrafos finais do histórico deixam mais evidente sua postura frente às 

populações Guarani, destacando a desestruturação cultural e a absorção do grupo à sociedade 

envolvente. Segundo o histórico, como consequência: 

 
[...] do processo civilizatório, os Guaraní desestruturaram-se como um todo 
linguístico, cultural e religiosos. Dispersos pelas áreas dos Postos indígenas, 
morando nas periferias dos núcleos urbanos ou residindo em recantos do 
litoral de São Paulo, Rio de Janeiro os Guarani lutam para manter ainda o 
que resta dos seus padrões culturais. 
Os Guaraní, subdivididos em pequenos grupos familiares, residindo em 
áreas, sob resguardo da FUNAI, compartidas com outros grupos indígenas 
(Kaingang e Xokleng) veem-se sujeitos a condições de miséria e agressão, 
ilhados pela sociedade envolvente. (FUNAI, 1984, p.7). 

 

No excerto acima, é notória uma reflexão que se refere a épocas mais recentes, como é 

possível observar no termo: “periferias dos núcleos urbanos”. A representação atribuída ao 

Guarani é de indivíduos desestruturados linguística e culturalmente, vivendo em condições de 

miséria e mão de obra barata. Esta é uma visão genérica incorporada pelo relatório. A 

narrativa do histórico evidencia uma linha de discussão acerca do processo de contato desde o 

século XVI até os desfechos mais recentes, uma discussão genérica e superficial do grupo, 

mantendo-se em um esquema cristalizado no campo jurídico/político. 
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O chamado “processo civilizatório” é destacado na documentação. Para compreendê-

lo, as reflexões de Norbert Elias (1993, p.193-195) são fundamentais, uma vez que o autor 

oferece subsídio para pensar o processo como uma forma de mudança nos costumes e 

condutas dos indivíduos. O processo civilizatório, destinado aos povos indígenas, era imposto 

pelo governo, sobretudo por intermédio de seus órgãos de assistência – SPI, FUNAI –; suas 

ações tinham como objetivo integrar esses indivíduos à sociedade dita civilizada e, para que 

esse intento fosse alcançado, os povos indígenas deveriam mudar seus modos e costumes.  

Os vários mecanismos de integração, segundo Elias (1993), fazem compreender o 

processo civilizador. No caso em questão, as normas e regras para as mudanças estavam 

legitimadas, sobretudo, no Estatuto do Índio. Os preceitos para educação, trabalho agrícola, 

tutela e nacionalização são ações para um fim específico, que visavam à integração dos 

indivíduos, a fim de fazerem parte da sociedade envolvente. No caso do processo descrito na 

citação, é possível constatar um andamento em longo prazo, em que diversas gerações foram 

expostas aos mecanismos de coerção, sendo suas ações e práticas regradas e limitadas. Esta 

discussão está fundamentada em um modelo de Guarani, ou seja, o histórico, endossado por 

uma etnografia específica. O histórico, um sujeito que passou por um processo civilizatório ao 

longo de muitos anos e que em decorrência disso acabou desestruturando-se, perdendo seus 

territórios e submetendo-se. 

De fato, os povos indígenas sofreram com inúmeras pressões por parte da sociedade 

não indígena. Muitos grupos foram extintos, escravizados, violentados e expulsos. Contudo, 

apesar de todas as investidas, inúmeras etnias resistiram bravamente contra as violências e se 

mantiveram fortes enquanto grupo étnico organizado, readaptando-se e lutando por suas 

terras. Ou seja, longe de se desestruturar, mantiveram suas dinâmicas em seus territórios, 

demonstrando que o olhar apenas pelo viés do contato é generalizante e errôneo. 

Como observado no primeiro tópico desta dissertação, as pesquisas feitas até os anos 

1980 já davam suporte para uma discussão e compreensão mais ampla e dinâmica acerca das 

relações socioculturais do Guarani, contando com nomes como: Curt Nimuendaju, Leon 

Cadogan, Egon Schaden, Hélène e Pierre Clatres. A construção do histórico se deu em meio 

ao universo flexível de abordagens etnográficas, teve ao seu alcance diversos postulados que 

ofereciam um suporte de um olhar dinâmico e de trocas. Na contramão de tais interpretações, 

o relatório antropológico de Rio D’Areia constitui um texto com visões provenientes do 

campo jurídico/político.  

Mesmo utilizando textos que poderiam auxiliar na compreensão das estruturas e 

práticas culturais, observamos uma discussão acerca do contato e da desestruturação cultural 
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do grupo. Neste sentido, o que é possível inferir da discussão do histórico do relatório 

antropológico de Rio D’Areia é um modelo de Guarani, uma imagem cristalizada por uma 

série de bibliografias que formam um sujeito envolto em um processo de assimilação, 

condicionado ao desaparecimento. 

Talvez a solução encontrada pela antropóloga elencada para fazer o levantamento foi 

construir um texto com trechos de autores variados, tentando suprir as lacunas do tempo 

escasso, ou, como expõe Lima (1998), tentando suprir as condições precárias estabelecidas 

pelo órgão para fazer os estudos de área. No relatório de Rio D’Areia, observa-se uma 

discussão bibliográfica distante do grupo na área estudada, como um modelo pré-estabelecido 

para ligar o grupo a visões de contato cristalizadas na Etnografia e endossadas pelo campo 

jurídico/político. 

É importante deixar claro que o modelo de Guarani construído no histórico do 

relatório de Rio D’Areia é distante de uma pesquisa etnográfica realizada acerca da 

comunidade, uma vez que o texto não apresenta ligação direta com os indivíduos do local a 

ser demarcado e não apresenta discussões que coadunem o recorte espacial com as discussões 

apresentadas em seus argumentos. Neste sentido, a referida parte do relatório antropológico é 

compreendida como uma produção textual que tem por objetivo oferecer auxílio à 

compreensão dos aspectos históricos do grupo. Necessariamente, o histórico não se torna 

válido por apresentar uma ligação explícita com os elementos do grupo, mas por apresentar 

um modelo argumentativo aceito dentro do campo que está sendo destinado.  

Com essas considerações queremos destacar que a pesquisa etnográfica tem como 

objetivo evidenciar elementos específicos de determinado grupo social, em determinado 

tempo e lugar. Tais elementos são particulares e apenas coletados por meio da pesquisa. O 

modelo, por sua vez, é uma representação cristalizada do grupo, é a forma com que esse grupo 

é pensado e abordado por um campo. Contudo, mesmo a pesquisa etnográfica é, muitas vezes, 

condicionada pelo modelo, isto se dá pelo fato das abordagens e as formas de pesquisa 

estarem ligadas às representação de determinado grupo. Neste sentido, modelo e pesquisa são 

elementos diferentes, mas que estão continuamente se inter-relacionando.           

Assim, como aponta Certeau (2006, p.45), o real é um conhecimento e é implicado por 

uma operação científica; o resultado desse processo é um produto construído por meio de 

certos postulados. O que o antropólogo compreende ou ressuscita do grupo é baseado em um 

olhar com um certo cabedal específico, moldado pelo lugar que o produziu, sendo as bases 

políticas/jurídicas ou etnográficas. Levando em consideração que a “história é filha do seu 
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tempo”, pode-se afirmar que, no caso do relatório de Rio D’Areia, ele não é o filho do campo 

etnográfico do seu tempo, mas filho legítimo do lugar político/jurídico daquela época82.  

Conforme visto a aprovação deste relatório dar-se-ia após a aprovação do GTI. A 

narrativa para a identificação da Terra Indígena Rio D’Areia deveria ser legitimada pelo poder 

simbólico do Grupo de Trabalho Interministerial, que detinha a autoridade de instituir a 

territorialidade para o grupo Guarani. Assim, em 28 de outubro de 1986, dois anos após sua 

elaboração, o referido relatório antropológico passou pela apreciação do GTI. O grupo de 

trabalho deliberou que a “área Indígena Rio Areia constitui-se de terras de ocupação 

imemorial do grupo indígena Guarani [...] A área proposta, com superfície de 390,00 há e 

perímetro de 10,5 km é de posse imemorial [...]” (GTI, 1986) 

O relatório antropológico, em sua tessitura, aponta limites territoriais descritos pelo 

grupo Guarani em Rio D’Areia, os quais seriam de 420 alqueires – equivalentes a 1.016 

hectares. Contudo, o relatório delimita para a demarcação uma área de 390 hectares. Ou seja, 

a proposta de demarcação do GT representa apenas 38,4 % da área descrita pelo grupo 

indígena. Observa-se que mesmo descritos no relatório, os limites reivindicados pelo grupo 

não foram levados em consideração, sendo excluídos da identificação. 

As informações contidas no relatório afirmam que nos 390 hectares não existiam 

ocupantes não índios. Também no relatório, encontramos informações sobre propriedades 

particulares em todos os limites da área a ser demarcada.  A hipótese é de que a proposta de 

demarcação descrita no relatório antropológico levou em consideração para a demarcação 

uma área que não representasse um risco de conflitos, ou mesmo um embargo burocrático.  

A conclusão do processo de apreciação das informações averiguadas pelo Grupo de 

Trabalho Interministerial foi assinada então pelo presidente da FUNAI, Romero Jucá Filho, o 

representante do MINTER, Renato D’Almeida Leoni, e o representante do MIRAD83, André 

Villas Boas, em 05 de novembro de 1986, foi “considerada a imemorialidade da ocupação 

indígena, a situação em que encontram as terras que constituem a Área Indígena Rio Areia 

[...] (GTI, 1986). 

Nesses termos, foram aprovados a proposta e o conteúdo do relatório antropológico. 

Os limites de 390 hectares foram legitimados e instituídos pelo GTI. A instituição desses 

limites consiste na imposição, por parte do Estado Nacional, de um território para aqueles 

                                                                 
82 Diante disto, é indispensável ressaltar que a narrativa é um constructo do autor, segundo Jurandir Malerba 

(2006); tem seus propósitos definidos, é resultado do lavoro de quem escreve, de seu ofício, vinculado ao seu 

lugar institucional, produzido sob a luz de seu tempo e de acordo com a maquinaria conceitual que está a sua 

disposição. 
83 O MIRAD foi o órgão que substituiu o MEAF depois que o general Figueiredo deixou o cargo e José Sarney 

assumiu a Presidência da República. 
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indígenas, limitados administrativamente pela demarcação do seu suposto território. 

Entretanto, o processo de demarcação não findou depois da aprovação da proposta. No ano de 

1988 fora expedida uma portaria84 que interditava a demarcação das terras da comunidade 

Guarani em Rio D’Areia. Segundo a portaria, tal interdição se devia a efeito de segurança, 

que se referia à garantia da vida e do bem-estar do grupo Guarani, evitando invasões de não 

indígenas.  

Entretanto, essas medidas tomadas pelo Governo visavam tomar providências para 

adequar a área nos termos do decreto 94.945, de 1987, que regulava as normas para a 

demarcação de Colônias Indígena no País.  Tais medidas concorreram para mais um 

retrocesso junto aos direitos indígenas sobre aquelas terras pretendidas. Referimo-nos a 

deliberação que declararia a chamada Colônia Indígena Rio D’Areia, cujo termo receberá 

tratamento no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
84 Portaria nº 771, de 25 de julho de 1988. 
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3.  A TERRA SOB NOVOS POSTULADOS: DA COLÔNIA INDÍGENA AO 

REESTUDO 

 

3.1 COLÔNIA INDÍGENA RIO D’AREIA: OS POSTULADOS DA DECLARAÇÃO  

 

Após os trâmites demarcatórios do ano de 1984, a Terra Indígena Rio D’Areia teve 

seus limites firmados. Os limites e o conteúdo do relatório antropológico foram aprovados 

pelo GTI em 1986, contudo, a aprovação de novas normas para demarcação e classificação foi 

consolidada em 1987.  A aprovação desses novos termos condicionou a reordenação, em 

1989, da então Terra Indígena para Colônia Indígena Rio D’Areia. A mudança ocasionou 

alguns incômodos, principalmente entre órgãos como o CIMI85, pois a exemplo de outras 

regiões geográficas do país essa nomeação teria efeitos negativos para o grupo.  

O termo Colônia reverbera uma nova classificação identitaria para o grupo e seu 

espaço praticado. Com base nas reflexões de Bosi (1992), buscou-se o entendimento do 

significado dado e este espaço destinado a certa parcela social e depois transformado em 

categoria de classificação. Para o autor, a gênese de Colônia inicia-se no termo colo, utilizado 

na língua romana para se referir a “eu moro, eu ocupo a terra e, por extensão, eu trabalho, eu 

cultivo o campo” (BOSI, 1992, p. 11), sendo o termo colo a matriz de colônia; o termo traduz 

um significado de lugar ocupado, que se ocupa, segundo Bosi (1992, p.11) “terra ou povo que 

se pode trabalhar e sujeitar”. Assim, Colônia é o espaço em que o trabalho impera, o trabalho 

e o cultivo da terra, o espaço de morar e cultivar o solo. 

Para esse autor, o colo, ou seja, o ato de ocupar e lavrar um espaço, cria o colonus. O 

colonus, por sua vez, é o agente que “exerce a capacidade de lavrar ou de fazer lavrar o solo 

alheio” (1992, p.12). Ou seja, o termo colono, para o referido autor, é perpetuado pelo ato e a 

capacidade de lavrar a terra, em nível de colo, o qual é definido por ocupar um novo chão e 

explorar seus recursos. 

Segundo Giralda Seyferth, o termo colônia se refere a “uma região colonizada ou área 

colonial demarcada pelo Governo em terras devolutas como também é sinônimo de rural. Ou 

seja, a área rural de um município é chamada, hoje, de colônia, e seus habitantes são colonos” 

(SEYFERTH, 1990, p. 25). Ou ainda, nas palavras de Valdir Gregory (2005, p.102), 

                                                                 
85 Segundo Vieira (2000), O CIMI é um órgão indigenista vinculado à CNBB – Conferência Nacional de Bispos 

do Brasil – ou seja, não vinculado ao poder do Governo Nacional, como é o caso do FUNAI. O CIMI atua nas 

questões indígenas desde os anos de 1970, com o objetivo de defender os direitos indígenas. Suas áreas de 

atuação transitam entre questões territoriais, autodeterminação, cultura, dentre outras.  
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“membro de uma colônia, pequeno proprietário, trabalhador agrícola, principalmente 

imigrante ou descendente deste”86.  

Segundo Freitag (2007, p.124), o termo também consiste na “terra em que um povo 

nela trabalha ou se sujeita ao domínio de outro”. Partindo das reflexões de Freitag, 

compreendemos a categoria colono vinculada à noção de trabalho com resultados positivos 

para a nação, ou seja, colono é sujeito que lavra a terra em benefício do desenvolvimento do 

Estado. Colônia Indígena e por extensão os colonos que nela trabalham, são noções 

construídas visando resultados positivos para o progresso da nação. Colonos-indígenas ou 

indígenas-colonos seriam então sujeitos integrados que lavram e cultivam a terra em benefício 

do Estado. 

Deste modo, o termo colônia identifica os seus ocupantes: os colonos. Estes são assim 

caracterizados por serem trabalhadores rurais, o pequeno proprietário agrícola, trabalhador 

braçal. Colônia é o locus de colonos, lugar de trabalho. Colônia Indígena, baseada nesses 

postulados, seria o pequeno espaço, o lugar em que os grupos indígenas transformam-se em 

pequenos produtores rurais, com sua economia e produção voltadas ao trabalho braçal de 

pequena quantidade. Tornar-se-ia assim um grupo que se sujeita ao domínio do Estado, 

trabalhando em benefício deste, ocupando as terras e as transformando em locais produtivos 

do ponto de vista do Governo Nacional. 

Transformar os povos indígenas em trabalhadores rurais era um dos pressupostos 

também do Estatuto do Índio. Quando de sua atribuição sobre as Áreas Reservadas, encontra-

se a seguinte afirmação: “Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração 

agropecuária, administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos 

aculturadas e membros da comunidade nacional” (BRASIL, 1973). O documento separa, por 

sua vez, as terras ocupadas por categorias conforme o grau de contato dos grupos, ou seja, no 

caso citado, as terras que tivessem presença e convívio entre grupos indígenas e a sociedade 

envolvente seriam terras demarcadas e destinadas aos trabalhos agrícolas. Contudo, é em um 

decreto criado em 1987 que a Colônia Indígena ganha uma forma de aplicação mais precisa e 

regulamentada, intensifica-se a prática de transformar indígenas em colonos. 

 Características essas que o grupo indígena em Rio D’Areia fora representado. Se 

retomar as questões expostas no relatório antropológico de Rio D’Areia, construído em 1984, 

observa-se a implantação de uma série de trabalhos já no ano de 1981. Esses trabalhos 

visavam à implantação de uma produção agrícola organizada. Nota-se, no referido relatório, 

                                                                 
86 Ainda conforme Aurélio Buarque de Holanda Ferreira expõe que colono é o “membro de uma colônia. 

Trabalhador agrícola pequeno proprietário rural [...]” (FERREIRA, 1999, p. 504) 
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uma série de aplicações, como, por exemplo, a utilização maior de insumos, sementes, 

implementos agrícolas, animais para o trabalho e o incentivo de criação de animais para a 

alimentação.  

Assim, demarcada a chamada Colônia Indígena, concorre para a imposição de uma 

nova identidade para a terra. Tem-se ainda a fabricação de uma forma de territorialidade para 

o grupo.  Tal territorialidade é imposta pelo governo e não se aplica às relações territoriais dos 

povos indígenas. Conforme Rogério Haesbaert (1997, p.42), o território inclui uma dimensão 

simbólica e cultural, organizado e entendido por meio da identidade territorial dos próprios 

grupos, que se organizam com base em uma forma de controle simbólico sobre o espaço em 

que vivem. Percepção distante das concepções do Governo, uma vez que o campo político 

não considera essas dimensões, impondo-lhes uma concepção de território que não se aplica à 

do seu grupo, como é o caso do Tekoa para os Guarani. 

O território imposto, por meio das práticas de demarcação, é definido por uma série de 

regras jurídicas/políticas, estabelecendo limites e fronteiras, cujo objetivo se insere na lógica 

do Estado-Nação, ou seja: integrar. Ao demarcar a terra Guarani como Colônia, o Estado cria 

e classifica os indivíduos. Por meio de regras, o grupo fora considerado aculturado. Questão 

que define a demarcação e as ações do governo dentro da área demarcada. O campo 

jurídico/político classifica os indivíduos por padrões não indígenas e aplica-lhes limites 

conforme sua classificação; são os novos termos firmados em 1987, como será possível 

observar adiante. 

Em 1989, a FUNAI declara a delimitação do terreno com seus limites prévios87, por 

atribuição dos ministros do Estado, Interior e da Agricultura, com base no Estatuto do Índio e 

no Decreto 94.946, de 1987 – que determina a demarcação de colônias indígenas, o qual será 

discutido à frente – considerou Rio D’Areia como ocupação permanente indígena, atribuindo 

a ela o conceito de Colônia Indígena. Deste modo, a portaria determinou que a FUNAI 

promovesse a demarcação da chamada Colônia Indígena, para posterior homologação. Desta 

forma, aquela população teve novos rearranjos identitários, cuja área permaneceu instituída 

com os mesmos limites propostos em 1984, ou seja, com 390 hectares, conforme o mapa: 

                                                                 
87 Portaria nº 353, de 13 de junho de 1989. 
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Mapa 7 LIMITES GEOGRÁFICOS DA COLÔNIA INDÍGENA: PORTARIA Nº 353/ 1989 

 

Fonte: GURSKI, Eder Augusto. 2015.88 

 

Em 30 de julho de 1989, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), especificamente 

a filial Regional Sul em Xanxerê, no Estado de Santa Catarina, publicou um Boletim89 

informativo denunciando a ação demarcatória em Rio D’Areia. O Boletim delatava a 

demarcação da terra como Colônia Indígena. Segundo o CIMI, a criação de tal colônia 

representava um retrocesso aos direitos indígenas conquistados na Constituição Federal de 

198890. No título do documento estava estampada a seguinte frase: “PRIMEIRA COLÔNIA 

INDÍGENA CRIADA NO SUL”: 

 
A Portaria Interministerial nº 353, assinada no último dia 13 pelos Ministros 
João Alves Filho, do Interior, e Íris Resende, da Agricultura, criou a Colônia 
Indígena Rio Areia, no município de Inácio Martins-PR. Desta forma, chega 
ao Sul a novíssima política de implantação dessas Colônias, que contrariam 
frontalmente a espírito da Constituição em vigor [...] (CIMI/SUL, 1989) 

  

                                                                 
88 Mapa confeccionado a partir das coordenadas geográficas da documentação com auxílio do programa Google 

Earth. 
89 Boletim nº 37/89.820, 30 de julho de 1989.  
90 Questões que serão melhor exploradas no capítulo seguinte quando será tratado do novo momento da política 

indigenista e sua influência na construção de um novo relatório. 
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Dando continuidade à denúncia, o órgão deixa claro que essa ação contrariava os 

deveres de proteger e respeitar os costumes, as crenças e tradições indígenas. Direitos 

conquistados na Constituição Federal de 1988. A FUNAI estaria mantendo sua posição de 

uma política indigenista voltada para a integração dos povos; segundo o documento: “As tais 

colônias indígenas não são nada mais do que uma nova tentativa de transformar os índios em 

colonos” (CIMI/SUL, 1989). Os efeitos dessas ações eram vistos pelo CIMI como negativos, 

uma vez que, segundo o órgão, essa postura deixaria os indivíduos “fora de sua economia 

tradicional [...] passaram a vagar de fazenda em fazenda, trabalhando como boias-frias. 

Outros foram para a periferia das grandes cidades para serem integradas ao contingente de 

favelados, prostituídos e mendigos” (CIMI/SUL, 1989).  

Na mesma direção, o Boletim informativo Tupari91 - periódico voltado para a luta dos 

direitos indígenas – publicou uma nota com o título Colônias Indígenas Chegam ao Sul. Em 

tom de crítica e revolta contra a demarcação de Rio D’Areia como Colônia Indígena, 

argumentava que “a lamentável e equivocada política de implantação de colônias indígenas 

chegou ao sul após tentativas de sua imposição entre povos indígenas do norte do país” 

(TUPARI, 1989, p.9)92. Denunciava-se assim a prática de demarcação que já vinha sendo 

implantada em outras partes do país e que tinha, como efeito, segundo as duas notas, a 

desestruturação dos grupos indígenas.  

O projeto de implantação das Colônias gerou algumas reivindicações, a notar pela 

publicação do Jornal Porantim, de março de 1988: “Contrariando a vontade dos indígenas do 

Acre, a Funai estabeleceu ali a primeira colônia indígena. O Iaminawa José Correia, 

representante da União das Nações Indígenas (UNI) naquela região, prestou esclarecimento 

sobre os problemas [...]” (PORANTIM, 1988, p.4). O líder indígena entrevistado pelo CIMI 

esclarece a concepção das comunidades frente à criação das Colônias, que a FUNAI diz ser 

para proteger o direito indígena à terra e “dar-lhes maior assistência no desenvolvimento 

econômico”. No que se refere a essa afirmação, José Correia responde que:  

 
Isso a Funai diz para convencer as pessoas que não conhecem a situação dos 
índios no Brasil e o que ela realmente faz. Nós sabemos que o único modo 
da gente ter nosso direito a terra assegurado, junto com as riquezas naturais 
que estão nela e nossa cultura, é continuar brigando para a demarcação de 
nossas terras como ia ser feito antes. Essa colônia indígena que o Estado 
quer jogar em cima da gente é uma corrupção contra a população indígena. É 

                                                                 
91 Boletim informativo Tupari, nº 30, agosto de 1989. 
92 Os argumentos apresentados no boletim do CIMI-SUL e no boletim Tupari demonstram um nítido tom de 

rejeição da política de implantação das Colônias Indígenas; os boletins são legítimos na luta a favor dos direitos 

indígenas, uma vez que são criados com esse propósito, sempre respaldados nas demandas das comunidades 

indígenas, publicações que circulavam entre grupos indígenas e agentes a favor da causa.  
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tirar o poder do povo indígena dentro de sua própria área [...] (PORANTIM, 

1988, p.4).   
 

 Em junho de 1989, outra publicação do jornal Porantim demonstra que, mesmo depois 

da validação da Constituição Federal de 1988, as Colônias Indígenas estavam tentando ser 

implantadas no rio Negro e “estão gerando protestos em todas as comunidades indígenas da 

região. As lideranças do Triângulo Tucano, que rejeitaram a demarcação de Colônias 

Indígenas, em assembléia no ano passado, em Tracuá [...] que não respeita a sua decisão e 

teima em não honrar a Constituição [...]” (PORANTIM, 1989, p.11). Indícios que não 

demonstram apenas a repercussão negativa da aplicação da prática demarcatória da FUNAI, 

mas, também, a rejeição dos próprios povos indígenas, os quais tinham na implantação da 

Colônia uma maneira de controle do Estado sobre suas terras e sua vida. A implantação dessa 

política denota para os povos indígenas a perda de sua autonomia, não apenas política, mas, 

sobretudo, sociocultural. Na prática, o decreto93 que endossava a criação das Colônias 

Indígenas trouxe consigo o fantasma da integração forçada, a qual já havia, em teoria, sido 

derrubada pelos povos indígena na Constituição de 1988.  

Com o título “Colônia agrícola ou campo de concentração?” o jornal Porantim, de 

novembro de 1987, publica um alerta referente à aprovação, pelo Presidente José Sarney, dos 

decretos que mudam as formas de demarcação das terras indígenas no país. As “Colônias 

Indígenas”, segundo o jornal, seriam “terras ocupadas pelos índios mais aculturados” 

(PORANTIM, 1987, p.6) e cujas características ensaiavam “campos de concentração futuros 

que andam na cabeça dos planejadores da geopolítica” (PORANTIM, nº103, 1987, p.6). 

Em outra publicação, o jornal Porantim94 destacava que o Governo ao acelerar os 

processos de demarcação, sob os postulados das Colônias, reduziria as áreas de terra das 

comunidades indígenas. Ainda de acordo com o periódico: “As colônias indígenas [...] 

objetivam lotear os territórios” (PORANTIM, 1988, p.3), ao mesmo tempo em que 

transformavam os indígenas em colonos. Uma forma de controlar as terras, mas também de 

transformar seus ocupantes em trabalhadores nacionais com efeitos positivos para o Estado. 

Em outubro de 1987, no jornal Porantim aparecia a seguinte publicação:  

 
O diário Oficial da União, edição de 24 de setembro último, publicou dois 
decretos que modificam o processo de demarcação de terras indígenas. O 
primeiro deles introduz a participação do Conselho de Segurança Nacional 
(CSN) em todos os momentos fundamentais da demarcação e impede a 
alteração de limites de áreas já demarcadas enquanto não for concluída a 

                                                                 
93 Decreto nº 94.946, publicado em 23 de setembro de 1987, pelo Presidente da República, José Sarney. 
94 Porantim, nº 102, de outubro de 1988. 
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demarcação de todas as terras indígenas do País. O outro decreto, inclusive 
inconstitucional, pois cria distinção (área indígena e colônia indígena) dentro 
do conceito de terras ocupadas que a Constituição já define [...] a partir de 
agora áreas indígenas são as ocupadas por “silvícolas” não-aculturados ou 
em incipiente estado de aculturação. Para eles, a ação da Funai deverá ser de 
assistência, “sem causar impacto negativos à sua cultura”. Já os índios 
aculturados ou em adiantado processo de aculturação habitam “colônias 
indígenas” e deverão ter tratamento que vise seu “desenvolvimento e sua 
integração progressiva”. Para aumentar a gravidade da situação o decreto diz 
ainda que os critérios de avaliação do grau de aculturação dos grupos 
indígenas vão ser fixados pela Funai. [...] (PORANTIM, 1987, p.5) 
 

 Os decretos tinham como objetivo a regulação das demarcações e da classificação dos 

seus ocupantes, baseadas em características que os definissem como aculturados ou não, ou 

seja, atribuísse por parte do campo político/jurídico uma identidade com o objetivo de 

classificar os grupos e as terras. Outro critério apontado pelos decretos foi a paralisação dos 

processos de alteração de limites das terras já demarcadas ou identificadas. Nesses termos, 

qualquer área que já tivesse seus limites definidos e identificados por um GT não poderia 

sofrer modificações, até que todas as terras em território nacional fossem regularizadas. A 

criação de tais Colônias acarretava, então, uma prática de classificação, com base em critérios 

impostos pelo poder simbólico do campo político/jurídico. Nessa direção, em outra 

publicação, o jornal Porantim95 destacava: 

 

No ano passado, institui-se, ao total arrepio da atual Constituição, a 
denominada colônia indígena e, também por decreto, criou-se a figura do 
“índio aculturado”, estabelecendo separação entre os próprios índios, em 
função do uso ou não de alguns produtos secundários de nossa sociedade. O 
próximo passo deverá ser o da divisão das terras indígenas em pequenos 
lotes, liberando a restante delas para os “não índios”. (PORANTIM, 1988, 
p.2)  

 

 O conceito de aculturação já movimentava as ações do governo, contudo, foi o 

referido decreto de 198796 que instituiu a separação legal dos povos indígenas, legitimando na 

legislação o conceito como norma de classificação. O decreto, por sua vez, estabeleceu dois 

tipos de Terras Indígenas, classificando-as por características específicas, conforme o grau de 

contato dos grupos: as Áreas Indígenas e as Colônias Indígenas. 

No que diz respeito às Colônias, o decreto classifica como “colônia indígena, se 

ocupada ou habitada por índios aculturados ou em adiantado processo de aculturação” 

(BRASIL, 1987). As terras classificadas dessa forma deveriam ser tratadas de maneira 

                                                                 
95 “O que esperar do ano que se inicia” - janeiro/fevereiro de 1988. 
96 Decreto nº 94.946, publicado em 23 de setembro de 1987. 
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particular. A legislação também definia as ações que deveriam ser realizadas caso 

determinada terra fosse demarcada como Colônia Indígena, “quando se tratar de colônia 

indígena, coordenar as ações dos diferentes órgãos governamentais que visem ao 

desenvolvimento do silvícola e a sua integração progressiva;” (BRASIL, 1987)97. Nos termos 

do decreto, os indivíduos aculturados deveriam ser condicionados à integração total, uma vez 

que suas características de aculturação os separavam da condição de indígena. 

 Não obstante, as normas para a classificação de indígenas aculturados foram criadas a 

partir da aprovação da uma portaria em 198898, que estipulava os itens que deveriam ser 

levados em conta para designar/classificar um indígena. Coube a tarefa à FUNAI, o órgão 

desenvolveria trabalhos para descobrir em qual categoria os indivíduos se encaixavam. Nesses 

termos, os grupos teriam suas identidades atribuídas pelo campo jurídico/político. Retomando 

as ideias de Bourdieu (2008, p. 120), a classificação pode ser entendida como a instituição de 

um grupo que “requer a construção de princípios classificatórios capaz de produzir o conjunto 

das propriedades distintivas [...]”. Desta forma, é o campo jurídico/político que detém o poder 

simbólico autorizado e, por meio da FUNAI, aplica para os grupos indígenas uma nova 

identidade, a de aculturado.  

Assim, é sob resguardo da referida portaria de 1988 que seria realizada a avaliação do 

grau de aculturação dos grupos, levando em conta alguns critérios básicos. Estes, por sua vez, 

tinham como objetivo conduzir as ações dos agentes indigenistas da FUNAI nos trabalhos de 

campo. 

 O primeiro item consistia na “capacidade de absorção, por parte dos índios, de uma 

assistência da mesma natureza da prestada aos habitantes regionais não índios;” Ou seja, se 

tivesse a capacidade de absorver e utilizar as assistências básicas, oferecidas também para a 

população envolvente, como, por exemplo, a saúde pública. Aculturado era aquele grupo 

indígena que apresentava o desaparecimento das suas relações tradicionais, incorporando 

elementos e práticas da sociedade envolvente99.  

Outro item diz respeito às “condições de operação de processos de acumulação e 

capacidade de entender os mecanismos da economia de troca;”. Estes termos consideravam 

                                                                 
97 O termo aculturação aparece ipsis litteris no Decreto nº 94.946, com as mesmas características do conceito 

como mudança cultural para uma forma de integração dos indivíduos. Os decretos deixam muito claro que a 

intenção era integrar os povos indígenas e sua condição de aculturado era um passo fundamental. 
98 Portaria nº 1.098, de 06 de setembro de 1988. Regula os critérios de classificação dos povos indígenas. 
99 Esta forma de pensar a mudança cultural por meio do processo de aculturação tinha sido superada há  muitos 

anos pelo campo etnográfico. O conceito é utilizado pelo governo da mesma forma com que era pensado por 

pesquisadores como Herbert Baldus : uma forma de mudança em que a cultura indígena se descaracteriza a ponto 

de desaparecer, sobrando-lhe apenas o modo de vida da sociedade envolvente. 
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qualquer grupo que possuísse a compreensão do sistema econômico da sociedade envolvente, 

não necessitava que o grupo fizesse parte do sistema, mas, como expõe a portaria, 

apresentasse capacidade de compreender os mecanismos da economia. 

Ainda referente aos itens de classificação identitária, eram aculturados os indivíduos 

que tivessem “grau de domínio da língua portuguesa;”. Ainda nessa direção, eram assim 

caracterizados aqueles que estivessem em “dependência de bens e serviços supridos pela 

sociedade nacional;”. Além disso, conforme a portaria, estariam classificados assim aqueles 

que apresentassem domínio de profissões vinculadas às atividades produtivas na terra ou a 

capacidade de adquiri-la. O indivíduo que possuísse um ofício era classificado, nesse caso, 

também como aculturado. Por fim, era delegado à FUNAI o poder de fabricar a condição de 

comunidade indígena, atribuindo- lhe identidades. 

  As características descritas na referida portaria foram atribuídas no processo de Rio 

D’Areia e sua declaração como Colônia Indígena. Tais características estão elencadas no 

relatório antropológico de 1984. Relembrando que a área destinada à demarcação da Terra 

Indígena Rio D’Areia tinha sido interditada para efeito de segurança, a fim de que fosse 

adequada aos trâmites do decreto de implantação das Colônias Indígenas. A implantação da 

política de criação da Colônia Indígena em 1989 concorreu para um enredo de protestos, visto 

que os direitos indígenas já haviam sido assegurados pela Constituição em 1988. Nestes 

termos, a implantação da Colônia estaria em vias contrárias aos direitos adquiridos pelos 

povos indígenas na Carta Constitucional. 

O estudo que classificou Rio D’Areia como Colônia Indígena foi endossado pelo 

relatório antropológico de 1984, uma vez que é possível observar referências a ele na portaria 

de declaração da Colônia Indígena de Rio D’Areia100, em 1989.  Na referida portaria, são 

encontradas as bases para a classificação da área. Estas, por sua vez, se referiam ao parecer de 

aprovação da identificação da área em 1986101, feita por meio do referido relatório 

antropológico e aprovada na ocasião pelo GTI. 

Desse modo, constatamos que as informações prestadas pelo Grupo de Trabalho em 

1984 foram utilizadas pelo GTI para declarar a terra como Colônia Indígena Rio D’Areia. A 

forma de abordagem e o lugar social do GT corroboraram com a definição em 1989. A 

discussão apresentada no referido relatório, como pôde ser observada, demonstrou uma 

abordagem que se regulou pelo campo jurídico/político, e por ser proveniente desse lugar 

seguiu as suas definições integracionistas. A narrativa apresentada pelo GT no relatório 

                                                                 
100 Portaria nº 353, de 13 de junho de 1989. 
101 Parecer nº 140, de 05 de novembro de 1986. 
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antropológico de 1984 se encaixa no padrão de identificação apresentado na portaria de 

1988102, objetivando a uma tessitura narrativa que demonstra e representa o modelo de um 

grupo em meio a conhecimentos e práticas da sociedade envolvente. Desta forma, não fora 

necessário ir a campo para um novo estudo, uma vez que o estudo de 1984 cumpriu o objetivo 

da visão integracionista.  

Essas investidas demonstram a intenção de instrumentalizar a comunidade a fim de 

tornar-se mais produtiva na agricultura. A assistência básica não é algo que deva ser 

observado como ruim, uma vez que inúmeros grupos indígenas encontram-se em meio ao 

sistema econômico da sociedade envolvente e, desta forma, o auxílio e a implementação de 

tecnologias e acessibilidades são muito importantes. Porém, o que se destaca é o caráter 

prejudicial nas práticas de transformá-los em agricultores, o que corrobora para uma 

integração forçada e desigual em relação à comunidade envolvente, em que seus costumes 

seriam totalmente exterminados e seus modos de ocupação e uso do território seriam 

ignorados. É nesse sentido que se destaca na administração da FUNAI uma investida de 

integração a partir da transformação dos grupos em trabalhadores rurais. 

 No momento da demarcação provisória da área como Colônia Indígena, no ano de 

1989, os limites se encontravam em 390 hectares. Contudo, no período de criação da Colônia 

Indígena as práticas demarcatórias visavam reduzir os territórios indígenas. Não concordando 

com a demarcação dos limites iniciais firmados para Rio D’Areia, como será discutido 

adiante, o grupo reivindicou outra demarcação, alegando a insuficiência da terra para sua 

sobrevivência.  

A aprovação da Constituição Federal de 1988 corroborou para a modificação de 

algumas questões nas práticas demarcatórias, sobretudo em Rio D’Areia. As reivindicações da 

comunidade para uma nova demarcação dos limites de seu território também foram 

fundamentais para o processo de demarcação da terra. Assim sendo, cabe, no próximo tópico, 

apresentar os trâmites demarcatórios de Rio D’Areia, sob novos postulados, compreendendo o 

processo como práticas e construções determinadas e condicionadas por seu lugar. Os 

postulados dos novos tempos endossam novas práticas para o processo de demarcação, e se 

fará fundamental o seu estudo para compreender as tessituras em prol da terra dos Guarani em 

Rio D’Areia. 

 

                                                                 
102 Portaria nº 1.098, de 06 de setembro de 1988. Regula os critérios de classificação dos povos indígenas. 
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3.2 A LUTA INDÍGENA E OS NOVOS LIMITES DA TERRA. 

 

A gente lutou para a demarcação, procurou os 

meios de conseguir documentos, para provar que 
a nossa terra não ficava nos alqueires que eles 
tinham demarcado primeiro. 

(Sr. Antoninho) 

 

Com o título “Demarcação física de Rio Areia encerra demarcações no Paraná”, o 

periódico Gazeta Mercantil publica uma nota que marcava o final das demarcações das Terras 

Indígenas no Paraná. O documento afirma que: 

 

Com a colocação de 11 marcos de concreto [...] uma equipe da divisão 
fundiária da FUNAI encerrou ontem a demarcação de rio Areia [...] no 
município de Inácio Martins, no Sul do Paraná, habitada por 83 Guarani. 
Desta forma, segundo a FUNAI, praticamente encerra-se a demarcação de 
terras indígenas no Paraná. (GAZETA MERCANTIL, 1990) 

  

No enredo dos trâmites legais aguardava-se apenas o processo de homologação TI de 

Rio D’Areia. Acreditava-se que os limites alocados no relatório antropológico de 1984 

fincariam os marcos da nova territorialidade Guarani. Contudo, os Guarani, longe de 

endossarem o que prescrevera o Estado, reivindicaram a posse de outros limites. Uma década 

se passaria para que um novo estudo se realizasse. Nesse período, muitos jogos e práticas de 

negociações estiveram presentes até a demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia, no centro-

sul paranaense.   

Segundo o decreto103 de 1987, que regula os trâmites para a demarcação das terras para 

os povos indígenas, nenhuma alteração de limites seria realizada antes do término das 

demarcações em trâmite. Rio D’Areia tivera seus limites aprovados pelo GTI em 1986 e, 

portanto, regida pelo referido decreto, não caberia a revisão de seus limites. Contudo, esse 

processo acabou sendo substituído por outro decreto, firmado em 1991104, que devolveria à 

FUNAI e ao Ministério da Justiça o poder de demarcar as Terras Indígenas. Desse modo, os 

processos que antes ficavam nos encargos de análise do grupo interministerial – o qual 

poderia alterar os limites e as áreas dependendo dos interesses colocados em jogo – passaram 

                                                                 
103 Decreto nº 94.945, de 23 de setembro de 1987. Dispõe sobre o processo administrativo de demarcação de 

terras indígenas e dá outras providências 
104 Decreto nº 22, de 4 de fevereiro de 1991. Dispõe sobre o processo administrativo de demarcação de terras 

indígenas e dá outras providências  
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a ser novamente incumbência da FUNAI, com a parceria também do INCRA105. Esse decreto 

também proporcionou o espaço de reestudos para as Terras Indígenas que haviam sido 

demarcadas ou aprovadas nos termos anteriormente. 

O documento, aprovado em 1991, recria a identidade territorial, é importante lembrar 

que identidade é uma dimensão do social e do pessoal conectada por características sociais e 

culturais correlatas. O grupo étnico é definido, segundo Brandão (1986), por tais 

características, as quais servem de diferenciação e classificação dos sujeitos dos diferentes 

grupos sociais. As identidades são construídas a partir de representações sociais que, por sua 

vez, unem os indivíduos que compartilham as mesmas particularidades.  

Nesta direção a ações de renomear a então Colônia para Terra Indígena. Assim, 

conforme o Art. 12 do decreto, as terras designadas áreas indígenas e colônias indígenas, 

divisão criada em 1987, passam à categoria de Terras Indígenas. Nesses termos, Rio D’Areia, 

nas visões do campo político/jurídico, tem os sentidos da territorialidade deslocados.  

No que tange à área destinada ao grupo Guarani, na localidade de Rio D’Areia, novos 

limites foram identificados. A então Colônia passou de 390 hectares para 401,5690 de terra. 

Em 29 de outubro de 1991106, finalmente nascia administrativamente o lugar de vida do Grupo 

Guarani em Rio D’Areia, conforme o mapa descrito abaixo107: 

                                                                 
105 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), é um órgão do Governo Federal que tem 

como objetivo promover a reforma agrária, tramitando em decisões acerca da concessão de terras, em território 

brasileiro. Fonte: http://reforma-agraria-no-brasil.info/mos/view/O_INCRA/, Acesso em: 1 set. 2014.  
106 Decreto nº292, de 29 de outubro de 1991. Homologação da Terra Indígena Rio D’Areia. 
107 Art. 1º Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da Constituição Federal, a demarcação administrativa 

promovida pela Fundação Nacional do Índio FUNAI da Área Indígena Rio Areia, localizada no Município de 

Inácio Martins, Estado do Paraná, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena, com a 

superfície de 401,5690ha (quatrocentos e um hectares, cinquenta e seis ares e noventa centímetros) e perímetro 

de 11.003,31m (onze mil e três metros e trinta e um centímetros). (FUNAI, 1991) 

http://reforma-agraria-no-brasil.info/mos/view/O_INCRA/
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Mapa 8 NOVOS LIMITES GEOGRÁFICOS FIRMADOS NO DECRETO Nº292/1991 

 

Fonte: GURSKI, Eder Augusto. 2015.108 

 

A homologação da Terra Indígena, em 1991, cuja base de sustentação fora o relatório 

antropológico de 1984, endossa a legitimidade do grupo. Traçando uma nova divisa para seu 

mundo social afirma a separação entre o nós e os outros.  O ato de homologação configura-se 

como um ato performativo, assim como afirma Bourdieu (2008), levando em consideração 

que a proposta expressa no relatório de 1984 fora aceita pelas instâncias superiores: o Grupo 

de Trabalho Interministerial e o Presidente da República, respectivamente. Estes, endossados 

pelo relatório antropológico de 1984, fizeram reconhecer e ser reconhecida a nova divisão do 

espaço social, firmando novas fronteiras simbólicas. 

É importante ressaltar que os caminhos trilhados pela política indigenista da década de 

1990 estavam endossados pela Constituição Federal de 1988. Embora as constituições 

anteriores já tratassem dos direitos indígenas109, a Constituição de 1988 refere-se aos direitos 

de maneira mais detalhada, reservando um capítulo em especial para tratar das questões 

indígenas. Denominado de Dos Índios, o referido texto reconhece os povos indígenas em “[...] 
                                                                 
108 Mapa confeccionado a partir das coordenadas geográficas da documentação com auxílio do programa Google 

Earth. 
109 Segundo Cunha (2012), no que se refere às outras Constituições Federias que precederam a carta aprovada em 

1988, o direito indígena era exclusivamente destinado à terra. Porém, ainda assim não ficavam claros quais eram 

os termos de concessão e de proteção. Eram parágrafos muito vagos e superficiais. 
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sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 

as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar os seus bens” (BRASIL, 1988, p.150). Nestes termos, a Constituição substituiu as 

ações integracionistas destinadas aos povos indígenas, aos quais não era reservado o direito às 

suas tradições e crenças, e deveriam ser modificadas para a sua inserção na sociedade 

envolvente.  

No que se que tange aos territórios, a carta alocava o tema como um dos principais 

direitos para os povos indígenas. O direito ao território fora visto como possibilidade de 

manutenção de suas identidades. Nestes termos, o território é entendido como o locus que 

possibilita a etnicidade do grupo indígena. A ideia de grupo etnicamente diferenciado reflete-

se na carta Constitucional de 1988, uma vez que a alteridade é uma condição de garantia dos 

direitos territoriais, do reconhecimento da cultura e da sociedade. 

É importante destacar que tais direitos não foram dados mas conquistados. Assim 

sendo, após o período de redemocratização da política brasileira e o ressurgimento das 

etnicidades o país viu-se enredado pelas demandas sociais na definição de políticas públicas. 

O período de redemocratização foi um período fundamental para os povos indígenas, no qual 

se observou um levante dos grupos pelo direito a ter direitos sobre seus territórios. Segundo 

Lopes (2011), a presença indígena na Constituinte do ano de 1987 fora intensa. Diversas 

etnias lá estavam representadas, juntamente com agentes indigenistas, fato que concorreu para 

a visibilidade indígena. Exemplo da luta social desses povos foi a aprovação do capítulo Dos 

Índios, junto à Carta Constituinte no ano de 1988110. 

Desta forma, os povos indígenas surgem na história social brasileira como agentes 

investidos de poder simbólico na luta contra a política imposta pelo Estado, a qual até então 

esteve investida de ações integracionistas. Como destaca Lopes (2011, p.123): “A imagem de 

índios nos gramados de Brasília chocava os olhos da população já acostumada com a ideia do 

índio restrito às suas aldeias. Nunca na história do país, tinha se visto tantos povos reunidos 

em pleno “meio urbano” para uma discussão política”. Ou seja, a visão do indígena como 

detentor de sua trajetória e não mais submisso111. 

                                                                 
110 Constituição Federal de 1988, Capítulo VIII, Dos Índios, p.150. 
111 No campo das pesquisas acadêmicas , as noções de indivíduos submissos já haviam sido superadas. Os 

avanços nas análises teórico-metodológicas principalmente depois dos anos 60, segundo Almeida (2003, p.33), 

fizeram com que os estudos observassem os grupos indígenas não como submissos, mas como agentes. A partir 

de Maria Celestino de Almeida (2003, pp.26-27), é possível perceber que os povos indígenas, desde o século 

XIX, vinham sendo observados como indivíduos que não tinham participação na história, apareciam como 

coadjuvantes, o que veio a ser modificado muitos anos depois, decorrente de  uma série de avanços nas 

abordagens das ciências sociais. 
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O ressurgimento da etnicidade concorreu para avanços, tais como a demarcação de 

Rio D’Areia. Nota-se que os limites homologados em 1991, apesar de terem sido expandidos 

de 390 hectares para 401,5690, ainda não estavam de acordo com a área reivindicada pelo 

grupo étnico na localidade de Rio D’Areia. Essas questões concorreram para a possibilidade 

do grupo reivindicar um novo estudo para identificação dos limites e ser ouvido. O pedido foi 

aceito, uma vez que a legislação previa esse tipo de ação, conforme o Decreto 1991. Diante da 

nova conjuntura: 

 
No final do ano de 1993, a área indígena Rio Areias foi objeto de reestudo 
por Grupo Técnico (Portaria 973/93 de 01 10 93), em atendimento à 
reivindicação de suas lideranças que estiveram em Brasília para tratar do 
assunto com a diretoria de Assuntos Fundiários. (FUNAI, 1994, p. 34) 

 

A revisão dos limites firmados em 1984, cuja homologação ocorrera seis anos depois, 

tornava-se, portanto, realidade em 1994. Ou seja, uma década havia se passado, período em 

que os Guarani em Rio D’Areia tratavam de mobilizar ações em prol de seus direitos sobre a 

terra. Em relação a esse processo de luta, a memória do Sr. Antoninho, liderança indígena que 

abre as páginas da dissertação, reverbera que: 

  

Com o tempo, a gente foi lutando também, foi lutando para FUNAI voltar de 
novo todas as terras que eram do índio. Foi uma luta da maioria da 
comunidade aqui, que resistiram até o governo resolver demarcar, ampliar 
mais a área, por que aquela quantidade que eles tinham demarcado não 
estava certa, não era suficiente [...] A gente lutou para a demarcação, 
procurou os meios de conseguir documentos, para provar que a nossa terra 
não ficava nos alqueires que eles tinham demarcado primeiro. Depois da 
comunidade se mobilizar e reivindicar outra demarcação e provar que a terra 
era nossa, que era maior, ai a FUNAI demarcou de acordo com o que era 

certo [...] (SR. ANTONINHO). 
 

Na fala do líder indígena, a mobilização em prol da revisão da terra fica contundente, 

uma ação que acabou mobilizando todo o grupo Guarani, uma vez que a terra que havia sido 

demarcada não era suficiente para seu modo de vida. Nas palavras da liderança, observa-se 

uma luta comunitária demonstrando um sentido de posse que transborda a concepção de 

propriedade privada, uma vez que a terra a ser demarcada é para o uso comum de todos os 

indivíduos da comunidade. Os 402 alqueires (1.016,4 ha) iniciais impostos pelo SPI sofreram 

uma diminuição ao longo de cerca de cinquenta anos, sobrando apenas 82 alqueires (198,44 

ha) livres de invasores. Essa pequena área, que esteve livre de invasões, no ano de 1991 foi 

ampliada e homologada em 401, 5690 ha. Destarte, restariam para serem demarcados cerca de 
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614,41 hectares. Sob orientação de um antropólogo, em a equipe que integrava a GT reuniu-se 

com aquele grupo indígena para discutir e percorrer os limites do território revindicado : 

 

Quando de sua ida à área os integrantes do GT se reuniram com os índios no 
posto da FUNAI, afim [...] ocuparam-se também de percorrer, levados pelos 
seus líderes locais, os limites tradicionais reivindicados por eles, em 
acréscimo, para se fazer a sua plotagem, que aliás já fora traçada em um 
mapa desde os trabalhos de delimitação conduzidos, em 1984, pela 
antropóloga Olga Cristina Novion. (FUNAI, 1994, p. 34-35) 

 

Iniciando os novos trabalhos, o grupo indígena em Rio D’Areia tivera voz. Assim, 

aquela comunidade teve, no momento, a oportunidade de acompanhar todas as etapas do 

processo, conforme prescrito pela legislação em voga. Segundo o Art. 2 § 3º “O grupo 

indígena envolvido participará do processo em todas as suas fases.”. (BRASIL, 1991). Nesse 

caso, acrescentasse à terra já homologada em 1991 mais duas glebas, resultando em um total 

de 879 há.  

 

3.2.1 O relatório de 1994. 

Cabe ressaltar que o relatório antropológico de 1994 foi construído sob postulados 

diferentes do que os firmados de 1984, direção que agregava as conjunturas firmadas na 

Constituição de 1988 e foram incorporadas nas formas de elaboração dos relatórios 

antropológicos. Segundo Chaves (2004), após a aprovação da carta Constitucional de 1988, os 

Grupos de Trabalho começaram a incorporar em seus relatórios uma abordagem que 

privilegiasse a ocupação tradicional. Desta forma, o objetivo era explicar a ocupação 

ressaltando os traços culturais do grupo indígena estudado. Faziam de seus estudos espaços de 

legitimação das relações culturais, econômicas e sociais dos grupos indígenas.  

O relatório de 1994, feito, portanto, com um reestudo, fez uma nova transição do 

estado do grupo prático a um grupo instituído. Processo que requer princípios classificatórios, 

os quais produzem um novo conjunto de características distintivas do grupo, ao mesmo tempo 

em que reinterpretam o conjunto de propriedades delegadas aos Guarani Mbyá discutidas no 

relatório de 1984. Existiram diferenças marcantes entre os discursos dos relatórios de 1984 e 

1994. A análise dessas divergências contribui para compreender a forma como se construiu e 

fora aplicado o conjunto de práticas demarcatórias na localidade de Rio D’Areia. Assim, 

como também auxilia na compreensão da política indigenista em âmbito nacional, 

demonstrando que em diferentes períodos as representações e modelos não apenas se 

modificam como também conduzem os estudos. 
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O relatório antropológico de 1994, diferente do texto de 1984, possuí dois itens. Em 

primeiro lugar, o histórico, seguido por um item intitulado Situação Atual de Rio Areias, 

esses itens ligam-se à forma de construção textual dos relatórios descrita no decreto que 

regulava a demarcação das Terras Indígenas de 1976, ou seja, a situação atual e o consenso 

histórico. Embora os itens do relatório tenham ligação com as etapas descritas em 1976, em 

uma época de política integracionista, sua discussão traz diferenças marcantes, postulados que 

acompanham os novos tempos da política indigenista do período.  

Entretanto, ao analisar o segundo item do relatório de 1994, conclui-se que o texto 

segue a narrativa daquela de 1984. As informações que em teoria deveriam mostrar a situação 

atual do grupo indígena, ou seja, informações sobre economia, subsistência, moradia e 

criações de animais domésticos foram extraídas do primeiro relatório, sem alterações. A 

reprodução das informações do relatório de 1984 demonstra a hipótese de que o GT 

designado para construir o relatório de 1994 tenha sido negligente quanto ao seu trabalho de 

campo, correndo o risco de estender uma abordagem de tempos integracionistas.  

Entretanto, embora algumas informações fossem reproduções de estudos feitos há dez 

anos, encontram-se algumas informações que mostram a tentativa de uma ligação entre o 

grupo e o território, destacando não apenas o seu caráter econômico, mas também cultural, 

argumentos referentes à importância da erva-mate. Em relação àquele produto, ressalta-se que 

a importância econômica de um erval-nativo ali existente era indispensável: 

  
A erva-mate é um dos produtos que mais sobressaem na economia da 
comunidade, tanto a de cultivo quanto a dos ervais nativos, como o que 
existe, por exemplo, na área objeto de reestudo pelo Grupo Técnico, que 
propiciará aos índios, tão logo regularizada, um recurso natural a mais para a 
exploração econômica, além de voltar a ser o seu território integral, em cuja 
superfície e perímetro certamente se fará a sua recuperação social, política e 
mítico-religiosa”. (FUNAI, 1994, p. 32) 

 

Nos argumentos do documento ressalta-se também o caráter fundamental para a 

reestruturação cultural. Na mesma direção, o relatório destaca o grupo “mantém acessa, sob a 

respectiva área, a tradição oral acerca de sua cultura tanto imaterial como material, que, neste 

caso, supõe e implica o espaço territorial reconhecido como necessário à sua reprodução 

permanente e soberana” (FUNAI, 1994, p. 35). Nestes termos, observa-se que a argumentação 

do relatório demonstra uma concepção de território que seja vinculado às suas práticas 

socioculturais; essa visão fica evidente quando analisado o primeiro item do relatório de 1994.  

O histórico é, por sua vez, a parte mais longa do relatório, de um total de trinta e oito 

páginas este item ocupa cerca de vinte e nove, deixando apenas nove páginas para a discussão 
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e apreciação das relações específicas do grupo Guarani em Rio D’Areia. Embora os relatórios 

sigam um padrão, existem diferenças na densidade de seus conteúdos e tópicos. Alguns mais 

fundamentados e coerentes, outros menos. Alguns traziam depoimentos dos grupos indígenas 

e documentos históricos, outros apenas construções bibliográficas. Acerca disso, Oliveira 

(2005) destaca que a construção dos relatórios não é feita a partir de receitas prontas, por mais 

que sua narrativa pareça um modelo rígido. O produto do GT é um instrumento de 

conhecimento e, portanto, a densidade de seu conteúdo depende de seu autor. 

Com base nos estudos de Chaves (2004), o qual analisa em seu trabalho cerca de seis 

relatórios antropológico entre os anos de 1989 e 2003, constatamos que tanto nos relatórios 

analisados por ele quanto nos relatórios de Rio D’Areia, o item histórico ocupa a maioria das 

páginas dos textos. No que se refere à construção do texto do histórico, encontra-se 

concentrado em diferentes etnografias acerca do grupo Guarani, o autor privilegia as 

narrativas de Curt Nimuendaju (1987 [1914]), Egon Schaden (1962), Leon Cadogan (1959), 

Hélène Clastres (1978), Maria Inês Ladeira (1992), Bartomeu Melià (1992). O relatório em 

questão não apresenta uma lista de referências, contrariando as características do relatório 

antropológico de 1984, cujo autor preocupou-se em elencar a bibliografia que sustentou o 

texto, deixando mais compreensível. 

Entretanto, outras questões chamam atenção. O histórico elaborado em 1994 destaca 

que os grupos Guarani dividem-se em três subgrupos. Esses estiveram em contato com a 

sociedade envolvente em diferentes estágios, desde a conquista luso-espanhola do século 

XVI. No entanto, indica que embora os grupos tivessem estabelecido um contato direto com a 

sociedade envolvente, durante muito tempo, existem características culturais específicas desse 

povo que deveriam ser levadas em conta: as migrações.  

Segundo o mesmo histórico, as migrações realizadas pelos Guarani seriam 

importantes para entender o ethos cultural do Guarani. Tais movimentos migratórios seriam 

resultado do “processo de desterritorialização desencadeado pelos conquistadores, nos séculos 

XVI e XVIII” (FUNAI, 1994, p.1). Haveria neste caso duas causas: intraétnica e interétnica. 

A chamada causa intraétnica, à qual o relatório se refere, é entendida como um processo 

desencadeado dentro do próprio grupo, baseada em suas relações socioculturais; no caso das 

causas interétnicas, seria um processo condicionado por pressões e influências de fora da 

estrutura do grupo, como, por exemplo, as expropriações territoriais. Ou seja, “nos meandros 

do contato ‘civilizatório’, com seus meios de procedimento de dominação ou de alteração dos 

padrões de vida tradicionais – e, em contrapartida, com as diversas formas de resistência que 

marcaram indelevelmente todos os Guarani até os dias de hoje”. (FUNAI, 1994, p. 2-3) 
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Segundo consta nesse relatório, as migrações seriam uma característica cultural dos 

povos Guarani. Articuladas, segundo o histórico, no século XIX, pelos pajés. Apoiando-se em 

Schaden (1962), o texto destaca que esses expoentes pregavam a existência de “que existia 

um apocalipse que somente evadiriam se seguissem o caminho da Terra sem Mal, Yvy Marã 

Ey” (FUNAI, 1994, p. 2-3). Segundo o relatório, esse lugar “seria um lugar sagrado, ainda 

não agriculturado”, ou seja, um lugar de onde estivessem longe do contato com a sociedade 

envolvente e ficassem salvos “das agruras que lhes foram sendo infringidas a partir da 

‘colonização’” (FUNAI, 1994, p. 2-3). 

Apoiando-se em etnógrafos como Nimuendaju, Cadogan e Schaden, o histórico traça 

uma discussão ligando o grupo Guarani às suas relações religiosas e suas migrações rumo ao 

litoral em busca da Terra sem Mal. O relatório liga as migrações e a religiosidade Guarani 

como o centro de suas relações culturais. Utilizando esses etnógrafos, cita diversas migrações 

do grupo para o litoral, reforçando seus argumentos referentes à ligação do grupo com essas 

práticas, que, segundo relatório, conduziam a vida do grupo. 

Nestes termos, o relatório critica Hélène Clastres, afirmando que a pesquisadora teria 

cometido um equívoco em sua obra, Terra sem Mal, de 1978. Segundo o relatório, Hélène se 

equivocou em afirmar que as migrações do grupo estavam diminuindo em decorrência dos 

processos de violência e aos poucos indivíduos que se colocavam em marcha. Segundo o 

relatório, “seria demais esperar que, em decorrência da despopulação, os diversos grupos 

locais sofreram por epidemias, grandes contingentes se mantivessem migrando continuamente 

para o litoral”. Contudo, deixa claro que os poucos movimentos destacados pela pesquisadora 

são um aspecto vinculado “apenas aos Apapocuva (ou Nandeva), entre os quais houve 

realmente um refluxo para o oeste”. (FUNAI, 1994, p.6). 

O histórico direciona sua narrativa aos Mbyá, ressaltando que as migrações “[...] são 

ainda hoje um fenômeno vivo, posto em prática sobretudo pelos Mbya, pela sua ‘ortodoxia’ 

de manterem-se como seres eleitos (porangue’i) o que para eles implica o mínimo de 

concessão aos valores culturais da sociedade envolvente” (FUNAI, 1994, p.7). Neste sentido, 

o relatório antropológico atribui aos Mbyá uma identidade cultural preservada, que os 

diferencia dos outros subgrupos.  

A narrativa do histórico conduz a discussão para a ligação dos Mbyá e seu território 

pautado nos preceitos culturais/religiosos, tendo como auxiliares as análises de Maria Inês 

Ladeira e Bartomeu Melià. Evoca o conceito de yvy apy, ou seja, os verdadeiros lugares, ou 

ainda, o lugar criado por Nhanderu para alcançar a Terra sem Mal. Lugar simbólico, cujo 

alcançado ao encontrar o Tekoa. Tekoa, importante conceito firmado por Melià, seria aquele 
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espaço territorial repleto de “[...] todas as condições físicas e sociais necessárias” (FUNAI, 

1994, p.8).  A narrativa apresentada no documento enreda as relações em teias de significados 

vinculados ao espaço geográfico/simbólico que ocupam. Indivíduos representados como 

pouco afeitos ao contato ressurgem no relatório como um grupo que vive e mantém suas 

relações culturais vivas “[...] mesmo que já estejam contraindo casamentos interétnicos [...]” 

(FUNAI, 1994, p.10).  

O modelo de Guarani ressaltado no relatório compreende um indivíduo que tem na 

manutenção dos elementos culturais a chave de sua sobrevivência coletiva. Outro fundamento 

de sua etnicidade destacado pelo relatório seria a “[...] escrupulosa observância de sua 

complexa liturgia religiosa – de suma importância na elaboração da etnicidade Guarani [...]” 

(FUNAI, 1994, p.10)112. Cabe destacar que a utilização do conceito de etnicidade pelo 

relatório evidencia a forma de pensar a concepção de grupos étnicos. Nestes termos, a 

concepção delineada por Fredrik Barth se faz presente na reflexão do antropólogo.  

Na década de 1960, Barth substitui as concepções estáticas de identidade étnica 

transformando a compreensão da noção em uma visão mais dinâmica. A identidade, segundo 

seus postulados, demanda de um coletivo de indivíduos113. Construía-se e transformava-se nos 

ambientes de interação dos grupos. Segundo Barth (1998, p.195-196), os processos que 

articulam os grupos seriam baseados nas premissas de inclusão e de exclusão dos indivíduos 

na coletividade. Ou seja, para a teoria de Barth a fronteira é o que interessa, nela estão as 

etnicidades. Esta maneira de pensar o grupo corrobora para reforçar o argumento do relatório 

quanto à importância dos vínculos culturais do grupo com o território ocupado.  

 Outra questão que marca a diferença entre os relatórios de 1984 e 1994 é que esse 

último apontaria as diferenças entre os grupos linguísticos destacando as Mbyá como aquele 

grupo que não teve a religiosidade alterada “[...] mesmo que tenham ou tivessem vivido sob a 

mais cerrada das pregações e o mais compulsório dos trabalhos” (FUNAI, 1994, p.13-14). 

                                                                 
112Essas questões são visíveis nas discussões acerca dos povos Guarani.  Arruda (2002, p.134) afirma que os 

diversos anos do contato com as populações indígenas e os proselitismos religiosos, assim como as demais 

pressões, deixaram marcas na vida indígena, entretanto sem anular as suas especificidades socioculturais. 
113Nessa direção, Barth inaugura a ideia de fronteira étnica, a qual seria uma fronteira baseada nas identidades 

dos grupos, ou seja, uma série de elementos que fazem com que os indivíduos se identifiquem como pertencentes 

a esta coletividade e se diferenciam das outras. Estes elementos apenas aparecem nos ambientes de interação. 

Assim, os elementos étnicos que caracterizam o grupo são elevados a instrumentos de resistência, sendo 

conferido a eles o poder de se afirmar enquanto um grupo étnico que partilha de certas práticas comuns entre 

seus pares (BARTH, 1998). O conceito de etnicidade compreende a construção de uma identidade étnica que 

evidencia as diferenças entre as coletividades, entre os grupos étnicos. Assim, o “eu” coletivo se c onstrói em 

oposição ao “outro”. Desta forma, pertencer a um determinado grupo pressupõe que exista um conjunto de 

excluídos (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p.123) 
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Contudo, o texto não nega os efeitos do contato na economia e no modo de vida dos Mbyá114, 

afirma que alguns “[...] passaram a trabalhar na changa de erva-mate, ou vendendo artesanato 

[...]”, ou mesmo vendendo milho híbrido introduzido pelo ‘branco’, cujo cultivo foi absorvido 

pelas fazendas regionais, mas sobretudo para comércio, adquiriam bens industrializados de 

que precisavam [...] (FUNAI, 1994, p. 16). 

Apesar do trânsito e das relações econômicas atuais com a sociedade envolvente, o 

relatório destaca os Mbyá como um grupo que “Nunca fizeram caso da eficiência econômica 

capitalista, não abriram mão do seu sistema comunitário de produção e consumo, e nunca 

negligenciaram da orientação espiritual em sua vida.” (FUNAI, 1994, p16).  

Em relação aos grupos atuais, que se encontram cercados pela sociedade envolvente, o 

histórico acrescenta:   

 
[...] os Mbya têm mais pundonor em não fazer concessões que possam 
provocar mudanças substantivas na sua ‘guaranidade’. Seus contatos com os 
regionais se fazem apenas esporadicamente, quando cumprindo algum 
itinerário migratório ou visitando parente ou ainda vendendo artesanato nas 
povoações mais próximas. Mas nunca se demorando no meio dos ‘brancos’, 
de quem se isolam o mais que podem, sempre que possível em lugares 
ambientalmente preservados (ideais para um Tekohá), onde estejam a salvo 
de interferências indevidas no seu Teko (sistema de vida) (FUNAI, 1994, p. 
24) 
 

Deste modo, o relatório de 1994 fabrica o seu Guarani, e em especial os Guarani em 

Rio D’Areia, como uma coletividade que mantém relações culturais sobre a terra ocupada. A 

diferenciação entre os discursos do relatório de 1984 e de 1994 são visíveis, uma vez que no 

primeiro as discussões acerca da cultura não foram feitas, a narrativa se ateve a um caráter 

histórico de ligação com a terra e de indivíduos aculturados, nos termos jurídico/político da 

época. O relatório de 1994, por sua vez, tece um discurso diferenciado acerca do grupo 

evidenciando características culturais. Nesta direção, observam-se dois modelos distintos de 

uma mesma comunidade.  

Em um primeiro momento, o relatório de 1984 traça um modelo de Guarani que o 

representa como um indivíduo castigado pelo contato ao qual foi exposto desde os primeiros 

contatos com o colonizador, tronando-se submisso e perdendo seus territórios e seus modos 

de vida. Assim, no referido relatório, expostos a um processo civilizatório, o grupo Guarani se 

                                                                 
114 Um dos sistemas que o relatório frisa existirem diferenças é o sistema de prestação de trabalho nos grupos 

Guarani, uma vez que o trabalho tradicional era coletivo, feito através dos mutirões ou a ajuda mútua entre 

parentes, dentro dos Tekoa.  As relações de contato, desterritorialização e fome fizeram com que os indivíduos se 

submetessem a diferentes trabalhos individualizados e assalariados, trabalhando para sobreviver. Contudo, estas 

questões não teriam feito esmorecer as suas lutas pela busca de territórios que possam exercer o seu modo de ser. 

(FUNAI, 1994, p. 20) 
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desestruturou linguística e culturalmente, perdeu seus territórios, submetendo-se a viver à 

margem da sociedade envolvente. A narrativa em questão constrói um modelo de Guarani, 

uma representação do campo naquele determinado período. O relatório de 1994, por sua vez, 

constrói uma narrativa diferente do primeiro relatório. Como foi possível observar na 

discussão de sua tessitura, os caminhos tomados para a discussão do histórico são inversos ao 

do relatório de 1984, uma vez que, o segundo relatório, demonstra uma discussão voltada a 

relações socioculturais do grupo.  

O relatório antropológico de 1994 constrói um modelo de Guarani vinculado a sua 

cultura, a qual, apesar de passar pelo contato, manteve-se no seio do grupo, sendo uma 

característica essencial para sua sobrevivência. Nestes termos, diferente do modelo de 

primeiro relatório, que mostrava um Guarani desestruturado em relação a sua cultura, o 

modelo do relatório de 1994 é um Guarani que apesar de todas as relações de contato 

manteve-se intimamente ligado a sua cultura. A representação é um aspecto que parte sempre 

do meio que a produz e carrega consigo os traços de seu lugar de criação, como demonstra 

Chartier (1990); está sempre vinculada a quem a forjou. Assim, a existência de dois modelos 

diferentes para representar uma mesma comunidade está vinculada ao contexto do lugar que 

as forjou.  

É importante frisar que no texto que rege o relatório de 1984 encontra-se a expressão 

ocupação imemorial. O relatório de 1994, por sua vez, suprimia essa terminologia pela 

expressão ocupação tradicional.  No que se refere à concepção de imemorialidade da 

ocupação, depara-se com uma expressão que contempla apenas as ocupações em caráter 

temporal, ou seja, aquelas que estavam habitadas pelos grupos por meio de gerações. Neste 

sentido, a terra só seria identificada e demarcada se fosse comprovada a sua ocupação a partir 

de dados históricos, arqueológicos e etnológicos. Para Oliveira e Almeida (1998), a 

imemorialidade da ocupação era raramente esmiuçada e provada; questão que se deve ao fato 

de muitos povos terem sido expulsos de seus territórios, ou mesmo pelo território ser ocupado 

por práticas de deslocamento em um território mais amplo, o que em muitos casos ocasionava 

o rodízio das ocupações. 

Neste sentido, o relatório de 1984, como observado no capítulo anterior, trouxe em seu 

corpo narrativo um intento em ligar o grupo em Rio D’Areia à antiguidade da ocupação do 

espaço geográfico. Com a Constituição Federal de 1988, esta forma de observar a relação de 

ocupação acabou modificando-se. 
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Segundo a Carta Constitucional de 1988, entende-se por terras de ocupação 

tradicional115: 

 
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. (BRASIL, 1988, p.150). 

 

Segundo a interpretação do texto, terras ocupadas tradicionalmente são aquelas 

utilizadas pelo grupo para sua sobrevivência não apenas física, mas também cultural. Esta 

concepção foi firmada pela reivindicação dos povos indígenas, uma vez que a expressão 

legislativa anterior não contemplava as ocupações territoriais baseadas nas práticas culturais 

dos grupos, o que concorria para a diminuição das áreas demarcadas. Neste sentido, a 

tradicionalidade seria considerada a partir dos aspectos econômicos, físicos e culturais da 

ocupação. Ou seja, a expressão deveria indicar uma ocupação calcada não exclusivamente em 

um pressuposto de passado, ainda que este se encontre presente no conceito de terras 

tradicionalmente ocupadas, mas, sobretudo, em uma concepção de uso baseado nas relações 

socioculturais dos grupos.  

Segundo Duprat (2006), o referido termo é comumente incompreendido pelo campo 

jurídico/político; segundo a autora, não raramente os juízes confundem as expressões 

imemorial e tradicional, a compreensão errônea dos termos acaba concorrendo para a 

exigência de uma prova arqueológica que alicerce a ocupação do território pelo grupo 

indígena. Ainda segundo a autora, é preciso que os estudos de identificação superem 

concepções territoriais naturalizadas, que devem fazer transparecer não uma repetição do 

passado, mas a experiência vivida pelo grupo, trazendo uma garantia de futuro dentro de seus 

aspectos culturais. 

Contudo, o processo de demarcação não cria a posse tradicional das terras, pois essa é 

uma função exclusivamente jurídica. A demarcação das terras apenas cria limites das terras. 

Assegura ao grupo uma porção de terras para sobrevivência. Não funda os direitos, não retira 

e nem atribui, apenas delimita a área. Entretanto, muitas vezes os territórios indígenas são 

amplos e se articulam com espaços que transcendem os limites geopolíticos dos Estados são 

articulados por práticas socioculturais específicas de cada grupo indígena, podendo ser 

dinâmicos e móveis. Segundo Machado (2009), o território não é apenas o lugar que serve de 

                                                                 
115 Constituição Federal de 1988, parágrafo primeiro do Art. 231. 
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moradia e subsistência, mas um locus de redes de parentesco e vivência cultural, ou seja, um 

espaço sobretudo definido por práticas simbólicas. 

Os grupos indígenas, outrora detentores de seu território, eram livres para circular e 

usufruir livremente dos espaços.  A jurisdição política os fez reduzidos a áreas de terras que 

muitas vezes colocam os grupos em conflitos com proprietários de terras privadas e outros 

grupos indígenas. A terra, apesar dos avanços, não é propriedade indígena. A Constituição 

deixa claro que as terras indígenas são bens da União e que são somente para usufruto dos 

povos indígenas. É competência da União legislar sobre os grupos. Além disso, o Congresso 

Nacional pode autorizar o aproveitamento de riquezas minerais e recursos hídricos em 

territórios indígenas116.  

Contudo, as terras destinadas à demarcação e asseguradas para o usufruto dos povos 

indígenas após a Carta Constitucional estão vinculadas a uma ideia de assegurar a posse 

permanente como uma garantia de futuro. Os grupos indígenas buscam a sua sobrevivência 

dentro do sistema atual, não reivindicam o seu território tradicional, mas uma parcela nem 

sempre suficiente para sua sobrevivência. Desta forma, a reivindicação dos grupos, na maioria 

das vezes, é pelo mínimo de suas terras, espaços cujo campo jurídico/político denomina 

tradicionais.  

Concorda-se com Silva (1993, p.47), em que a expressão “tradicionalmente” deveria 

ser entendida não vinculada a uma terminologia que reporta a uma característica temporal, 

mas baseada em uma complexidade de modos tradicionais de ocupação e utilização do espaço 

por determinado grupo indígena: como habitam, transitam, plantam, se relacionam e 

sobrevivem a partir desse espaço.  O que ocorre é que, muitas vezes, os espaços demarcados 

pelo Estado e chamados de tradicionais não contemplam a totalidade do espaço necessário 

para a sobrevivência tradicional do grupo. Estes são, por sua vez, pequenas parcelas do 

território, pedaços cedidos aos grupos para sua sobrevivência física e quiçá cultural. 

É neste sentido que o relatório de 1994 utiliza o modelo de Guarani envolto nas 

relações culturais e religiosas do grupo, baseando sua narrativa em uma série de etnografias. 

A utilização do modelo já pode ser observada no relatório de 1984, contudo, os modelos de 

Guarani são diferentes em ambos os relatórios, modificações que estão condicionadas pelas 

transições do campo jurídico/político.  

                                                                 
116 A Constituição ressalta o usufruto exclusivo de todas as riquezas existentes no território demarcado, 

entretanto, deixa uma lacuna para a exploração dos recursos hídricos e minerais. Os recursos minerais, hídricos e  

as riquezas poderiam ser extraídos e utilizados, conforme parágrafo 3º do Art.231, em caso de autorização do 

Congresso Nacional, sendo este procedimento válido no caso de existir interesse público da União. (CF, 1988, p. 

150) 
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Segundo Assis (2009), não era raro que os relatórios tentassem mostrar um Guarani 

descendente direto de seus antepassados ou vinculados a práticas culturais generalizadoras. 

Isso acontece, a partir de Assis (2009), pela pressão exercida sobre os antropólogos, 

colocados como peritos, indicados como indivíduos com um poder de dar voz à comunidade 

indígena e convencer os membros do campo jurídico/político de que aquela área que está 

sendo estudada pelo GT e reivindicada pelo grupo é de direito do grupo envolvido.  

A voz do grupo indígena é fundamental no processo de demarcação; é tarefa do 

antropólogo traduzir sua reivindicação no relatório antropológico, porém, nem sempre o 

discurso da reivindicação indígena é aceito pelo campo jurídico/político. Neste momento, 

cabe ao antropólogo traduzir a reivindicação indígena em um discurso performativo para o 

campo ao qual o relatório está sendo destinado. Tarefa que é possível de ser realizada por 

conta do conhecimento que o antropólogo, responsável pela elaboração do relatório 

antropológico, tem acerca da linguagem do campo jurídico/político, transformando a voz da 

comunidade em um discurso que pode ser lido e aprovado pelos membros do referido campo. 

Desta forma, encerra-se assim mais um capítulo da saga Guarani, que habitava a TI 

Rio D’Areia, em prol da terra. Seus novos limites inalienáveis estavam assegurados por 

legislação: 

 
[...] com o que está consignado nas leis, de maneira clara – embora tenham 
sido historicamente infringidas contra os índios de Rio Areias – leis que 
consolidam o direito territorial indígena como imprescritível (Artigo 231 § 
4º da Constituição Federal de 1988), e que devem estar acima de interesses 
calcados num direito arrogado que , desde sua suposta validade, é 
fraudulento, pois que o rastreamento de sua cadeia nominal evidencia a 
ocupação precedente dos índios sobre uma terra que não podia jamais ter 
sido arrecadada e titulada a pretexto de devoluta nem tampouco esbulhada 
deles, seus legítimos ocupantes. (FUNAI, 1994, p.38) 

 

O documento, ao ressaltar a legitimidade do direito à terra, proclama o cumprimento 

da legislação. Evoca, para tanto, os pressupostos da lei e da história da usurpação de suas 

terras. Atos fraudulentos, tais como titulações indevidas, pretextos de terra devoluta, foram 

algumas falcatruas desveladas pelo relatório antropológico de 1994117. 

O relatório faz referência, também, ao mapa e ao memorial descritivo das terras a 

serem demarcadas, mas não foram encontrados junto ao relatório no momento da pesquisa; 

                                                                 
117“No que respeita aos limites  da terra reivindicada pela comunidade Guarani de Rio D’Areias, são reputados 

como de ocupação tradicional indígena, e, portanto, conforme o Artigo 231 § 6º da Constituição, qualquer título 

fundiário sobre eles não produz nenhum efeito jurídico, por se tra tar de uma terra de ocupação primeva e 

congênita, de que os Guarani foram esbulhados através de atos e processos administrativos ilícitos à luz do 

direito constitucional indígena [...].(FUNAI, 1994, p.37) 
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contudo, recorreu-se a outros documentos para conhecer os limites firmados pelo GT. As 

informações foram encontradas no parecer de aprovação do relatório antropológico publicado 

no Diário Oficial da União, em 1995118. O referido parecer, ao ser publicado no Diário Oficial, 

passa compor o lócus documental que assegura a recriação da territorialidade Guarani: criação 

simbólica de sua identidade social. 

Configura-se, desta forma, como um instrumento de conhecimento, só pode exercer 

esse poder “estruturante por que é estruturado” (BOURDIEU, 1989, p.9), assim como o 

relatório antropológico, por autoridades reconhecidas no campo jurídico/político. Neste 

contexto, o Diário Oficial da União é um espaço de poder legitimador da territorialidade do 

grupo Guarani. O poder simbólico atribuído a esse espaço legitima o conteúdo do relatório, 

por meio da “enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou transformar” 

(BOURDIEU, 1989, p.14) os limites territoriais da Terra Indígena.  

É nestes termos que a publicação representava a aprovação e legitimação da 

demarcação administrativa dos limites do relatório de 1994, uma vez que, após a confecção 

do relatório antropológico, o GT deveria encaminhá-lo para a averiguação do órgão 

indigenista, conforme os trâmites legislativos descritos no decreto nº 22/91 : “§ 6º Concluídos 

os trabalhos de identificação, o Grupo Técnico apresentará relatório circunstanciado ao órgão 

federal de assistência ao índio, caracterizando a terra indígena a ser demarcada”. Só após sua 

aprovação deveriam ser publicadas as informações no DOU. 

O documento publicado no Diário Oficial prevê a demarcação de duas glebas que 

seriam anexadas junto à área já homologada em 1991, gleba I e II, que juntas somavam 879 

ha, informações encontradas, também, na portaria nº302, de 1996, que fora publicado no 

DOU confirmando o anexo das duas glebas a área demarcada anteriormente. Portaria que 

declara a ampliação da área já homologada em 1991, anexando mais duas glebas, com 

extensão de Desta forma, os limites seriam ampliados – limites estes que não foram 

homologados nessa data – conforme o mapa abaixo: 

                                                                 
118 Diário Oficial da União, nº 195, Terça Feira 10 de outubro de 1995. 
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Mapa 9 LIMITES GEOGRÁFICOS DAS GLEBAS I E II: PORTARIA Nº302, DE 1996 

 
       Fonte: GURSKI, Eder Augusto. 2015.119 

 

Assim, deu-se a tessitura do relatório antropológico no contexto da política indigenista 

do período. Cabe ressaltar que uma porção de terra incorporada por ocasião do reestudo da 

Terra Indígena em 1994 foi motivo de um processo de reintegração de posse, o qual 

supostamente seria de propriedade de uma indústria madeireira local.  

 

3.3 DAS PÁGINAS PROCESSUIAS AOS LIMITES FINAIS DO TEKOA 

 

Depois da comunidade se mobilizar e reivindicar 
outra demarcação e provar que a terra era nossa, 

que era maior, ai a FUNAI demarcou de acordo 
com o que era certo. 

(Sr. Antoninho) 

 

A fala de Sr. Antoninho revela um caminho de reivindicações pela terra, trajeto que 

conta também com um processo de movido por uma madeireira, a qual que buscava reintegrar 

                                                                 
119 Mapa confeccionado a partir das coordenadas geográficas da documentação com auxílio do programa Google 

Earth. 
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uma porção das terras que supostamente teria sido invadida pelo grupo Guarani em Rio 

D’Areia. O processo de reintegração de posse teve início nos anos de 1994. A ação foi 

movida pelo grupo madeireiro que responsabilizou a FUNAI e a União pela suposta invasão 

de suas terras, fazendo essas duas instituições rés no processo120.  

O referido documento é extenso. Dividido em quatro volumes, que juntos 

contabilizam mil e trinta páginas. O documento é rico em conteúdo para análise e contém 

diversos documentos apensados tais como; discursos de diferentes agentes envolvidos, além 

de demonstrar os jogos do campo jurídico, em meio à disputa legal acerca do território. O 

período de arrolamento do processo ultrapassa o recorte temporal proposto na presente 

pesquisa, estendendo-se para além da homologação final da Terra Indígena nos anos 1998.  

Deste modo, o objetivo neste momento, ainda que de maneira breve, é utilizar o 

processo de reintegração para auxiliar na compreensão da trajetória da demarcação de Rio 

D’Areia. Muito embora o material extrapole o recorte temporal proposto por essa pesquisa, 

ele constitui outra porta de entrada para compreender os caminhos trilhados pelos Guarani 

estabelecidos em Rio D’Areia na luta por terras. Para o momento, manter-se-á a descrição de 

sua construção como parte fundamental da prática demarcatória de Rio D’Areia.  

A Terra Indígena Rio D’Areia, localizada no município de Inácio Martins, conforme 

visto, passou por um novo estudo, no ano de 1994, para a ampliação dos limites da área já 

homologados em 1991. Entre o estudo de 1994 e a homologação final da terra, em 1998, 

encontra-se um processo de reintegração de posse de uma área que fazia parte da ampliação 

da Terra Indígena, a partir do reestudo ocorrido em 1994. 

A ação de reintegração de posse é uma disputa pela terra, em que duas noções 

territoriais entram em conflito e se estende até os meios jurídicos. Os conflitos territoriais 

envolvendo terras indígenas têm como marca os embates físicos. Entretanto, esse estendeu-se, 

aos corredores dos tribunais. 

 Tal processo sugere uma ação jurídica que tem como objetivo a retomada de uma 

propriedade que fora tomada sem consentimento de seu dono. Ou seja, quando há uma 

suposta invasão de propriedade e seu proprietário sente-se lesado, entra-se com uma ação 

jurídica; caso comprovada a posse e a ilegalidade por parte dos invasores, a justiça determina 

a reintegração e a retirada dos invasores. 

 Segundo Brandão (2015), o processo é um diálogo em que são apresentadas versões 

diferentes de um determinado assunto em comum, com base em fatos, argumentos e, 

                                                                 
120Processo de Reintegração de posse localizado na Justiça Federal de Guarapuava. (TRF, 1994).  
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sobretudo, uma fundamentação jurídica. Tal verdade é decretada pelo juiz, sujeito dotado do 

capital simbólico, instituído a ele por meio do campo jurídico, para decidir e deliberar a 

verdade. O campo jurídico é, assim como defende Foucault (2002), um processo, o produtor 

de verdade, sendo o juiz o agente do campo que legitima tal verdade. 

 Em meio ao diálogo processual, estão envolvidos, além do juiz, advogados, 

promotores e procuradores. Estes agentes, segundo Bourdieu (1989), são dotados de saberes 

específicos, compartilham do habitus que os autorizam como porta-vozes dentro do campo 

jurídico. Os porta-vozes exercem a representação dos envolvidos no caso, ou seja, são eles 

que compreendem os signos e símbolos do campo, autorizando-os a agir e entrar na disputa. O 

diálogo no interior do processo é articulado por fatos e argumentos construídos pelos porta-

vozes, os quais pretendem transformar a verdade que representam em uma verdade 

performativa. 

Para apoiar na construção das versões, os porta-vozes podem acionar especialistas e 

testemunhas para compor os argumentos. As versões também contam com uma grande 

variedade de documentos. Esse rol de instrumentos tem o objetivo de figurar como provas 

para as versões apresentadas. O processo de reintegração também se apresenta como um 

diálogo. O referido documento tramitou entre as partes e os agentes jurídicos envolvidos, 

intercalando-se com as decisões do juiz. As decisões podiam ser contestadas e recorridas, 

desde que estivessem de acordo com a legislação vigente. 

Segundo Coelho (2002), os processos que envolvem disputas territoriais assemelham-

se a um espetáculo, em que se desenrolam as relações entre indígenas e não indígenas. É um 

espaço empírico e privilegiado em que se pode absorver essas relações, pois envolvem a luta 

pela terra, responsável pelos mais graves conflitos entre os dois grupos. No que se refere ao 

processo que envolve Rio D’Areia, entende-se que o próprio processo de reintegração de 

posse é um espaço legítimo do conflito pela terra. Concorda-se com Simmel (1995) em 

relação à concepção de conflito, conceito que carrega o significado de oposição, a qual pode 

envolver embates simples ou confrontos violentos. A oposição ou antagonismos é a 

característica chave do conflito. No processo em questão, existe o antagonismo de concepções 

territoriais diferentes, cada qual com seu interesse. 

 O território indígena, anteriormente vasto e amplo, fica diante da propriedade privada, 

cada um com suas razões de lutar pela legitimidade da posse territorial. O processo é o espaço 

em que a luta busca a legitimidade da terra, lugar em que visões e interesses contrários 

confrontam-se. De um lado, o Tekoa Guarani estruturado e significado por meio de suas 

práticas socioculturais, de convivência e uso, de características físicas e simbólicas, as quais 



157 
 

dão sentido e importância para a terra de uso comum. Do outro lado, a propriedade privada da 

empresa madeireira, envolta em características econômicas de extração e uso dos recursos da 

área.  

A área em litígio para a indústria é um bem de uso comercial, de venda e de compra, 

visando à lucratividade. A comunidade Guarani em Rio D’Areia utiliza a terra, também, com 

um caráter comercial, tem nela a sua sobrevivência econômica, coletiva e cultural.   

 É neste sentido que se consideramos o processo em questão como o espaço simbólico 

de uma guerra legal, conforme Coelho (2002). Ou seja, é o espaço em que são utilizadas 

estratégias legais para travar uma batalha pela posse da terra. A guerra legal é travada dentro 

do campo jurídico, em que só podem disputar a batalha aqueles que compreendem e 

comungam do habitus jurídico, ou seja, advogados, juízes, procuradores e demais envolvidos 

no campo. 

O processo de reintegração de posse envolvendo a comunidade Guarani em Rio 

D’Areia é peculiar. A suposta invasão, que deu início à autuação, teria sido realizada pelo 

grupo Guarani. Entretanto, a empresa madeireira autua a FUNAI e a União como rés. O porta-

voz da madeireira move a ação entendendo que a FUNAI é responsável pelos indígenas, e a 

União como sendo dona das Terras Indígenas.  

O grupo, sendo o principal interessado em seu território, depende de intermediários 

para ganhar a causa e, também, demarcar suas terras. Ou seja, o Tekoa depende não apenas 

das condições simbólicas e físicas para o nhandereko, mas, também, da legitimação jurídica 

do espaço. O Tekoa depende da demarcação física, e, neste caso em particular, depende da 

guerra legal para garantir a sua posse. Nessa empreitada, o campo jurídico é fundamental: 

 

O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de 
dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na 
qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social 
a técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de 
interpretar (de maneira mais ou menos autorizada) um corpus de textos que 
consagram a visão legítima, justa, do mundo social. (BOURDIEU, 1989, 
p.212). 

 

Nesta direção, a disputa concorre para a instauração do Direito, cabendo aos porta-

vozes defender a verdade que representam. Em relação à autuação movida pela madeireira, 

analisando os argumentos do termo de autuação de 22 de julho de 1994, a requerente dizia-se 

proprietária de uma área localizada nas terras de Rio da Areia e Faxinal dos Rodrigues. As 
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referidas áreas estariam matriculadas no Registro de Imóveis da Comarca de Irati- PR. A área 

em litígio pode ser observada em destaque, no mapa abaixo: 

Mapa 10 TERRITÓRIO EM LITÍGIO 

 
Fonte: Adaptado do Processo de Reintegração de Posse. TRF, p.358. 

 
Ainda segundo os fatos expostos na acusação, a indústria madeireira, desde a 

aquisição do imóvel até os dias da abertura do processo, manteve posse “mansa e 

pacificamente”, sempre respeitando os seus vizinhos. Segundo consta no processo a empresa 

estaria endossada por certidões de compra e, portanto, dona legítima do imóvel há mais de 

cinquenta anos. Segundo o documento, era possível provar “sem sombra de dúvida a 

passividade na manutenção de posse do imóvel por parte da requerente e de seus antecessores 

à propriedade do imóvel” (TRF, 1994, p.3). 

Segundo a autuação, expedida no dia 21 de julho de 1994, a ocupação indígena 

naquela área teria ocorrido no mês de março daquele ano (há aproximadamente cento e vinte 

dias antes da referida autuação). Segundo consta no processo as terras teriam sido invadidas 

“por ‘índios guaranis’ da aldeia Rio da Areia, município de Inácio Martins” (TRF, 1994, p.4), 

que faz divisa com o imóvel que pertence à Terra Indígena. Segundo o documento, foram 
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movidos esforços por parte da indústria, junto com os administradores da FUNAI, para uma 

desocupação amigável, contudo, sem sucesso. Adiante, os autos reforçam seus argumentos 

com um agravante, além da ocupação: “Se isso não bastasse, esta semana os invasores, que 

são em número de três famílias, começaram a roçar, justamente na área de preservação legal, 

o que sem sombra de dúvidas trará inúmeros prejuízos a requerente.” (TRF, 1994, p.4). 

Diante desses fatos, o documento expõe que “Por todas as razões de fatos acima 

expostos, onde vemos um dos mais sagrados Direitos, sendo violentados, o qual seja, o direito 

de propriedade garantido em nossa Magna Carta” (TRF, 1994, p.5).  

Assim, a indústria requeria frente ao juiz que fosse deferida a liminar da integração, 

com “a consequente retirada dos (indígenas) invasores na forma da lei” (TRF, 1994, p.5). 

Ainda mais, a indústria solicitou o acompanhamento policial para dar cumprimento ao 

mandato de reintegração.  

Nos anexos, apensados à autuação, constam as descrições dos limites do terreno de 

domínio da indústria e também da Terra Indígena homologada em 1991, estes são chamados 

de memoriais descritivos. Encontram-se ainda documentos tais como escrituras de compra e 

venda do terreno. O rol documental objetivava a demonstração da legitimidade das terras da 

empresa e também esclarecer que a Terra Indígena estava totalmente fora do imóvel em 

litígio. Em suma, buscava-se deslegitimar e tornar ilegal a ocupação da área, por parte do 

grupo Guarani.  

Entretanto, a indústria madeireira que entra com o processo de reintegração não fora 

primeira empresa dona do imóvel. Esse já havia sido adquirido por outra madeireira. Anexado 

aquele processo encontram-se documentos que comprovariam a aquisição por parte da 

empresa de várias glebas particulares121. Estas terras, que se localizam nos terrenos 

supostamente invadidos pelo grupo Guarani, foram adquiridas pela primeira madeireira entre 

os anos de 1941 a 1965. Ou seja, antes mesmo das madeireiras terem a posse das terras elas já 

estavam nas mãos de colonos que então as venderam para a indústria. 

O rol de documentos apresentados não provava, segundo a Juíza Federal responsável 

pelo caso, a data da ocupação indígena. No dia 5 de setembro de 1994, às 14 horas, realizou-

se a audiência para a empresa justificar a posse do imóvel. As partes que se encontravam 

presentes eram: o advogado da madeireira e os procuradores da FUNAI e da União Federal. 

Aberta a audiência, foram ouvidas três testemunhas, chamadas pela empresa, as quais foram 

inquiridas separadamente. Após esse trâmite foi proferida a sentença: 

                                                                 
121 As quais foram caracterizadas como terras de matas, ervais, cultivo, pastagens e de faxinal. 
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Segundo prova testemunhal produzida na presente justificação e, ainda 
considerando-se a prova documental apresentada verifico que se fazem 
presentes os requisitos legais para a concessão da liminar [...] pois em um 
exame preliminar a autora provou a sua posse, o esbulho praticado pelos 
índios há menos de um ano e dia e a perda da posse. Depreende-se das 
declarações testemunhais que efetivamente a área mencionada na inicial fora 
invadida pelos índios por volta do mês de fevereiro de 1994, os quais 
pretendem direitos sobre a referida área, tendo inclusive procedido a retirada 
de erva-mate do local. Por outro lado, ressalto que a propriedade está bem 
comprovada pela documentação juntada aos autos não ocorrendo nenhum 
fundamento jurídico de posse por parte dos réus, fato que vem dar apoio a 
firmação do esbulho alegado na inicial [...] DEFIRO A LIMINAR 
determinado a expedição de mandato de reintegração da autora na posse do 
imóvel [...] (TFR, 1994, p.180). 

 
Imediatamente em 26 de setembro do ano de 1994 fora entregue a reintegração de 

posse nas mãos do representante legal da indústria madeireira. Segundo o documento, a 

reintegração fora feita de maneira mansa e pacífica, após a realização de um levantamento 

acerca da permanência dos indígenas. Após a ordem de reintegração, os Guarani saíram do 

local, segundo consta no documento. Foram advertidos a não mais invadirem a referida área. 

Assim, encerrar-se-ia a primeira parte do processo em 27 de janeiro de 1995. 

Ainda no primeiro volume, destacam-se a manifestação da FUNAI e da União 

expostas no processo. Essas instituições expedem uma preliminar, um documento com suas 

justificações e defesa, isentando-se de qualquer responsabilidade no tocante à ocupação, com 

o pedido de ilegitimidade passiva Ad Causam. Ou seja, alegam não serem partes titulares do 

processo, e sim meros representantes. FUNAI e União argumentam que é ilegítima aquela 

autuação. Segundo seus argumentos, não respondem aos atos cometidos pelos indígenas, pois 

não podem controlar suas ações. Segundo a documentação expedida pelas instituições, os 

indígenas são considerados incapazes perante o Código Civil, tendo a FUNAI e a União a 

responsabilidade apenas de prestar assistência a eles, não cabendo responsabilidade perante os 

atos ilícitos praticados. Assim, segundo o documento, caberia à FUNAI somente assisti-los 

caso fossem acionados civil ou criminalmente. 

O documento ainda informa que se comprovada a suposta invasão com testemunhas, a 

ocupação teve início nos primeiros meses de 1993. Ocupação que teve início com duas 

famílias provenientes de Rio D’Areia e, depois, por mais seis famílias oriundas de Rio das 

Cobras. A ocupação seria, segundo o documento, pela convicção dos grupos de que a área 

seria sua propriedade, “informações passadas pelos mais antigos davam conta de que ali [...] 

os índios tinham um pedaço de terra de aproximadamente quinhentos hectares” (TRF, 1994, 

p.191).  
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A informação passada oralmente pelos mais antigos demonstrava ao grupo que a terra 

da madeireira fazia parte de seu Tekoa. Uma área com abundância de erva-mate e que, 

segundo o relatório de 1984, era fundamental não apenas para a reprodução econômica do 

grupo, mas também cultural. Levando em consideração que o Tekoa precisa das 

características econômicas e culturais para proporcionar condições de viver o nhandereko, a 

ocupação na área em litígio era legítima para o grupo Guarani.    

Ainda segundo as alegações da FUNAI, os indivíduos estariam há mais de um ano na 

posse da área e, portanto, poderiam manter-se na posse até que houvesse acordo. O 

documento ressalta ainda que a autora sabia da presença do grupo indígena desde o início da 

ocupação, argumento sustentado por meio dos relatos de relações sociais entre o grupo e os 

operários da empresa. Relações que eram visíveis na venda de artesanato e com a extração de 

erva-mate e pinhão, produtos que eram vendidos aos operários e também para um bodegueiro 

que tinha uma casa comercial perto da serraria. 

 A resposta ao documento expedido pela FUNAI não tardou. Diante dos fatos 

apontados, o advogado que representa a serraria recorre à preliminar da FUNAI. O porta-voz 

argumentou que o pedido de ilegitimidade passiva Ad Causam não merecia ser acatado, uma 

vez que o órgão deveria “exercer os poderes de representação ou de assistência jurídica 

inerente ao regime tutelar do índio” (BRASIL, 1967)122. Assim, baseado na lei que 

regulamente as ações da FUNAI, a preliminar não teria legitimidade. O mesmo vale para o 

pedido de ilegitimidade Ad Causam feito também pela União.  Sendo a União dona das Terras 

Indígenas, seria de sua responsabilidade responder acerca dos seus possíveis desarranjos. 

A decisão do juiz, frente às posições de ambas as partes, julgava que mesmo a FUNAI 

alegando não ser responsável e apenas parte passiva para a causa, “Não possuem estes índios 

representação própria” (TRF, 1995, p.219). Ou seja, de acordo com o documento, sendo a 

FUNAI o órgão do governo criado para atender e proteger os interesses indígenas, afastá-lo 

do processo seria retirar sua função de proteger os interesses dos indivíduos envolvidos. 

Argumento que se fundamenta, segundo o juiz, na ação do próprio grupo, uma vez que 

invadiram a área cientes de que fazia parte de seu território. Constata-se que os indígenas 

estavam em terras que entendem como de seu interesse, cabendo ao órgão governamental a 

assistência ou seu auxílio.  

O juiz vê, também, o fato de a União não se responsabilizar pelo evento como 

ilegítimo. Baseado no Estatuto do Índio (Art. 36) o juiz destacou a responsabilidade da União 

                                                                 
122Lei citada no documento expedido pelo advogado da autora. Lei nº 5.371, de 05 de dezembro de 1967, a qual 

autoriza a instituição da FUNAI e dá outras providências. 
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adotar medidas judiciais para a proteção da posse das terras indígenas junto ao órgão federal 

de assistência. Nesta direção, a autoridade entendeu que tanto a FUNAI quanto a União 

seriam partes legítimas no processo. Convocou as partes para uma audiência, na qual foram 

ouvidas testemunhas arroladas pela FUNAI e pela madeireira.  

Após onze meses de embargo, no dia 30 de agosto de 1995, foi aberta a audiência para 

a ouvir as testemunhas, a fim de relatarem a suposta invasão e sua data. A FUNAI contou com 

seis testemunhas, sendo quatro delas indígenas provenientes de Rio das Cobras, Mangueirinha 

e Rio D’Areia, e duas delas moradores nas adjacências da área em litígio. Já a madeireira 

contou com três testemunhas, que foram ouvidas na primeira audiência. Ouvidas as 

testemunhas, o Juiz decretou um prazo de dez dias para que as partes apresentassem seus 

memoriais descritos ou alegações finais. 

Após a audiência, dado o prazo estipulado, as partes apresentaram suas alegações 

finais. No documento expedido pela madeireira reforça-se que a Terra Indígena Rio D’Areia 

encontrava-se totalmente demarcada e, sendo assim, não havia legitimidade na ocupação. 

Adiante alega que mesmo depois da liminar de reintegração de posse, no mês de maio de 

1995, enquanto os operários da madeireira faziam a retirada de erva-mate, acabaram sendo 

perturbados por indígenas. O grupo teria abordado os trabalhadores da empresa em meio ao 

trabalho e, munidos com armas brancas, impediram a retirada da erva-mate do local. Fato que, 

segundo o advogado da autora, demonstrava a intenção de continuarem a suposta invasão do 

terreno. 

Nas alegações finais feitas pela FUNAI, observa-se um intento em provar que a 

ocupação fora iniciada em 1993. Tal argumento, defendido pelo porta-voz legal do órgão de 

assistência, significaria uma ocupação há mais de um ano. Nestes termos, os indivíduos 

deveriam ser mantidos no local até a realização de trabalhos de convencimento123. O mesmo 

argumento é observado, também, na análise das testemunhas. As testemunhas da FUNAI 

alegam uma ocupação a partir de 1993. Em contraponto, as da madeireira informaram a 

ocupação já nos anos de 1994. Ou seja, a FUNAI tinha o objetivo de comprovar a ocupação 

há mais de um ano, com o objetivo de alongar a posse, talvez para buscar meios de ganhar o 

processo.  

Assim, em resumo, em um primeiro momento a FUNAI e a União alegaram que não 

deveriam ser responsabilizados pelos atos praticados pelos indígenas, pedido que fora 

indeferido. No mérito, sustentaram a posição de que não houve informação que provasse a 

                                                                 
123 Conforme o artigo 508 do Código Civil vigente. 
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data da ocupação, o que não poderia caracterizar posse nova da terra e conduziria à interdição 

da reintegração. 

Em 26 de outubro de 1995, após analisar os argumentos apresentados pelas partes e 

ouvir as testemunhas, a definição judicial destacou que se tratava de uma ocupação nova e 

não velha, como defendido pela FUNAI e pela União, derrubando mais uma vez as alegações 

das rés.  

A posição do magistrado frente a sua decisão foi baseada no documento mais antigo 

relacionado à ocupação indígena da área, sendo este um mapa datado de outubro de 1993. A 

ação, por sua vez, teria sido interposta em 22 de julho de 1994, ou seja, mesmo que fosse 

levado em conta o mapa como o início da ocupação, segundo o juiz, ainda assim o tempo 

seria menor que um ano, o que deslegitimaria o pedido da FUNAI. O juiz deliberou a licitude 

da ocupação indígena, mesmo sem a precisão da data. Deste modo, julgou procedente o 

pedido da empresa contra a União e a FUNAI, reintegrando a autora a posse do imóvel em 

litígio. 

Os caminhos que o processo tomara desenhavam uma derrota irrefutável para a 

FUNAI e a União. Os argumentos dessas instituições foram sendo derrubados; um a um os 

pedidos foram indeferidos. A derrota no processo acarretaria o pagamento de uma grande 

indenizações. Situação no mínimo incômoda, haja visto que envolveria montantes 

significativos de dinheiro público.  Ora, a ocupação da propriedade da madeireira havia sido 

confirmada pelos documentos de posse e testemunhas, sendo legitimada em primeira 

instância. Cabia apenas à FUNAI e à União defender-se apenas das possíveis indenizações 

que poderiam ser cobradas.  

Contudo, alguns acontecimentos acabaram mudando drasticamente o rumo do 

processo de reintegração de posse. Sem que a companhia madeireira esperasse, dois anos após 

aquela decisão, no dia 07 de maio de 1998 o Procurador Regional da República expediria um 

documento, por meio de uma apelação civil por parte das rés, que decretaria a reviravolta no 

processo e por sua vez alteraria novamente os limites da Terra Indígena. 

O documento expedido iniciou-se com uma longa argumentação. São sete páginas, 

acerca dos direitos indígenas sobre a terra. Discussão que apresenta uma série de citações de 

leis e autores, narrativa que evidencia o direito exclusivo dos povos indígenas sobre as terras, 

reforçando assim o direito inalienável de usufruto daquele grupo. Após a delongada 

argumentação, o Procurador esclarece o porquê de tal narrativa inicial, ao mesmo tempo em 

que revela a guinada dada no processo: 
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Inócua seria toda essa exposição acaso não se trouxesse aos autos 
informações acerca da radical alteração das circunstâncias fáticas deste 
processo. É importante atentar para o fato novo, imprescindível à solução da 
lide, acostado pelas relevantes informações técnicas da perita em 
antropologia deste órgão ministerial, Miriam Chagas. Segundo consta, ao 
Decreto Homologatório 292, de 29 de outubro de 1991, sucedeu novo 
Decreto Presidencial que, em sua ementa, “altera o decreto nº 292, de 29 de 
outubro de 1991, que homologou a demarcação administrativa da Terra 
Indígena Rio Areia, localizada no município de Inácio Martins, Estado do 
Paraná”. Ora mais que reconhecer oficialmente que a área territorial de Rio 
Areia é tradicionalmente ocupada por grupo indígena, esse ato oficial 
posterior, na realidade, amplia a área de demarcação original, passando a 
abranger a porção territorial disputada na presente ação (TRF, 1998, pp. 289-
290).  
 

Após a seguinte exposição, o Procurador Regional da República ainda finaliza 

argumentado que, seguindo os novos fatos, restaria a concessão da interdição da reintegração 

contra a comunidade, pois a liminar dada feriria os direitos indígenas assegurados pela lei. As 

informações técnicas a que o Procurador se refere foram expedidas pela Assessoria 

Antropológica da República, assinada pela técnica perita em antropologia, Miriam Chagas. 

Segundo o referido documento, nos meses de março e abril a Administração Regional da 

FUNAI em Curitiba foi contatada, prestando informações de que a área em litígio era Terra 

Indígena.  

A legitimidade da área como parte da Terra Indígena Rio D’Areia ficou firmada, 

segundo o documento, pela portaria nº302124, de 1996. Portaria que declara a ampliação da 

área já homologada em 1991, anexando mais duas glebas, com extensão de 879 ha. Ainda 

com base nas informações apresentadas pela Assessoria Antropológica da República, o 

quadro final da demarcação da área foi dado com sua homologação por um decreto publicado 

no DOU, em 15 de abril de 1998. Com a homologação final, a Terra Indígena passou a 

totalizar 1.352 hectares, ficando com os limites conforme mapa: 

 

Mapa 11 EXTENSÃO ATUAL DA TERRA INDÍGENA RIO D’AREIA. DECRETO DE 14 

DE ABRIL DE 1998 

 

                                                                 
124 Portaria nº302, de 17 de maio de 1996. Publicada no DOU em 21 de maio de 1996. 
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Fonte: GURSKI, Eder Augusto. 2015.125 

 

Do início do processo até 1996, a FUNAI acabara movendo outros recursos, os quais 

findaram em uma reviravolta nos autos. Ao desenrolar do processo de reintegração de posse 

foram colocadas em andamento as práticas de estudo e ampliação dos limites de Rio D’Areia, 

limites que incluíam a porção de terra em litígio. O procedimento levou alguns anos até ser 

publicado por portaria definitiva no DOU. A publicação acabaria com as reivindicações dos 

Guarani em Rio D’Areia, integrando as terras da madeireira, e retiraria a responsabilidade da 

FUNAI de responder judicialmente à ocupação da área. 

Assim, a área em litígio fora demarcada; a posse anteriormente nas mãos da indústria 

madeireira acabara sendo transferida para o usufruto da comunidade em Rio D’Areia. 

Conforme assegurado pelo Estatuto do Índio como pela Constituição, qualquer título de 

terceiros sobre Terras Indígenas é ilegítimo, cabendo apenas a indenização para seus 

ocupações das benfeitorias existentes. No caso da indústria madeireira, fora provado que sua 

ocupação não provinha de tal característica e a madeireira perdeu a posse da área sem direitos 

a indenizações.  

                                                                 
125 Mapa confeccionado a partir das coordenadas geográficas da documentação com auxílio do programa Google 

Earth. 
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Em contraponto ao caso da madeireira, outros títulos particulares sobre as terras que 

faziam parte da ampliação dos limites da Terra Indígena foram devidamente indenizados. As 

informações acerca da indenização das demais terras particulares, sobre o terreno a ser 

demarcado, encontram-se em documentos expedidos pela FUNAI. O primeiro diz respeito a 

uma resolução126 publicada no DOU, em 16 de janeiro de 1998. Segundo o documento, a 

comissão de sindicância aprovava as indenizações das benfeitorias derivadas de boa-fé por 

não indígenas. O segundo documento é um ofício enviado à Procuradora da República locada 

no Rio Grande do Sul, em 31 de março de 1998, por meio de um dos advogados da FUNAI. 

Este segundo documento levava para a Procuradora a informação de que a área em litígio já 

havia sido devidamente demarcada. Estavam em vias de finalização, também, os trabalhos de 

regularização fundiária, juntamente “com o pagamento por parte da FUNAI das benfeitorias 

constituídas de boa-fé pelos possuidores não índios” (TRF, 1998, p.300). 

Tendo em vista todo o trâmite processual e de prática demarcatória, a luta fora 

fundamental para a demarcação final de Rio D’Areia. A reivindicação pelo território que era 

seu de direito fez com que os trâmites demarcatórios progredissem para um desfecho positivo 

para a comunidade Guarani. A luta apresentada pela comunidade em Rio D’Areia é exemplo 

da vitória indígena sobre as pressões da sociedade envolvente. Nesta direção, observa-se no 

tópico anterior a manifestação do grupo para o reestudo, se locomovendo a Brasília para 

atingir notoriedade, assim como consta no relatório antropológico de 1994, páginas 34 e 35.  

No mesmo documento encontram-se indícios de uma portaria para a designação de um 

GT para o reestudo, já no ano de 1993, ou seja, momentos antes da suposta invasão. A 

designação do GT demonstra que a comunidade primeiro se articulara por meio do pedido 

feito à FUNAI, para então invadir de fato uma área que entendia como sendo parte de seu 

território, parte de seu Tekoa. Analisando o desenrolar do processo, não foi encontrado 

nenhum indício ou manifestação por parte da FUNAI ou da União acerca do reestudo. De 

início, pode-se supor que o reestudo foi decorrente do processo de reintegração de posse. 

Porém, o processo se passa no ano de 1994, o que contradiz tal argumento, levando em 

consideração que o GT fora designado já em 1993.  

Pode-se concluir que o reestudo já havia sido aprovado pela FUNAI por meio da 

reivindicação da comunidade, que deu seguimento à sua luta com a ocupação, uma vez que 

entendia o terreno como seu por direito, um território que estava vivo em suas memórias e 

tradição. Ou seja, o processo de reintegração de posse e o processo de demarcação final em 

                                                                 
126Resolução nº61, de 12 de janeiro de 1998. (CIMI-DF) 
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Rio D’Areia andaram lado a lado, um influenciando o outro. O processo, por sua vez, acabou 

se mostrando como a motivação que faltava para o término dos trâmites demarcatórios da 

Terra Indígena. O caminho que tomara o processo, desenhando a derrota da FUNAI e da 

União, levou, possivelmente, à intensificação dos trâmites para a homologação da área, 

decisão que acabaria com o problema, tanto para as rés quanto para o grupo. 

De fato encontram-se indícios da presença do grupo Guarani no referido local. É 

possível ter uma melhor compreensão ao retomar alguns documentos já citados neste trabalho. 

No decorrer das discussões expostas na presente pesquisa, foram encontradas informações 

importantes para compreender a presença Guarani em Rio D’Areia. Em 1930, há informações 

no jornal Gazeta do Povo que demonstram, além da densidade populacional, a presença 

Guarani no que viria a ser a Terra Indígena Rio D’Areia. No mesmo documento encontram-se 

indícios da invasão não indígena sobre as terras, as quais geraram reivindicações pela posse, 

ocasionando também algumas evasões do local. O grupo teria sido fixado nas terras pelo 

então inspetor do SPI, José Maria de Paula, informações prestadas pelo relatório 

antropológico de 1984 e também pelo Inspetor do SPI, em 1937. Em 1937, assim como em 

1942, as informações da presença Guarani no local são dadas pelos inspetores do SPI, 

Sertório da Rosa e Deocleciano de Souza Nenê. 

Os documentos de compra e venda das terras pertencentes à madeireira datam de 1941 

em diante, ou seja, onze anos depois do primeiro indício do grupo Guarani naquele local. 

Entretanto, as terras já estavam nas mãos de proprietários não indígenas antes da madeireira, 

que, por sua vez venderam as terras para a empresa. Tal argumento pode ser contraposto por 

uma certidão de terras anexada ao processo de reintegração. Segundo o documento, o senhor 

Theodoro José de Sene teria adquirido do governo do Estado do Paraná uma área de dois 

milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos metros quadrados “localizadas no imóvel 

denominado Rio da Areia” (TRF, 2000, p.176), no ano de 1931. Ou seja, as terras da futura 

Terra Indígena Rio D’Areia estavam sob domínio do Estado como terras devolutas até o ano 

de 1931, sendo vendidas para particulares. 

O indício da presença Guarani no local vendido no ano de 1931 é um mapa do 

período, em que é possível encontrar a propriedade do senhor Theodoro José de Sene. Em 

meio ao terreno do Sr. Theodoro observa-se uma marca arredondada, para ilustrar a presença 

de indígenas no local, especificamente da etnia Guarani. A área com presença Guarani 

marcada no mapa compreende a mesma área em litígio no processo de reintegração de posse. 

Conforme o mapa: 
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Mapa 12 PRESENÇA GUARANI E A ÁREA EM LITÍGIO 

 

Conforme a carta cartográfica, o terreno fazia parte do território Guarani do grupo em 

Rio D’Areia, sendo posteriormente vendido. Estende-se a antiguidade do uso do território 

pelos Guarani em Rio D’Areia ao entrar em contato com um laudo pericial feito em 2006, 

anexo ao processo de reintegração de posse. O referido laudo, a partir de pesquisas 

arqueológicas, constatou uma ocupação muito antiga da área em litígio, encontrando diversos 

utensílios de pedras e outros artefatos antigos, como restos de moradias.  

A legitimidade do tempo de uso e convivência no local fora dada por meio das 

palavras do Guarani Manoel Fermino, na época com 105 anos. A equipe responsável pela 

perícia, buscando em outras comunidades Guarani relatos da ocupação de Rio D’Areia, entrou 

em contato com Monoel Fermino no Tekoa de Palmeirinha, na Terra Indígena Mangueirinha. 
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O Guarani centenário relatou que nasceu “por volta de 1893, no Tekoa (aldeia) do Areia. Meu 

pai foi Manoelito Fermino” (TRF, 2006, p. 575). Manoelito fora citado, também, pela 

comunidade em Rio D’Areia, no relatório antropológico de 1984, lembrado como um dos 

mais antigos caciques da comunidade. Os indícios levam à compreensão de que a área em 

litígio é legitimamente território Guarani, o qual fora utilizado na vivência do grupo desde 

muito antes da sua usurpação por partes dos não indígenas. 

Conforme conteúdo do relatório antropológico de 1984, baseado em informações 

prestadas por membros do grupo Guarani em Rio D’Areia, o inspetor do SPI, José Maria de 

Paula, por volta dos anos 1930, teria retirado o grupo de locais pretendidos para a 

colonização, agrupando-os longe de possíveis embates. Nesta direção, conclui-se que o 

referido inspetor teria auxiliado no deslocamento do grupo para fora da área reivindicada em 

1994, levando-os para o local onde se efetuou a primeira demarcação homologada em 1991. 

Com a possível venda do terreno, os Guarani que se encontravam naquelas terras acabaram se 

tornando um empecilho. A solução foi deslocá-los do local, concentrando-os em outro lugar 

sem o interesse direto do Governo do Estado e com um representante como capitão. Função 

que era uma das especialidades do SPI. Ou seja, o SPI agiu em conformidade com os planos 

de ocupação da área, utilizando o inspetor para o deslocamento do grupo. 

O desenrolar dos acontecimentos durante as práticas demarcatórias em Rio D’Areia 

demonstraram um emaranhado de eventos. Eventos que só foram possíveis de serem 

colocados nesta narrativa por meio dos indícios documentais encontrados. Um trajeto de luta 

e práticas administrativas que, além de auxiliar na compreensão da própria demarcação da 

Terra Indígena, também possibilitou um olhar mais aguçado para as práticas sociais que 

envolvem esses trâmites.  

Neste momento, retoma-se a fala do líder indígena em Rio D’Areia, Sr. Antoninho, 

que expressa a memória da trajetória da demarcação, da reivindicação e da retomada do seu 

território. Nas suas palavras: 

 
Com o tempo, a gente foi lutando também, foi lutando para FUNAI voltar de 
novo todas as terras que eram do índio. Foi uma luta da maioria da 
comunidade aqui, que resistiram até o governo resolver demarcar, ampliar 
mais a área, por que aquela quantidade que eles tinham demarcado não 
estava certa, não era suficiente. As pessoas que permaneceram, esses não 
índios, tiveram que sair daqui, porque o governo demarcou a terra, e eles 
tinham um tempo pra sair daqui. Uns tinham documentos, outros fizeram 
meio de qualquer jeito o documento, diziam que era uma escritura e que eles 
tinham posse da nossa terra, e aquilo foi enrolando a FUNAI, com isso 
demorou muito tempo para demarcar de vez nossa terra. A gente lutou para a 
demarcação, procurou os meios de conseguir documentos, para provar que a 
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nossa terra não ficava nos alqueires que eles tinham demarcado primeiro. 
Depois da comunidade se mobilizar e reivindicar outra demarcação e provar 
que a terra era nossa, que era maior, ai a FUNAI demarcou de acordo com o 
que era certo. (SR. ANTONINHO) 

 
O direito à terra é sagrado. O território, para os povos indígenas, não é apenas um 

pedaço de terra, mas é um lugar envolto de significados e significações, é terra viva, é Tekoa. 

Para a reconquista de suas terras, muitas vezes o conflito é inevitável, mas longe de fugirem 

ou de se amedrontarem, os povos indígenas lutam e reivindicam seus territórios. A Terra 

Indígena Rio D’Areia, como pode ser observado na fala de seu líder, é um exemplo de luta, de 

resistência e de conquista. Seu Tekoa está assegurado. E como disse Sr. Antoninho: “Então, 

para nós, esse tamanho que foi demarcado por final está muito bom, e cresceu a comunidade 

indígena de novo. Passou muito tempo, mas, sei que normalizou e foram todos embora, 

estamos só nós aqui agora, estamos bem.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, cabe destacar algumas considerações acerca da pesquisa. Ao longo do 

presente trabalho discutiram-se várias questões, foram apresentados argumentos baseados em 

fontes e bibliografias que possibilitaram a tomada de posição frente a diversos pontos da 

prática demarcatória. 

O direito à terra fora o mote da presente dissertação, o objetivo fora deixar evidente o 

direito a posse da terras por parte dos povos indígenas. Através da demarcação da Terra 

Indígena Rio D’Areia, a pesquisa buscou auxiliar na compreensão das transformações e das 

conquistas asseguradas por lei e que em diferentes momentos são ameaçadas por investidas 

governamentais.  

Rio D’Areia é a primeira Terra Indígena criada exclusivamente para Guarani no 

centro-sul paranaense. Levando em consideração as informações de Pires (1975) as demais TI 

do centro-sul foram demarcadas para grupos Kaingang, os Guarani teriam chegado depois nos 

referidos locais. A demarcação da Terra Indígena Rio D’Areia estende-se por catorze anos, 

até sua homologação final no ano de 1998. Caminho tortuoso, de resistência e reivindicação, 

em que a luta pela terra fora fundamental para a demarcação final. A homologação de 1998 

fora condicionada pela luta da comunidade, tanto pela reivindicação junto a FUNAI quanto 

pela ocupação da propriedade que supostamente era da madeireira local. Ocupação que levou 

a aceleração do processo de demarcação, configurando-se como o impulso que faltava para a 

regularização da posse das terras que eram suas por direito. Fato que leva a afirmação de que 

a luta pela terra foi fundamental para a garantia e manutenção do Tekoa, em meio a um 

contexto desfavorável a garantia dos territórios indígenas. 

Os relatórios antropológicos foram umas das principais fontes da pesquisa, 

compreendendo um dos pontos centrais para compreender a prática de demarcação não 

apenas de Rio D’Areia, mas também para compreender como tal prática modificou-se durante 

o tempo. O relatório Antropológico é um produto institucional, provêm do poder do Governo 

Nacional para legitimar a posse de determinada Terra Indígena a um grupo indígena. Ou seja, 

o relatório é produto do campo político. Porém, a seu processo de construção é condicionado 

não apenas pelo campo político, envolvendo também o campo jurídico, que está 

intrinsicamente ligado a ele pelo poder do Governo e o campo etnográfico. O relatório 

antropológico é o documento em que existe inter-relação de campos diferentes. O campo 

etnográfico, por sua vez, é condicionado pelo campo jurídico/político no momento da 

construção do relatório antropológico.  Baseando-se nas fontes e no contexto pesquisado neste 
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trabalho, conclui-se que o antropólogo envolvido na pesquisa e na construção do relatório faz 

do campo jurídico/político seu lugar de atuação, conforme Certeau (2006), sendo 

condicionado por este. 

A representação, assim como faz pensar Chartier (1990), também é parte importante 

desta pesquisa; é a partir de sua compreensão que foi possível desvendar que cada contexto é 

condicionado por uma representação Guarani. Esta, por sua vez, foi observada tanto nas 

pesquisas etnográficas quanto no campo jurídico/político e nos relatórios antropológicos. A 

representação de guarani é entendida, na presente dissertação, como um modelo de Guarani; 

assim, em diferentes épocas e contexto, são encontrados modelos de Guarani diferentes, 

condicionados pelo momento de cada campo. O modelo condiciona as práticas do campo, é 

estruturado e estruturante do campo, seja ele o etnográfico ou o político/jurídico. 

Uma das contribuições relevantes desta dissertação configura-se na análise da 

transformação da prática demarcatória por meio dos relatórios de Rio D’Areia. Nestas fontes, 

foi possível observar modelos que divergem conforme o contexto do campo jurídico/político. 

A transformação fica visível principalmente pós Constituição de 1988. Assim, constatam-se 

dois momentos diferentes de um mesmo campo. Em um primeiro momento, impulsionado por 

ideias integracionistas, classificatórias e de cunho aculturativo. Em um segundo momento, 

envolto em um contexto de respeito à diversidade cultural, assegurando o direito de ser 

indígena.  

Os textos normativos foram abordados enquanto discursos, autorizados pelo campo e 

reconhecidos pelos agentes a quem são destinados. Assim, o texto normativo se constitui 

como a visão do campo, pois é um discurso performativo, carregado do poder de divisão do 

mundo social, conferido pela maioria dos membros do campo. Além desta questão, considera-

se o texto normativo como um discurso que institui limites. Assemelha-se à noção de região 

estabelecida por Bourdieu (1989), que defende a posição de que uma região não é 

simplesmente um espaço físico, mas é condicionada e instituída por um discurso 

performativo. O discurso performativo institui e decreta a os limites de e um espaço, ou seja, 

normas, regras, deveres, leis, todos são discursos autorizados e reconhecidos, os quais 

delimitam determinado espaço, impõem fronteiras simbólicas. No caso das Terras Indígenas, 

o discurso performativo é o texto normativo que versa acerca da demarcação e da manutenção 

das Terras demarcadas. Terras Indígenas, nestes termos, são regiões delimitadas e instituídas 

por discursos performativos do Estado Nacional.  

A transformação dos limites de Rio D’Areia é um exemplo da fabricação de limites do 

texto normativo. Também compreende a transformação das fronteiras simbólicas de 
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determinada região, condicionada por discursos de um campo, neste caso o campo 

jurídico/político. Conforme a seguinte mapa:  

Mapa 13 TRANSFORMAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RIO D’AREIA 

 

 
Fonte: GURSKI. Eder Augusto. 2015. 127 

 

Na comparação dos mapas das demarcações ocorridas em Rio D’Areia é possível 

observar um espaço de fronteiras mutáveis, plásticas e condicionados por discursos. A 

transformação do espaço na referida Terra Indígena é um exemplo da imposição de limites, 

legitimados e reconhecidos pelo Governo dos brancos. As Terras indígenas são espaços 

delimitados por um governo imposto as populações indígenas, especificamente no caso 

Guarani, são espaços antagônicos às relações de território do grupo, são criações impostas. 

Imposições que são aceitas pelos grupos para não perder o que lhes resta do seu território. 

Assim, aceita-se o cerceamento de si para a garantia de sua terra. O que antes fora 

confinamento agora é visto, forçosamente, como benefício. 

                                                                 
127 O primeiro mapa é referente a primeira demarcação feita em 1989. O segundo é referente a homologação do 

ano de 1991. O mapa que mostra duas glebas é referente ao anexo destas, no ano de 1996, na área homologada 

em 1991. O quarto mapa é referente à homologação de 1998. Mapa confeccionado a partir das coordenadas 

geográficas da documentação com auxílio do programa Google Earth. 
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Frente a todas as considerações contidas na pesquisa, é possível afirmar que o direito 

indígena à posse de suas terras está continuamente ameaçado. A discussão acerca do direito à 

terra auxiliou na compreensão de que, historicamente, o direito ao território caminha lado a 

lado com interesses não indígenas, o quais continuamente têm dedicado investidas para a sua 

transgressão. Em tempos do PEC 215 e PEC 237, concluímos que, distante de assegurado, o 

território indígena não só foi historicamente escamoteado, como ainda está em perigo. 
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