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O processo de terenização do cristianismo na Terra 
Indígena Taunay/Ipegue no século XX

Noêmia Moura 
Graziele Acçolini

A Terra Indígena Taunay/Ipegue

Em Mato Grosso do Sul, os Terena orga-
nizaram-se em aldeias ou setores, conforme 
cada grupo étnico denomina Terra Indígena. 
Alguns organizam as aldeias em bairros ou 
vilas, no campo e na cidade. As aldeias ou 
bairros indígenas urbanos encontram-se nas 
cidades de Anastácio, Aquidauana, Campo 
Grande e Sidrolândia. A mobilidade de indi-
víduos e famílias terena na região é intensa e 
estende-se para outras regiões do país.

A Terra Indígena Taunay/Ipegue, na qual fo-
caremos nosso olhar, está localizada próximo 
ao Distrito de Taunay, antiga estação da Ferro-
via Noroeste do Brasil de Aquidauana. As al-
deias Bananal e Ipegue foram escolhidas para 
a pesquisa por serem as mais antigas. O ex-ca-
cique Manoel de Souza Coelho fala da existên-
cia da aldeia Bananal, onde nasceu, e de Ipe-
gue, desde 1887, anterior, portanto, à criação 
das primeiras reservas terena. De acordo com 
os anciãos, o Terena Manoel Pedro chefiava a 
aldeia Bananal no período anterior à passagem 
de Rondon e sua comitiva. As duas aldeias 
continuam se destacando populacionalmente 
em relação às demais. Podemos dizer que são 
as principais aldeias da respectiva Terra Indíge-
na, por serem as mais antigas e por sediarem 
as representações locais da Fundação Nacio-
nal do Índio (FUNAI). Entretanto, cada uma 

O artigo propõe-se a apresentar o processo 
de terenização do cristianismo pelas lideranças 
religiosas terena de Mato Grosso do Sul a par-
tir de um estudo de caso sobre a Terra Indígena 
Taunay/Ipegue, cujas pesquisas foram desenvol-
vidas ao longo dos últimos 20 anos. Centrare-
mos nosso olhar sobre as relações conflituosas 
entre as agências cristãs655 e os agentes religiosos 
terena – os xamãs e os rituais atualizadores das 
crenças de sua etnia na intenção de descrever 
a atual situação de convivência entre os Terena 
crentes, católicos e xamânicos. Faremos uma 
breve apresentação do recorte espacial e tem-
poral abordado nesse primeiro momento e, em 
seguida, apresentaremos o painel das relações 
terena com o catolicismo, o protestantismo e o 
xamanismo ao longo do século XX. Por tereni-
zação, entendemos o processo de apropriação 
da ideologia cristã (católica e protestante), a fun-
dação e manutenção da Missão União das Igre-
jas Evangélicas da América do Sul (UNIEDAS) 
pelo clero nativo terena, bem como o controle 
de toda a infraestrutura herdada dos missioná-
rios anglo-norte-americanos. A contextuali-
zação histórico-antropológica da etnia Terena 
encontra-se detalhada no artigo “Os Terena em 
Mato Grosso do Sul”, também de nossa autoria.

655 As missões e, posteriormente, as igrejas católicas e 
crentes, são aqui consideradas como agências cris-
tãs, bem como seus dirigentes são os agentes religio-
sos (MOURA, 2009). 
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das sete aldeias que compõem a Terra Indígena 
guarda autonomia político-administrativa, em 
nada dependendo das maiores.

A aldeia Bananal está dividida geografica-
mente em vilas – Vila Sobrinho, Vila Mariano, 
Vila Jaraguá e Centro. No centro da aldeia, es-
tão localizados os prédios públicos e, entre as 
casas, em sua maioria de alvenaria, destacam- 
se os prédios da escola municipal Marechal 
Rondon, o posto indígena Visconde de Taunay, 
o posto de saúde, a rádio comunitária e as igre-
jas cristãs. As aldeias são desenhadas de acordo 
com a territorialidade terena e nascem a par-
tir da necessidade política de suas lideranças. 
Os caciques são eleitos por voto universal para 
um mandato de quatro anos. A disputa eleito-
ral interna e externa divide muito a aldeia, uma 
vez que, ao finalizar o pleito, os candidatos e 
apoiadores da oposição mantêm a postura con-
trária ao cacique eleito. Por sua vez, a liderança 
eleita tem que aglutinar forças em torno de si 
para desenvolver sua plataforma política.

Dentre outras pautas, a saúde e a educa-
ção são bandeiras de luta do povo terena e se 
tornam pontos significativos nas plataformas 
dos caciques candidatos. Por isso, as vagas da 
escola e do posto de saúde são preenchidas 
pelos membros das famílias apoiadoras do ca-
cique vitorioso. A escola municipal Marechal 
Rondon oferece educação básica completa 
e a maioria dos indígenas em idade escolar 
encontra-se matriculada. Os professores das 
séries iniciais (as quatro primeiras séries do 
antigo ensino fundamental) são indígenas e 
desenvolvem uma educação bilíngue. Já os 
professores das demais séries da educação 
básica, em geral, não são índios.

Atualmente, as escolas indígenas estão se 
tornando referências nas aldeias. Os profes-
sores indígenas são considerados interlocuto-
res entre as lideranças internas e as demais 
agências externas em contato cotidiano com 
a etnia Terena. Além disso, a escola pode ser 
vista como o espaço da diversidade, que con-
grega estudantes e professores que se autode-
nominam crentes, católicos ou seguidores das 
práticas xamânicas.

Na aldeia Bananal, são cinco igrejas: Igre-
ja Católica do Sagrado Coração, Igreja da 
União das Igrejas Evangélicas da América do 
Sul (UNIEDAS), Igreja Independente Indígena 
Renovada, Igreja Assembleia de Deus e Igre-
ja Pentecostal Redenção Eterna. Cada uma 
dessas igrejas tem um responsável que intera-
ge com a população indígena e a sociedade 
brasileira. Em Ipegue, a disposição das igrejas 
cristãs é a mesma da Aldeia Bananal. Os tem-
plos ficam localizados no terreno doado por 
um de seus fundadores, como é o caso das 
Igrejas Filadélfia, Presbiteriana e Assembleia 
de Deus, enquanto a Igreja católica localiza- 
se no centro, na rua principal, desde 1932.

O xamanismo Terena e suas 
reelaborações contemporâneas

Entre os Terena, o xamã (koixomunetí) pode 
ser designado como “purungueiro” (o xamã 
que usa a purunga e o saiote de penas de ema 
em seus rituais), feiticeiro, padre e também 
pajé. Já o “curandeiro” é um xamã crente que 
possui as mesmas prerrogativas que particula-
rizam um xamã, cuja história parece indicar o 
cenário terena após a apropriação da doutri-
na protestante e pentecostal. Todavia, ele não 
utiliza a purunga e o saiote de penas de ema. 
Langdon (1996) afirma que a sociedade pode 
reconhecer mais de um tipo de xamã, sendo 
preciso explorar as definições nativas para se 
descobrir quem o é. Parece pertinente lembrar 
que a ordem cultural terena é quem fornece 
os significados, performaticamente, à apro-
priação de outras crenças e à recriação de sua 
visão de mundo (SAHLINS, 1990). 

A cura é uma das funções mais relevantes 
relacionadas ao xamã, e a busca pela cura no 
“curandeiro” ou no “purungueiro” parece sig-
nificar a busca de um sentido na doença para 
além do estado físico que esta possa acarretar. 
Esse fundamento conduz novamente à dinâmi-
ca presente no xamanismo e no aval dado pela 
comunidade, que lhe fornece respaldo a fim 
de se reestruturar frente à crença protestante e 
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a seus adeptos. O xamanismo terena, que as 
lideranças evangélicas dizem ter sido extinto 
com a morte dos xamãs poderosos, continua 
presente nas aldeias terena. Inicialmente, dada 
a perseguição dos católicos e dos crentes in-
dígenas, os xamãs ficaram afastados da vida 
pública e preferiram dar seguimento a seus tra-
balhos num âmbito mais privado. Alguns conti-
nuaram recebendo os clientes que procuravam 
seus conhecimentos, mesmo permanecendo 
invisíveis aos olhos dos religiosos cristãos, en-
quanto outros reelaboraram suas práticas.

O xamanismo é um tema recorrente na 
literatura etnográfica, com inúmeras descri-
ções e generalidades. Sobre a noção de sis-
tema xamânico e seus elementos principais, 
recorremos a Esther J. M. Langdon, que, em 
comentário acerca do artigo “Implicações de 
alguns conceitos utilizados no estudo da reli-
gião e da magia de tribos brasileiras”, de Re-
nate Viertler, mostra uma das dificuldades em 
se abordar o assunto. Langdon comenta que 
a autora enfatiza a ausência de um conceito 
que abarque o universo xamânico.

Aponta para a heterogeneidade das teorias e 
as implicações dos vários nomes emprega-
dos para pensar o tema. Sua análise conclui 
que há a falta de um conceito suficientemen-
te amplo e flexível, frente à diversidade das 
manifestações históricas, culturais e sociais, 
dificultando assim o estudo do xamanismo 
em diferentes níveis de abstração. É necessá-
rio deixar explícitos os critérios utilizados para 
identificar xamanismo. (LANGDON, 1996, p. 
11). 

O xamanismo tem a capacidade de organi-
zar a sociedade, possibilitando, cosmológica 
e socialmente, ordem ao mundo vivido pelos 
homens, influenciando seu cotidiano. É um 
sistema que forma uma visão de mundo (GE-
ERTZ, 1989; LANGDON, 1996). Enquanto 
sistema, o símbolo e o rito são indissociáveis, 
pois sem o ritual o símbolo não se concreti-
za. Nesse sentido, em relação à denominada 
perspectiva religiosa e suas atividades simbó-
licas, Geertz argumenta que o ritual, o “com-
portamento consagrado”, desprende-se

[...] da convicção de que as concepções re-
ligiosas são verídicas e de que as diretivas 
religiosas são corretas. É em alguma espécie 
de forma cerimonial – ainda que essa forma 
nada mais seja que a recitação de um mito, a 
consulta a um oráculo ou a decoração de um 
túmulo – que as disposições e motivações in-
duzidas pelos símbolos sagrados nos homens 
e as concepções gerais da ordem da existência 
que eles formulam para os homens se encon-
tram e se reforçam umas às outras. (GEERTZ, 
1989, p. 128-129). 

Diante disso, elencamos alguns elementos 
que definem o complexo xamânico como um 
sistema existente e constatável empiricamen-
te. A característica principal que demarca a 
pessoa do xamã é seu acesso a uma zona do 
sagrado impenetrável pelas pessoas comuns. 
O xamã é um “eleito”, uma pessoa capaz 
de estabelecer comunicação e ser mediador 
entre o mundo humano e o mundo dos seres 
sobrenaturais. Constitui-se em um grande es-
pecialista da alma humana, posto que só ele 
pode vê-la em sua forma e destino. Apesar do 
método de seleção, um xamã será reconheci-
do como tal após receber uma dupla instru-
ção: a primeira, de ordem extática (os sonhos, 
o transe, os chamados que constituem o pro-
cesso de iniciação de um xamã), e a segunda, 
de ordem tradicional (aprendizado de técni-
cas, nomes e funções dos espíritos, da mito-
logia, da linguagem secreta e da manipulação 
de plantas curativas). 

A relação com os espíritos é um dos ele-
mentos fundamentais no xamanismo. A am-
bivalência presente nessa relação também a 
caracteriza, podendo o xamã ser dominado 
por ou dominar os espíritos. A confiança da 
coletividade nesse conhecimento e em sua efi-
cácia são elementos que formam o complexo-
xamanismo (LÉVI-STRAUSS, 1975). Os sonhos 
iniciáticos, os transes e desmaios extáticos, a 
doença que pode se seguir aos sonhos, o rapto 
da alma são aspectos que fazem parte desse 
conhecimento emrevelação e da passagem da 
pessoa do xamã para um novo papel no âm-
bito religioso, que o distingue do restante do 
mundo dos mortais, o mundo profano.
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A indumentária e o instrumental perten-
centes ao xamã relacionam-se a temas mí-
ticos e revelam parcelas dos elementos que 
permeiam a ordem cultural. A vestimenta do 
xamã pode ser desde um manto emplumado e 
minuciosamente confeccionado até um trapo 
que ele pode utilizar sobre a cabeça ou, ain-
da, a nudez parcial, como alguns xamãs tere-
na, que deixam o dorso nu. O importante é a 
distinção que a vestimenta estabelece entre a 
pessoa do xamã e o restante da coletividade.

Além dessas especificidades, a caracterís-
tica que une todos os xamãs, sejam homens 
ou mulheres, é a cura, ou, melhor dizendo, o 
papel de curador. A iniciação, a indumentá-
ria, a morfologia da cura, os instrumentos, as 
técnicas adquiridas pelo aprendizado ou por 
indicação dos espíritos, o transe, com a utili-
zação de psicotrópicos ou não, são elementos 
que variam muito, conforme a cultura, seus 
contatos e influências. Langdon afirma que

Curar é um papel bastante frequente do xamã 
e, em alguns casos, o único. Além disso, as 
culturas sul-americanas são caracterizadas por 
vários rituais para proteger contra a poluição 
ou para a manutenção da higiene. No seu 
livro Pureza e Perigo, Mary Douglas (1966) 
demonstra claramente que questões de saúde 
não são separadas de preocupações religiosas, 
mesmo dentro da nossa tradição judaico-cris-
tã. (LANGDON, 1996, p. 25). 

O estado de transe em que o xamã en-
tra para seguir sua viagem extraordinária ao 
mundo dos espíritos está presente em todo 
esse processo, tanto na iniciação como nas 
sessões de cura e cerimoniais premonitórios 
ou profiláticos. Ele é encarado como um voo 
ao mundo dos seres sobrenaturais, a morada 
dos mortos, aos quatro cantos do mundo. As-
sim, o xamã recebe seus poderes através de 
instruções e instrumentos, como espinhos, 
pedras, penas, dentre outros objetos, que se-
rão a partir daí consagrados.

A comunicação com os espíritos não ex-
clui a audiência, os espectadores. Nem mes-
mo durante o transe o xamã se isola, pois 
também nisso os clientes participam, reco-

nhecendo o sentido e dando sentido a esse 
sistema de crenças. Assim, os poderes do 
xamã são questões inteiramente pautadas no 
aval da coletividade e podem se apresentar de 
formas técnica e ritual diversas, conforme o 
contexto sociocultural. Sua eficácia, entretan-
to, não pode ser posta em dúvida. O xamã 
que não soube curar, por exemplo, não é um 
bom xamã, pois, para o bem ou para o mal, 
sua intervenção deve funcionar e só funciona 
dada a crença coletiva que a alimenta.

As características expostas aqui sobre o 
sistema xamânico são traços gerais concei-
tualizados – mítica e ritualmente – em con-
formidade com o arcabouço sociocultural de 
determinada sociedade, mas cujos elementos 
encontram-se em constante atualização, seja 
no contexto de interação com outras socie-
dades indígenas, seja em relação à sociedade 
envolvente.

Para melhor demonstrarmos a atualidade e 
caracterização dos xamãs terena, vamos apre-
sentar dois xamãs. A partir da sistematização 
dos dados etnográficos, abordaremos a forma 
como atuam, seus procedimentos e a lógica 
subjacente que envolve tais manifestações, 
como a descoberta de ser um eleito, os espí-
ritos que os guiam por este e outros mundos, 
as formas de cura, a linguagem ritual e as adi-
vinhações.

O termo koixomunetí, registrado por Her-
bert Baldus (1950), Kalervo Oberg (1949) e, 
mais recentemente, por Fernanda Carvalho 
(1996, 1999),é utilizado amplamente para de-
signar o xamã terena. Após o contato com o 
cristianismo católico e protestante, esse nome 
é comumente traduzido pelos Terena para o 
português como “purungueiro”.

Carvalho (1996) afirma que os evangé-
licos não recorrem ao koixomuneti, mas os 
temem. Concluímos que aquele que teme 
acredita na eficácia do ritual xamânico. A 
autora destaca que os rezadores, reconheci-
dos enquanto xamãs, são, em sua maioria, 
frequentadores da Igreja Católica. Contudo, 
ela considerou a necessidade de diferenciar 
dois tipos de xamã: o curador e o feiticei-
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ro. Ambos são koixomuneti, mas o feiticeiro 
é mais temido, pois faz o bem e o mal, en-
quanto o curador utiliza seus poderes apenas 
para ajudar e auxiliar os clientes.

Assim como D. Margarida, a “purunguei-
ra”, o Sr. Agripino Valério, o “curandeiro”, 
também se reconhece como xamã, porém 
afirma que “primeiro o Reino de Deus, de-
pois eu acrescento”. Primeiro pede a Deus 
em oração, depois acrescenta com os rituais e 
rezas Terena. O “curandeiro” Agripino é evan-
gélico e, a partir de suas práticas, elaboraum 
conjunto de crenças no qual incluiu a lógi-
ca do xamanismo terena, bem como a lógica 
do cristianismo protestante e pentecostal. Já a 
“purungueira” católica complementou a lógi-
ca terena com a católica.

Os aspectos evidenciados mostram que, 
mesmo inconcebível ao protestantismo, o sis-
tema xamânico terena existe e mostra-se vivo, 
apropriando-se de e transformando novos ele-
mentos, apesar das mudanças ocorridas. Ten-
do em vista especificamente a doutrina cristã- 
protestante, a figura do “curandeiro” parece 
suprir conceitualmente o abismo entre duas 
concepções de mundo diferentes que convi-
vem paralelamente, ora mesclando-se, ora dis-
tanciando-se, criando mais exceções do que 
algum tipo de regra a ser seguida.

É importante assinalarmos que existem ses-
sões de cura em igrejas como a UNIEDAS,656 
mas há uma diferença entre a busca da cura 
na igreja e a cura por intermédio da ação do 
xamã. Um de nossos interlocutores, adepto 
da UNIEDAS, o senhor Manoel Cândido, re-
latou que, quando se recorre ao grupo de ora-
ção da igreja, pede-se que seja feita a vontade 
de Deus, o deus cristão. Quando se recorre 
ao xamã, o pedido é para que seja feita a von-
tade do cliente, pois, às vezes, é muito difícil 
esperar pela vontade de Deus. A princípio, 
esse depoimento parece indicar que o xamã 
tem mais poder que o Deus cristão. Alguns 
evangélicos procuram o “curandeiro” em bus-

656 UNIEDAS é o termo utilizado pelos próprios indí-
genas para designar a Missão Terena e cada uma de 
suas igrejas localizadas nas aldeias.

ca da cura, mas não se afastam da igreja à 
qual estão filiados. Na igreja cristã protestan-
te, principalmente as pentecostais, também se 
realizam seções de cura, conforme o trecho 
de uma conversa realizada com o Sr. Manoel, 
em sua residência na aldeia Bananal.

A UNIEDAS realiza a cura pela oração? Tem. 
Mas a UNIEDAS, a Missão UNIEDAS, ensina o 
seguinte, como a Bíblia está dizendo: quando 
tem alguma pessoa doente, eles não mandam, 
eles pedem a Deus que seja feita a vontade de 
Deus sobre essa doença [...] Se um crente da 
UNIEDAS recorrer a D. Margarida, por exem-
plo, o presidente-ancião não vai repreender 
aquela pessoa? Vai, mas acontece que [...] não 
tem como impedir devido que dependemos da 
vontade de Deus. Eu inclusive, se eu ver um 
filho doente ali, a fraqueza da carne sempre 
mais alta. Então, logo eu vou no médico, eu 
vou no benzedor, “curandeiro” para ver se re-
cupera imediatamente a saúde do meu filho, 
da minha filha, da família. Então, muitas vezes 
através do “curandeiro” [...] faz isso imediata-
mente. Mas sempre é chamada a atenção de 
não participar, muitas vezes esperar a vontade 
de Deus. Mas, como a Bíblia diz, a vontade de 
Deus muitas vezes não é a nossa vontade; que 
a nossa vontade, nosso desejo é de ver o do-
ente levantar imediatamente e sempre somos 
repreendidos quando nós participamos des-
ses acontecimentos, “curandeiro”, benzedor. 
(CÂNDIDO, relato oral, 2003). 

As interpretações formuladas pelos Terena 
parecem fornecer possibilidades de englobar 
elementos exógenos à sua sociedade de for-
ma ativa, em paralelo às possíveis reelabora-
ções em seu próprio sistema, a fim de abarcar 
e dar direção às transformações advindas dos 
contatos interétnicos. Nesse sentido, a hipó-
tese do processo de terenização do protestan-
tismo frente à reestruturação do xamanismo 
propõe demonstrar uma dessas possibilidades 
que podem ser ordenadas, contextualmente, 
pelos povos indígenas diante de situações im-
previstas, como muitas das apresentadas pela 
sociedade nacional.

Pode-se apontar que a UNIEDAS faz par-
te do movimento histórico do protestantismo 
que assumiu características distintas confor-
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me o contexto sociocultural no qual se inse-
riu. No entanto, parece ser vista pelos Tere-
na como um processo ideológico através do 
qual podem expressar uma visão cultural de 
sua história, manipulando e controlando suas 
representações (MENDONÇA, 1982; FRES-
TON, 1994). Frente ao protestantismo, a visão 
sobre o xamanismo e os xamãs passou por 
mudanças, mas a leitura feita pelos evangéli-
cos terena não fez com que esse sistema desa-
parecesse; ao contrário, é digno de novas ex-
planações, que integram um e outro sistema 
numa mesma atmosfera religiosa.

A tática missionária cristã foi contestar o 
xamanismo afirmando sua negatividade atra-
vés da associação com as forças demoníacas 
prejudiciais à convivência interna e externa 
das aldeias. Os xamãs foram eleitos os princi-
pais inimigos terena do cristianismo e perma-
neciam os perpetuadores da espiritualidade 
terena. Dessa forma, os missionários procura-
ram meios para minar suas forças. Uma estra-
tégia utilizada, segundo seus próprios relatos, 
foi a persuasão, através da evangelização, dos 
membros da família nuclear do mais pode-
roso xamã de Bananal. Entretanto, foi válida 
apenas na conjuntura da política assimila-
cionista, uma vez que os missionários terena 
tornaram-se protagonistas do seu processo de 
cristianização.

Os Terena e o catolicismo – a identidade 
cristã católica

Os Terena consideravam-se cristãos e co-
laboravam com o governo brasileiro na tare-
fa de civilizar outras etnias arredias, na vira-
da do século XX. Identificar-se como cristão 
pode ser lido como uma estratégia contra a 
retaliação brasileira, uma forma de aproxima-
ção dos não índios, mas também como o de-
sejo de participar de um grupo mais amplo da 
sociedade brasileira. No final do século XIX e 
primeiras décadas do XX, no sul da província 
de Mato Grosso, não era necessário o cristão 
ter o domínio das doutrinas da Igreja católi-

ca, pois as práticas eram de um catolicismo 
popular. O processo de institucionalização 
do catolicismo ainda era incipiente, bastava 
reconhecer-se como tal. Tanto era assim que 
as formas de expressão da fé davam-se, mui-
tas vezes, nos rituais dirigidos pelos capelães 
e, em outras, pelos próprios habitantes leigos. 
Provavelmente, foi por isso que o pesquisa-
dor alemão Rohde (1990 [1885]) estranhou o 
jeito terena de ser cristão, afirmando que os 
indígenas afirmavam a fé, mas desconheciam 
objetos, rezas, símbolos e ritos que identifica-
vam os demais católicos.

Os Terenos [Terena] consideram-se cristãos, 
apesar de não terem nenhuma noção das cren-
ças cristãs. As suas crianças não são batizadas 
nem abençoadas, e eles não conhecem as 
nossas festas cristãs. Nunca vi um Tereno rezar 
e nenhum tinha um rosário, objeto que aqui 
funciona como indicação principal do credo 
católico. Eles são muito fiéis às suas tradições 
e rezam ainda, como os seus ancestrais, para 
as estrelas. (ROHDE, 1990 [1885], p. 11). 

Assumir-se cristão, naquele contexto, era 
uma condição para ser considerado amigo 
do poder e ser fiel às suas tradições era con-
tinuar marcando a diferença étnica. Os Tere-
na diferenciavam-se dos povos indígenas que 
combatiam o Estado e tinham a negociação, 
a troca, como forma de se colocar diante das 
autoridades regionais e nacionais. No entan-
to, não eram somente os Terena que estreita-
vam os laços de amizade com o Estado. A es-
tratégia do governo brasileiro, desde o século 
XVIII, foi de se aproximar dos índios mansos 
para fortalecer as fronteiras e povoar o Mato 
Grosso, principalmente a região limítrofe com 
o Paraguai. Dessa forma, era imprescindível 
ter o apoio e a amizade de alguns grupos in-
dígenas.

Foi nessa época que os capuchinhos ita-
lianos, trazidos pelo governo brasileiro com a 
missão de catequizar e civilizar os indígenas, 
inauguraram a Aldea Normal de Miranda. 
A civilização dava-se por meio das relações 
de trabalho e do convívio dos índios com os 
capuchinhos, com o Diretor de Aldeia, com 
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os fazendeiros e os demais grupos indígenas 
com quem conviviam (SGANZERLA, 1992). 

O aldeamento Terena, fundado em 1860, 
agrupava em torno de 2.500 índios das etnias 
Terena, Layaná e Guachi, de acordo com os 
registros no livro da Diretoria dos Índios. Era 
administrado por um Diretor de Índios não 
indígena (militar, civil ou religioso) e por um 
capitão indígena. Os relatórios indicam que 
havia um único capitão e o objetivo era mis-
turar as etnias. Os Terena eram descritos pe-
los administradores como mansos, pacíficos, 
hospitaleiros e agricultores, diferenciando-os 
dos demais grupos. Considerados aptos ao 
desenvolvimento intelectual e moral, foram 
aproveitados nas mais variadas ocupações in-
dustriais pelos missionários capuchinhos.

Aldea Normal de Miranda – Mandada fundar 
pelo Exmo. Governo Provincial em Abril de 
1860, sob a direcção do incansavel Missioná-
rio frei Mariano de Bagnaia, que mui relevante 
serviços tem prestado á catechese dos Índios 
d’esta Província. Acha-se porem esta aldea em 
embrião por ter partilhado da sorte da do Bom 
conselho na suspensão das suas obras e dis-
pensa dos empregados que nella servião, por 
falta de numerário para acodir a essas despe-
zas. Grande é o numero de Índios, que para 
alli forão atrahidos pelo referido Missionário, 
e uma não pequena porção ainda resta disse-
minada nas visinhanças d’aquella villa, que o 
director empenha-se em incorporal-a na refe-
rida aldea; o que será de grande conveniência 
e utilidade, por ser um recurso aos agricultores 
da Villa de Miranda, não só por que os Índios 
Terenas e Laiana, que n’ella habitão prestão-se 
aos mesmos trabalhos dos da Aldea do Bom 
Conselho como por que abastecem aquella 
Villa de gêneros alimentícios de suas planta-
ções.657

A expectativa com relação à prosperida-
de do aldeamento era grande por parte de 
seus administradores. A aproximação com a 
Vila de Miranda tornaria a região mais atra-

657 Relatório do Director dos Índios João Baptista 
D’Oliveira ao Presidente da Província Conselheiro 
Herculano Ferreira Penna. Cuiabá, 28 de abril de 
1862, p. 23-26. Livro Copiador das Cartas expedidas 
pela diretoria Geral dos Índios – Província de Mato 
Grosso (1848-1860). AMT.

tiva para outros investidores que viriam para 
o Mato Grosso. A produção dos indígenas 
abastecia a Vila, porém as verbas vindas da 
província eram escassas, o que dificultava seu 
pleno funcionamento. Contudo, a produção 
local supria as necessidades imediatas. Os 
homens produziam gêneros alimentícios, tais 
como o milho, o arroz, o feijão, a cana e a 
mandioca para o consumo dos habitantes e 
comercializavam o excedente. O governo 
investiu na construção de fornos de cal, de 
telha e de tijolo e em mestres que ensinavam 
o ofício aos indígenas. Além das atividades 
internas ao aldeamento, o capitão mediava 
atividades externas, tais como a lida com o 
gado vacum e cavalar no aldeamento e nas 
fazendas circunvizinhas. As mulheres indíge-
nas fiavam e teciam o algodão e a lã, com os 
quais faziam redes, cintas e suspensórios.

Na escola de primeiras letras e na capela, 
homens e mulheres aprendiam a ler, escrever 
e rezar. A alfabetização e o catecismo eram 
trabalhados em português para facilitar a co-
municação com os superiores e com os habi-
tantes locais aos quais prestavam obediência 
e serviços. Os índios eram ajustados pelos 
brasileiros, principalmente por fazendeiros e 
agricultores para desenvolverem várias ativi-
dades remuneradas (Ilust. 182). 

Os aldeamentos, naquele contexto, eram 
instrumentos governamentais para civilizar e 
catequizar os povos indígenas mansos que 
produziam como uma empresa. De acordo 
com Cunha (1992), podemos dizer que ser-
viam de infraestrutura, fonte de abastecimento 
e reserva de mão de obra na região. Por outro 
lado, a concentração de vários grupos em um 
só local tinha o objetivo de liberar extensas 
áreas territoriais, anteriormente ocupadas por 
esses diversos povos indígenas, para a política 
de povoamento do governo brasileiro, com o 
interesse de preservar a zona fronteiriça, que 
corria o risco de ser tomada pelos paraguaios.

Ou seja, além de produzir a miscigenação, 
protegia-se a fronteira. Todavia, o aldeamento 
pode ser lido de outra perspectiva menos des-
favorável aos povos indígenas. Alguns indíge-
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nas aprenderam a ler, escrever e desenvolver 
vários trabalhos manuais, além das conheci-
das habilidades de tecelagem e artesanato de 
sua cultura. A escrita e a fala em português, 
os domínios técnicos e outros aprendizados 
constituíram-se em novas ferramentas que po-
tencializaram a etnia para lutar por suas anti-
gas aldeias. Todas as visitas realizadas pelos 
líderes terena ao governo da Província e do 
Império eram mediadas por petições escritas 
e por uma postura civilizada (SGANZERLA, 
1992; VARGAS, 2003). 

Segundo Almeida (2003), se, de um lado, 
os indígenas aldeados eram submetidos a uma 
convivência multiétnica, à exploração de sua 
mão de obra e à extorsão de suas terras, de 
outro organizavam-se para configurar uma 
categoria hierarquicamente superior àquela 
dos índios escravos e arredios, embora manti-
vesse seus traços diferenciadores.

Apesar das perdas, a condição de aldeados 
lhes dava alguns privilégios em relação aos 
que ocupavam posição inferior na escala so-
cial. Tinham direito à terra, embora uma terra 
bem mais reduzida que a sua original, tinham 
direito a não se tornarem escravos, embora 
fossem obrigados ao trabalho compulsório, e 
a se tornarem súditos cristãos, embora tives-
sem que se batizar e, em princípio, abdicar 
de suas crenças e costumes. As lideranças ti-
nham direito a títulos, cargos, salários e prestí-
gio social. Dentro dessas condições limitadas, 
restritas e, sem dúvida, opressivas, os índios 
aldeados encontraram possibilidades de agir 
para fazer valer esse mínimo de direitos que 
a lei, apesar de oscilante, lhes garantia, e fize-
ram isso até o século XIX, conforme os vários 
exemplos. (ALMEIDA, 2003, p. 263-264). 

A política de aliança entre o governo, a 
Igreja católica e as etnias afeitas ao contato 
perdurou por toda a primeira metade do sé-
culo XX e foi considerada por Lima (1995), 
metaforicamente, como o “grande cerco de 
paz”: 

Sob o Brasil republicano, e transcendendo o 
SPILTN [Serviço de Proteção aos Índios e Lo-
calização de Trabalhadores Nacionais] em si 
e a população nativa, matéria de sua ativida-

de, concebia-se uma forma de poder para ser 
exercida por aparelhos estatizados atuantes, 
nas dimensões de espaço e tempo com igual 
intensidade. Pensava-se em manter uma am-
pla dispersão administrativa no espaço, com a 
presença por “todo” o espaço demográfico do 
país, realizando assim o trabalho de territoria-
lização dos poderes estatizados, e no tempo, 
pelo intervalo necessário ao “desbravamento 
de almas”, disciplinando populações hetero-
gêneas. (LIMA, 1995, p. 131). 

A aliança entre o poder estatal e a Igreja 
católica era estreita e os Terena autoidenti-
ficavam-se civilizados e cristãos. Apesar da 
existência de pequenas aldeias terena, gran-
de parte da população vivia nas fazendas, 
nas quais convivia no modo de ser e existir 
dos regionais e praticava os rituais de batis-
mo, compadrio e festas religiosas de santos 
católicos. Ocorriam com frequência anual as 
Bandeiras de Santos que culminavam com a 
Festa do Padroeiro da Fazenda, o que per-
durou por toda a primeira metade do século 
XX. Naquele período, o xamanismo terena 
teve pouca expressão pública. Contudo, no 
momento em que as famílias terena inicia-
ram o povoamento das reservas demarca-
das, a partir de 1905, os xamãs tornaram-se 
os responsáveis pela reorganização sócio-
-religiosa-política. Até 1930, não havia um 
acompanhamento sistemático da prática ca-
tólica nesses espaços.

Após o trabalho missionário desenvolvido 
pelos capuchinhos, com um número redu-
zido de missionários para tão extensa área, 
vieram os salesianos, a convite do presidente 
da província. A ordem chegou ao Mato Gros-
so em 1894 e iniciou suas atividades com os 
povos indígenas em 1895, conforme os regis-
tros da missão salesiana de Mato Grosso.658 A 
diocese era muito ampla territorialmente e as 
condições de deslocamento muito precárias. 
“Mato Grosso formava uma única diocese – a 
de Cuiabá – com 16 paróquias canonicamen-
te erectas e somente uma meia dúzia de sacer-

658 Histórico disponível no site da Missão Salesiana 
de MT (<http: //www.missaosalesiana.org.br/texto.
php?contexto=qsomos&id=3>). 
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dotes diocesanos – na sua maioria impedidos 
pela idade avançada ou pelas enfermidades – 
de evangelizar seu povo” (DUROURE, 1977, 
p. 153-166). 

Na missão com os índios, o alvo princi-
pal dos padres eram os Bororo-Coroado. Os 
demais indígenas, tidos como catequizados 
pelos capuchinhos, eram englobados em situ-
ações de atendimento geral. Os Terena eram 
civilizados e compreendiam a categoria dos 
atendimentos gerais e esporádicos. Após o 
término da guerra do Paraguai, o aldeamen-
to normal de Miranda caiu no esquecimento, 
por falta de missionários e de investimento do 
governo brasileiro. A nova constituição repu-
blicana (1891) quebrava a legalidade do en-
volvimento político-religioso entre o Estado 
nacional e a Igreja católica universal. O Bra-
sil seria, a partir de então, um país laico e os 
Terena continuariam a reivindicar o controle 
sobre suas terras tradicionais.

Os salesianos que assumiram a região de 
Mato Grosso depararam-se com condições 
precárias de trabalho e uma vasta área para 
atender. O trabalho desenvolvia-se através 
de missões que duravam vários meses para 
serem concluídas. Destacamos a missão sa-
lesiana de 1898, sob a responsabilidade do 
P. Solari, que se desloca por alguns meses na 
extensa área católica.

17 de Abril de 1898 [...] Dom Carlos Luís 
D’Amour solta uma Pastoral para anunciar a 
ida de padres Salesianos em Missão extraordi-
nária ao sul de Mato Grosso [...] A 12 de Julho 
de 1898, embarca o padre Solari, acolitado de 
dois ex-alunos, decididos a partilhar as fadi-
gas da longa e difícil viagem [...] Miranda, em 
1898, contava mil habitantes. Dista da capital 
do estado: 515 km. No território da paróquia 
vegetam os índios Terenos [Terena], já civiliza-
dos, de bom gênio, que cultivam a terra. Uma 
delegação deles visita o padre, oferecendo- 
lhe batatas e bananas [...] Viaja o dia todo em 
companhia dos catequistas e do Senhor Anas-
tácio Vincenzo [...] De manhã, o padre celebra 
a Santa Missa, batiza sete crianças e assiste a 
um casamento de índios terenos. De noite, às 
20: 00 horas, ensopados, famintos, sem for-
ça, fazem uma triste entrada em Aquidauana. 
(DUROURE, 1977, p. 78). 

A missão católica, em passagem pela paró-
quia de Miranda, foi reconhecida pelos Tere-
na, que “vegetavam no território da paróquia 
de Miranda” e ofertaram aos missionários 
alguns dos produtos de suas roças. O reco-
nhecimento terena da missão, segundo nossa 
interpretação, salientava uma relação anterior 
com a Igreja católica. A oferenda, um ritual 
da Santa Missa, poderia representar o contato 
com os rituais do catolicismo, além de mani-
festar um sinal de solidariedade e fraternida-
de para com os enviados pela diocese. Essas 
ações caracterizavam os Terena enquanto ca-
tequizados e civilizados.

Os salesianos, em cumprimento à sua mis-
são, fundaram três colônias em Mato Grosso: 
Sagrado Coração (1902), Imaculada Concei-
ção (1905) e São José (1905). Algumas colô-
nias tornaram-se centros de circulação da po-
pulação terena desde antes de sua fundação 
e foram instaladas nas Vilas mais povoadas 
da região – Miranda, Aquidauana e Corumbá 
(VASCONCELOS, 1999, p. 122-123). Contu-
do, Esker (2001 [1930]), no histórico da co-
lônia Imaculada da Conceição, atual Matriz 
Nossa Senhora Imaculada da Conceição, mu-
nicípio de Aquidauana, ressalva que a dioce-
se de Cuiabá, do estado de Mato Grosso an-
terior à divisão (1977), existia nominalmente, 
pois as paróquias funcionavam precariamente 
para toda a população do sul de Mato Grosso.

As paróquias localizavam-se distantes 
umas das outras, dada a extensão territorial 
abrangida, e o acesso à região era feito por 
navegação fluvial. As viagens duravam de 
alguns dias até meses, conforme a Colônia 
atendida.

Naquele tempo a Via Férrea Noroeste ainda 
não tinha aberto caminho com seus trilhos 
dentro do Estado do Mato Grosso, tanto que 
todos os suplementos tinham que vir pela água 
assim uma viagem absorvia três meses para ser 
feita. Isto significa ir por água do Rio de Janei-
ro à Buenos Aires, pois subia o Rio Paraguai, 
descia o Rio Miranda e entrava no Rio Aqui-
dauana. (ESKER, 2001 [1930], p. 1). 



622 O PROCESSO DE TERENIZAÇÃO DO CRISTIANISMO 

O cenário realçado anteriormente retrata a 
realidade missionária de Mato Grosso na pri-
meira década do século XX. A região do Baixo 
Paraguai, na perspectiva religiosa, foi hege-
monicamente católica até esse período, quan-
do o protestantismo entra na reserva de Tau-
nay/Ipegue, através da aldeia Bananal. Desde 
então, os espaços religiosos serão disputados 
pelas missões católicas e pelas missões pro-
testantes. O campo religioso mato-grossense 
foi se ampliando e as disputas ficaram mais 
acirradas. As aldeias Bananal e Ipegue serão 
amplamente disputadas pelas agências cristãs 
e pelo xamanismo Terena.

Do lado cristão, estavam a Igreja católica, 
representada pelos salesianos (1894) e 
redentoristas (1930), e a Missão protestante 
Inland South American Mission Union/
South American Indian Mission (ISAMU/
SAIM, 1912). Apesar de classificadas na 
mesma matriz ideológica, as agências cristãs 
disputavam espaços sagrados e profanos entre 
si e com os xamãs, considerados os legítimos 
representantes espirituais do povo terena. A 
entrada da ISAMU (1912) na aldeia Bananal 
dividiu os indígenas, que passaram a se 
identificar como crentes ou católicos, como 
se fossem dois partidos políticos aos quais se 
filiavam.

Os crentes evangélicos, ainda hoje, insis-
tem que os católicos são desregrados e dis-
simulados, enquanto os católicos acusam 
aqueles de terem abandonado o modo de 
existir terena e de terem perseguido e exclu-
ído os xamãs, representantes autênticos de 
sua cultura. Essas representações, ao mesmo 
tempo em que encerram estereótipos de um 
grupo sobre o outro, independentemente da 
existência da diversidade religiosa cristã, des-
tacam-se enquanto traços religiosos diferen-
ciadores, que propagam o dualismo terena no 
âmbito político-religioso.

No caso do catolicismo, por sua dificulda-
de em estabelecer um acompanhamento per-
manente aos grupos indígenas contatados, a 
perseguição aos xamãs foi menos enfática e 
as práticas religiosas mais popularizadas. As 

manifestações religiosas davam-se através das 
“Bandeiras de Santos”,659 dos batizados e ca-
samentos coletivos. O protestantismo, por sua 
vez, entrou diretamente na aldeia Bananal e fi-
xou-se em suas fronteiras. Dessa forma, o con-
trole sobre seus adeptos e a ação proselitista foi 
mais contundente. A perseguição aos xamãs 
foi ostensiva nas primeiras décadas do século 
XX, resultando em mortes de alguns, conver-
sões e mobilidade entre aldeias de outros. De 
forma branda ou agressiva, o cristianismo ten-
tou enquadrar os Terena dentro de sua lógica.

Ambos os grupos religiosos cristãos qualifi-
cam-se e se estereotipam, realçando suas dife-
renças. Entretanto, nas relações cotidianas, os 
indivíduos crentes e católicos cruzam-se em 
outros grupos sociais que os aproximam, seja 
enquanto parentes ou enquanto participantes 
de alguma causa, como a luta pela terra. Os 
sinais diacríticos marcadores de diferenças re-
ligiosas não são muito visíveis e a mobilidade 
entre as denominações é contínua. As pesso-
as podem alternar sua participação de acordo 
com sua vontade em ocupar espaços socio-
políticos, realçar laços de parentesco, diluir 
conflitos, entre outras situações. Os adeptos 
mudam de igreja ou não assumem compro-
misso com nenhuma delas, participando es-
poradicamente de uma ou de outra.

Os Terena foram aos poucos conquistando 
os espaços de poder das Igrejas em suas al-
deias, que estavam aumentando em número. 
No artigo “A Romanização no Sul de Mato 
Grosso (1910-1940)”, Jérri Marin (1999) des-
creveu a situação na qual se encontrava a dio-
cese de Corumbá nas primeiras quatro déca-
das do século passado, salientando o objetivo 
da Santa Sé em romanizar o sul de Mato Gros-
so. Devido à sua extensão e ao reduzido qua-
dro de religiosos, a tarefa tornava-se árdua. O 
historiador enfatizou em seu estudo que

A principal tarefa [dos padres] era homoge-
neizar as práticas religiosas, enquadrando-as 

659 Procissão de fiéis católicos, bem como dos segui-
dores do xamanismo, cujos membros empunham a 
Bandeira com a imagem do santo e passam abenço-
ando os moradores de cada casa (MOURA, 2009). 
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segundo o modelo europeu sacramental e cle-
rical. As práticas do catolicismo popular, con-
sideradas pelos agentes romanizadores como 
“ignorância” religiosa a serem extirpadas, eram 
frequentes, agravadas pelo indiferentismo reli-
gioso predominante. (MARIN, 1999, p. 4). 

De acordo com as conclusões do autor, 
a Romanização da Igreja Católica na região 
só começou a ser concretamente percebida a 
partir de 1940.

Os redentoristas estruturaram-se para ini-
ciar o processo de institucionalização da Igre-
ja católica a partir de 1930. Suas expectativas, 
no entanto, foram fracassadas, devido à resis-
tência da população da região de Miranda e 
Aquidauana em se adequar às novas regras. 
O catolicismo popular era muito forte, con-
forme consta nos depoimentos terena. Nas 
fazendas, onde se consolidaram relações de 
servidão/camaradagem e compadrio, os Te-
rena conviviam com as celebrações e os ri-
tuais realizados pelos regionais. A relação de 
compadrio foi amplamente positivada pelos 
apadrinhados e muitos deles receberam o 
sobrenome do padrinho fazendeiro. Todavia, 
a grande dificuldade dos padres continuava 
a ser de quadros religiosos que cobrissem a 
extensa região da diocese de Campo Grande.

A relação religiosa mais estreita dos Tere-
na com os fazendeiros estabelecera-se em um 
período anterior à migração para as reservas 
e estendeu-se até a década de 1970, quando 
ainda ofereciam serviço aos índios. Antônio 
Francelino (2007) narrou que o senhor Ênio 
Corrêa, fazendeiro para o qual sua família 
sempre trabalhou, estimulava rapazes e mo-
ças terena a se integrarem à Igreja católica 
através dos cursilhos, encontros preparatórios 
para leigos. Aqueles que os frequentavam as-
sumiam a função de dirigentes das capelas 
da Igreja católica em suas aldeias. Os fazen-
deiros católicos mantinham os cursilhistas na 
cidade, fornecendo mantimentos para todo o 
grupo que estava se preparando.

É interessante destacar que muitos dos cur-
silhistas moravam nas aldeias em torno das 
fazendas, mas suas famílias eram vinculadas 

aos fazendeiros por prestação de serviço, 
compadrio ou estreita amizade. Paulatina-
mente, o quadro de leigos indígenas da Igreja 
Católica foi se compondo nas aldeias, como 
nos relata Antônio Padre.660

Aí comecei. Fui me aprofundando, aprofun-
dando e quando completou o curso e peguei 
a prática fui conhecendo o sistema. E comecei 
a trabalhar aqui na comunidade, como eu já 
gostava muito, né e já tinha aquela experiên-
cia do tempo da escola, né. Como eu fui par-
ticipando pegando o treinamento e pegando a 
prática e fui buscando aquela experiência do 
tempo de escola e fui encaixando ali aquela 
experiência, aí fui encaixando na igreja e aí 
aquele pessoal que tinha sido antes na igreja, 
mas que já era assim pessoas idosas era o pró-
prio seu Ênio que levava, né, mas acharam por 
bem, que tinha aparecido o cursilho, acharam 
que ficava um pouco pesado e como eu era 
mais novo e já tinha aquela experiência pe-
guei mais experiência no cursilho peguei mais 
e fui trabalhando, o pessoal foi achando bom 
o meu trabalho. Assumi o trabalho e fui traba-
lhando e o pessoal me colocou como coor-
denador, dirigente da Igreja. Por exemplo, o 
casamento era a gente que fazia, eu fazia a ce-
lebração, né, sem a consagração, como uma 
celebração bem viva, né. E aí então a partir 
desse momento, o pessoal começou a me cha-
mar de Antônio Padre, aí ficou. E tem muitas 
pessoas assim de fora que me conhece como 
Antônio Padre mesmo. (FRANCELINO, relato 
oral, 2007). 

De acordo com Brandão (1986), há três 
categorias de participação na Igreja católica: 
leigos, afiliados e clientes. A categoria à qual 
pertencem os não religiosos que fazem os cur-
sos institucionais para se integrarem aos gru-
pos de apoio é a dos leigos. Os afiliados são 
aqueles que frequentam as atividades, além 
de receberem os sacramentos do batismo, eu-
caristia, crisma e casamento. Os clientes, por 
sua vez, são os frequentadores esporádicos, 
que frequentam outras denominações. Embo-

660 Antônio Francelino é morador da aldeia Ipegue, mas 
sua família é da aldeia Bananal. Atualmente, é um 
dos dirigentes da capela católica de Ipegue. Foi um 
dos colaboradores centrais desta pesquisa, juntamen-
te com Miguelina Silva, outra dirigente católica de 
Ipegue e xamã.
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ra os redentoristas tenham conseguido cons-
truir capelas de alvenaria nas aldeias Bananal, 
Ipegue e Limão Verde na década de 1930, os 
afiliados terena continuavam sendo nume-
ricamente inferiores aos clientes. Os leigos, 
de seu lado, ampliaram a participação dos 
clientes, principalmente aqueles vinculados 
às suas parentelas.

O catolicismo Terena foi se configurando 
com os leigos na reserva Taunay/Ipegue, porém 
a disputa com o protestantismo missionário, e 
depois com o pentecostalismo, tornou-se coti-
diana. Os padres redentoristas atendiam men-
salmente as capelas nas aldeias e os leigos com-
pletavam o trabalho atendendo seus patrícios. 
Algumas lideranças católicas são reconhecidas 
atualmente nas aldeias Bananal e Ipegue en-
quanto rezadeiras, “purungueiras”, pajés, ben-
zedeiras, conhecedoras de plantas medicinais, 
como Miguelina Silva e as demais Mulheres Co-
rajosas. As Mulheres Corajosas, em sua maioria, 
são benzedeiras e se unem para denunciar ao 
conselho tribal, ao cacique e às demais auto-
ridades externas os comportamentos e práticas 
dos outros indígenas que acreditam estar fora do 
“padrão terena”. Dessa forma, reúnem em torno 
de si a potência de serem católicas e xamânicas 
(Ilust. Ilust. 184A e 184B). 

O xamanismo, apesar da institucionaliza-
ção do catolicismo nas respectivas aldeias, 
mais presente em Ipegue do que em Bananal, 
mistura-se com as práticas cristãs. Os Terena 
falam nos xamãs como se estivessem resga-
tando as lembranças de sua infância, o que 
nos leva a pensar que os koixomuneti não de-
sapareceram, mas se atualizaram.

As informações recolhidas em campo com 
os interlocutores indígenas de nossas pesqui-
sas levam-nos a traçar um perfil dos xamãs 
terena do presente, como Miguelina Silva, da 
Aldeia Ipegue, que é a líder do grupo Mulhe-
res Corajosas da Igreja Católica em sua aldeia.

Miguelina Silva relatou-nos que ainda 
hoje faz “pajelança” (rituais xamânicos) 
quando as autoridades (lideranças políticas 
da região) a convidam ou há festividades na 
aldeia. Em suas “pajelanças”, benze lugares 

e pessoas. Em nossas conversas, das quais 
duas foram gravadas, ela nos mostrou foto-
grafias de suas “pajelanças” e nos disse que 
foi realizá-las em vários lugares, inclusive na 
Organização das Nações Unidas (ONU). En-
tretanto, o fato de ser coordenadora da Igreja 
católica na aldeia Ipegue levou a população 
indígena a reconhecê-la como benzedei-
ra, em vez de xamã. A condição de xamã 
poderia impedi-la de exercer tal influência 
religiosa e política sobre sua gente ou difi-
cultá-la. A “pajelança” de Miguelina Silva é 
mais visível em atividades externas à aldeia, 
tais como eventos científicos, reuniões de 
lideranças indígenas, como sua atuação na 
ONU e em universidades (Ilust. 184). 

O “purungueiro”, homem ou mulher, 
tem sobre si uma carga de tradição muito 
pesada, que associa a pessoa tanto a coisas 
boas quanto a coisas ruins. Os termos bem 
e mal, nesse caso específico, relacionam-se 
com as ações potencializadoras de conflitos 
que envolvem os fuxicos, as brigas, os feiti-
ços e as disputas. O xamanismo Terena será 
abordado mais detalhadamente na última 
parte do texto, mas abrimos esse tema para 
pontuar que as relações entre os xamãs tere-
na e os católicos desenvolvidas nas aldeias 
Bananal e Ipegue são menos conflituosas do 
que com os crentes.

Os Terena e o protestantismo: Disputas 
e alianças dos xamãs terena com os 

missionários cristãos e a atualização das 
práticas xamanísticas

O protestantismo entrou na reserva de 
Taunay/Ipegue pela aldeia Bananal, no ano 
de 1912. Naquele momento, o Estado brasi-
leiro havia demarcado as terras de Cachoei-
rinha e Ipegue; Taunay/Ipegue era formada 
pelas aldeias de Bananal e Ipegue. As ações 
das agências indigenistas laicas e religiosas 
orientavam-se pelo paradigma assimilacionis-
ta, visão a partir da qual os agentes indige-
nistas prognosticavam o desaparecimento das 
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organizações socioculturais das populações 
indígenas devido à sua acomodação no seio 
da sociedade brasileira.

Do ponto de vista da organização interna 
dos Terena, as famílias espalhadas pelas fazen-
das da região estavam chegando para compor 
a população das reservas. Várias famílias tere-
na ficaram nas fazendas por muitas décadas, 
mesmo tendo as reservas como porto seguro. 
Deixavam seus filhos com os parentes nas 
aldeias e continuavam vendendo sua força 
de trabalho aos regionais. Com a entrada da 
missão Inland South American Mission Union 
(ISAMU), o assistencialismo manifestou-se na 
educação e na saúde. Paralelamente, o pro-
selitismo desenvolveu-se, provocando uma 
cisão político-religiosa histórica na reserva 
de Taunay/Ipegue entre as duas aldeias que a 
formavam. Bananal assumiu a identidade de 
crente e Ipegue de católica, situação descrita 
pelo antropólogo Roberto Cardoso de Olivei-
ra em seus estudos (1968, 1976 [1960]). 

A cada um dos grupos corresponde um con-
junto de estereótipos: o “católico” é conside-
rado vagabundo, beberrão e farrista; o “pro-
testante”, como sendo piedoso, trabalhador e 
honesto. Isto é o que pensa o “crente” de si 
mesmo e dos “católicos”. Já o “católico”, em-
bora não negando que grande parte dos seus 
bebe muito, acreditam que trabalham mais do 
que os “crentes”, uma vez que esses “vivem 
no culto e só pedem esmolas e não levam a 
vida a sério”. Parece que a diferença básica 
entre eles é que a maior parte dos “crentes” 
sabe ler e escrever – porque são estimulados a 
isso para poder estudar a Bíblia, enquanto os 
“católicos” não possuem semelhante estímu-
lo. Essa diferença caracteriza a própria inter-
venção religiosa: os missionários protestantes 
muito mais preocupados com a alfabetização 
do que os padres Redentoristas. (CARDOSO 
DE OLIVEIRA, 1976 [1960], p. 101). 

A missão protestante realizou seu primeiro 
contato em 1912, ainda na segunda década 
do século XX. Os Terena estavam reorgani-
zando-se em suas áreas e tinham, provavel-
mente, diversas necessidades. Antes de se 
decidir pela aldeia de Bananal, os missioná-

rios fizeram visitas às demais aldeias terena. 
Os primeiros Terena contatados foram os da 
região de Nioaque, os quais se encontravam, 
em 1884, na aldeia de Naxe-Daxe, próxima à 
atual aldeia Ipegue (VARGAS, 2003). Os Te-
rena eram bem comunicativos e receptivos, 
pois, assim que os missionários chegaram ao 
atual município de Nioaque, foram procura-
dos pelo chefe de uma aldeia terena, o capi-
tão Victorino da Silva e seu filho Juan Victori-
no (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976 [1960]). 

As lideranças terena deslocaram-se para 
convidar os representantes da missão ISAMU 
para conhecer seu povo e foram bem recebi-
dos pelos demais indígenas. Em observação, 
um dos representantes missionários relatou 
que não havia a influência do ensino de Roma 
e a comunidade estava ansiosa para receber 
um professor entre eles. Como os missioná-
rios pretendiam chegar às aldeias Bananal e 
Ipegue, seguiram viagem, mas sinalizaram 
que voltariam. A constatação da ausência de 
serviços missionários ligados à Igreja católica 
romana pareceu animá-los à abertura de uma 
missão. Segundo a narrativa terena, as aldeias 
concorriam entre si e cada grupo se mostrava 
ansioso para saber onde os missionários se fi-
xariam.

Para os Terena, a missão supriria suas de-
mandas, principalmente nas áreas de educa-
ção e saúde. Para a missão, os Terena seriam o 
grupo através do qual o processo de evangeli-
zação indígena no Brasil iniciar-se-ia (MOU-
RA, 2001). Ambos tinham motivos para se re-
cepcionar com festa. Em todas as aldeias, os 
missionários foram recebidos com hospitali-
dade e distinção. Na oportunidade, visitaram 
Brejão – que se encontrava sob o comando do 
capitão Victorino –, Bananal, Ipegue, Cacho-
eirinha e Passarinho (CARDOSO DE OLIVEI-
RA, 1976 [1960]). Após legalizar sua estadia 
no SPI (Serviço de Proteção ao Índio), os mis-
sionários iniciaram suas atividades, em 1913. 
Desde o primeiro momento, como vimos an-
teriormente na citação destacada de Roberto 
Cardoso de Oliveira, algumas lideranças te-
rena constituíram obstáculos à instalação, à 
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construção da sede da missão dentro da área 
indígena e depois à própria conversão em si. 
O proselitismo parecia ser tarefa difícil, porém 
os missionários abriram a escola e o posto de 
saúde, com o propósito de ensinar e evange-
lizar as crianças e os adultos. Ao mesmo tem-
po, atendiam aos doentes, principalmente as 
crianças. A política assistencialista foi a forma 
encontrada pelos missionários para se inserir 
nos grupos e, aos poucos, conhecer e inter-
vir no aspecto religioso da cultura (MOURA, 
2001). 

Adultos e crianças passaram a aprender na 
escola. Aprendia-se a ler e escrever e a conhe-
cer Deus com os missionários. “Era o início 
de um trabalho permanente entre os Terena, 
no qual Deus colocou o Seu selo, o qual Ele 
tem abençoado significativamente para a sal-
vação de muitas almas” (WHITTINGTON, 
[19—], p. 133). A escola tornou-se uma ex-
tensão do campo proselitista da missão. Para 
compreender a Bíblia e realizar o encontro 
pessoal com Deus, era necessário ao cristão, 
segundo a filosofia protestante, aprender a ler 
e a escrever. A leitura e interpretação indivi-
dual da Palavra de Deus era um dos objetivos 
doutrinários.

O trabalho na escola foi aos poucos se 
consolidando e a audiência das crianças 
era muito boa, segundo avaliavam os mis-
sionários. O mesmo não se podia dizer dos 
trabalhos religiosos. Esses eram basicamente 
ministrados às crianças, pois os adultos quase 
não participavam do Sabbath: “enquanto eles 
eram recebidos com alegria, nós desejamos 
que seus pais também participassem” (WHIT-
TINGTON, [19—], p. 133). O processo de 
evangelização, no entanto, construía-se len-
tamente. Os primeiros adultos, observando 
que alguns paraguaios e brasileiros mostra-
vam real interesse pelo Evangelho, decidiram 
frequentar as reuniões religiosas. Aos poucos, 
os Terena foram atraídos pela missão.

A discriminação enfrentada pelos protes-
tantes no estado de Mato Grosso (BEOZZO, 
1992) era corrente. Por outro lado, a presença 
da Igreja católica era esporádica. De vez em 

quando, a população recebia a visita de al-
guma desobriga realizada por padres em mis-
são. A tradição católica era mantida pelos fa-
zendeiros através dos rituais populares, como 
foi destacado no item anterior. Nas reservas, 
os Terena prosseguiram com esses festejos. 
Contudo, a população considerava-se católi-
ca, mesmo na ausência da Igreja católica.

Paralelamente às atividades educacionais, 
a missão ISAMU/SAIM prestava assistência à 
saúde indígena. Enquanto o Sr. Whittington 
ensinava na escola, sua esposa atendia os 
indígenas doentes, principalmente as crian-
ças. O atendimento restringia-se aos poucos 
conhecimentos práticos de enfermeira. A 
atividade proporcionava um relacionamento 
direto com as pessoas adultas, e as visitas do-
mésticas eram oportunidades para a difusão 
do evangelho. A pessoa que estava adoenta-
da e, portanto, fragilizada, estava mais afei-
ta a acreditar em um “curandeiro” superior 
a todos os demais, segundo os missionários, 
“oportunidades de ouro para que pudéssemos 
falar para as pessoas sobre o maior Médico” 
(WHITTINGTON, [19—], p. 134). 

As conversões ao protestantismo eram 
acompanhadas de ações violentas contra os 
xamãs Terena. A perseguição pelos crentes 
ligados à ISAMU/SAIM manteve os xamãs 
afastados da vida pública. Eles atendiam os 
clientes que dependiam de seus conhecimen-
tos de uma forma que não os expusesse di-
retamente. Permaneciam invisíveis aos olhos 
dos missionários, porém buscavam outros 
espaços para expressar suas crenças. Alguns 
xamãs foram mortos e outros mudaram-se de 
suas aldeias. Os que ficaram converteram-se 
ou se mantiveram em silêncio. Os crentes fo-
ram mais incisivos no combate aos guardiões 
da espiritualidade terena por toda a primeira 
metade do século XX. Dessa forma, os xamãs 
que não foram silenciados converteram-se ao 
protestantismo.

Em vez de serem cooptados e acomoda-
dos no âmbito das religiões cristãs, os líde-
res espirituais terena foram paulatinamente 
moldando essas instituições e adaptando-as 
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às suas necessidades, conformando o que de-
nominamos de terenização ou indigenização 
do cristianismo. Circularam no campo reli-
gioso, habilitando-se, constituindo-se e sendo 
constituídos no jogo da correlação de forças 
político-religiosas. A socialidade, constituída 
e construtora desses agentes a partir das rela-
ções sociais no campo religioso, produziu as 
lideranças religiosas terena, que aos poucos 
foram se instrumentalizando (empowerment) 
e construindo seu espaço nas aldeias, através 
das igrejas cristãs.

As agências religiosas, por sua vez, torna-
ram-se espaços de poder dessas novas lide-
ranças, moldadas também pelas correlações 
de forças entre as novas e as antigas lideran-
ças protestantes e católicas. O processo de 
indigenização do cristianismo foi muito além 
da apropriação de bens simbólicos e mate-
riais. Determinou um novo locus de poder, 
que reflete diretamente no campo político, 
através do qual os Terena planejam suas re-
lações políticas internas e externas. A criação 
da União das Igrejas Evangélicas da América 
do Sul (UNIEDAS) ilustra o processo de indi-
genização.

Em 1972, em plena ditadura militar, a 
UNIEDAS foi fundada, congregando, inicial-
mente, doze Igrejas Evangélicas existentes 
sob a liderança dos Terena crentes e com a 
assessoria dos missionários norte-americanos 
da ISAMU/SAIM. Com a nacionalização da 
missão, por meio de UNIEDAS, a SAIM con-
tinuou ocupando espaço na sociedade terena 
através de sua política assistencialista e pro-
selitista até 1993. Portanto, a UNIEDAS apa-
receu no cenário político religioso terena na 
década de 70 e consolidou-se como Missão 
indígena autônoma nas décadas seguintes.

A UNIEDAS nasceu da confluência de dis-
tintas motivações políticas de vários atores, 
no contexto da política indigenista do regime 
militar, tais como: 1) a pressão governamental 
sobre as missões cristãs, principalmente aque-
las ligadas ao Conselho Indigenista Missio-
nário, mediante a discussão e aprovação do 
Estatuto do Índio (1973); 2) a ocupação por 

parte das missões evangélicas de espaços po-
líticos que conciliavam seus interesses prose-
litistas e a conjuntura nacional; 3) a constru-
ção do processo de apropriação da UNIEDAS, 
enquanto instrumento político-religioso de in-
clusão e ascensão social dos Terena crentes 
na sociedade nacional.

Do ponto de vista dos Terena crentes, a 
UNIEDAS deveria ficar sob a administração 
exclusiva das lideranças indígenas. Iniciou-se, 
a partir desse entendimento, o movimento de 
terenização da missão nacional (MOURA, 
2001, 2009). 

Os processos de apropriação e terenização 
do protestantismo norte-americano desenvol-
veram-se em três fases históricas. A primeira 
fase começou por volta de 1960, com a for-
mação dos primeiros Terena pastores. Foi o 
período da apropriação do discurso evange-
lístico e de sua propagação. Os missionários 
americanos diziam necessitar de um suporte 
local/nacional para facilitar a divulgação do 
protestantismo, e os Terena começaram a se 
apropriar do evangelho e do discurso cristão. 
Foi o momento no qual se formaram as pri-
meiras lideranças evangélicas nos institutos 
bíblicos parceiros da ISAMU/SAIM. Por toda 
essa fase, os missionários da SAIM conduzi-
ram e direcionaram a evangelização protes-
tante.

A segunda fase correspondeu à naciona-
lização do protestantismo no contexto do 
regime militar, a partir de 1972. Diante do 
discurso do Estado de impedir a presença de 
missionários estrangeiros junto aos povos in-
dígenas, sobretudo daqueles a quem conside-
ravam inimigos do regime, a UNIEDAS teve 
plenas condições para desenvolver suas ati-
vidades proselitistas nas áreas Terena. Missio-
nários anglo-norte-americanos e lideranças 
indígenas criaram uma comissão paritária, 
denominada por eles “comissão de interliga-
ção”, para gerenciar a nova missão. Na tercei-
ra fase, o controle da missão UNIEDAS passa 
a ser exclusivamente dos Terena pastores, que 
rompem definitivamente com a missão SAIM, 
em 1993. A UNIEDAS constituiu-se, a partir 
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de então, em um novo campo de possibili-
dades de inclusão e inserção social para as 
lideranças crentes e seus familiares.

Muitas lideranças crentes e seus afiliados 
ocuparam espaços sociopolíticos, antes per-
mitidos apenas aos não indígenas, e conti-
nuaram desfrutando dos direitos indígenas, 
reconhecidos constitucionalmente a partir 
de 1988. Tornaram-se funcionários públi-
cos, presentes em todas as esferas de gover-
no; representantes legislativos municipais; 
representantes indígenas na FUNAI regional 
de Campo Grande; universitários graduados 
e graduando-se; representantes junto a orga-
nismos internacionais governamentais (ONU) 
e não governamentais pró-indígenas. Enfim, 
demonstraram a capacidade de ocupar e se 
inserir em novos espaços político-religiosos.

Paralelamente à criação da UNIEDAS, 
o protestantismo alarga sua presença nas 
áreas Terena através do pentecostalismo, 
que entrou no Brasil em três sucessivas 
ondas, cada qual enfatizando uma de suas 
principais características na atualidade. Na 
primeira onda (1910-1940), chegaram as 
igrejas Congregação Cristã do Brasil (1910) e 
Assembleia de Deus (1911), cuja ênfase recaía 
sobre o dom de falar em línguas (glossolalia). 
A segunda onda (1950-1960) enfatizou o dom 
da cura, cujas protagonistas foram as igrejas 
Quadrangular do Brasil (1951), Brasil para 
Cristo (1955) e Deus é Amor (1962). A última 
onda, que se estende de 1970 aos dias atuais, 
foi representada principalmente pela Igreja 
Universal do Reino de Deus, cuja ênfase recai 
sobre o exorcismo das forças demoníacas 
(FRESTON, 1994, p. 70-71; ORO, 1996, p. 
20-21). 

Em síntese, podemos afirmar que as igrejas 
da primeira onda são ligadas ao pentecostalis-
mo caudatário das igrejas protestantes históri-
cas, enquanto as igrejas da segunda e terceira 
ondas consideram-se autônomas e indepen-
dentes.

As igrejas pentecostais começaram a se 
instalar entre os Terena a partir da década de 
1970, durante o que nomeamos anteriormen-

te como terceira onda pentecostal. A primeira 
igreja a entrar na Terra Indígena de Taunay/
Ipegue foi a Igreja evangélica Assembleia de 
Deus Indígena, da aldeia Bananal, no final-
zinho daquela década. Todavia, a difusão do 
pentecostalismo será uma constante entre as 
populações indígenas brasileiras a partir da 
década de 1950.

Embora nem toda a aldeia se afeiçoe à 
doutrina protestante e pentecostal, esta é le-
gitimada quando seus membros são identi-
ficados e se autoidentificam evangélicos. O 
fato de os adeptos protestantes e pentecostais 
também recorrerem à ação dos xamãs – fe-
nômeno importante, já que a identidade e o 
reconhecimento de tal personagem, mesmo 
nomeado por diferentes designações – é um 
dos elementos centrais na definição do xama-
nismo (BRUNELLI, 1996). 

No caso dos Terena, deve-se ressaltar que 
não é a qualquer xamã que os adeptos protes-
tantes e pentecostais recorrem, mas ao desig-
nado “curandeiro”, particularmente. O “curan-
deiro” ou “curandeira” compartilha com sua 
clientela da crença protestante e pentecostal, 
ao contrário dos xamãs conhecidos como “pu-
rungueiros”, identificados com o catolicismo. 
Tanto um quanto o outro possuem prerrogativas 
pontuais que identificam um xamã, tal como 
o contato com os espíritos. A pessoa eleita é 
diferenciada das demais por sua capacidade 
de comunicação com os espíritos. Tal dicoto-
mização, “purungueiros” (as) e “curandeiros” 
(as), surgida após a apropriação da crença 
protestante pelos Terena, indica uma das pos-
síveis reelaborações do Xamanismo realizadas 
pela etnia frente a novas situações postas pelo 
contato com a sociedade nacional. Sob novas 
roupagens, o “curandeiro” parece apontar para 
as releituras xamânicas advindas com o pro-
testantismo entre os Terena (FRESTON, 1994; 
ACÇOLINI, 2012). 

A propagação dos pentecostais deu-se, ini-
cialmente, em congregações protestantes já 
existentes, para depois lançarem-se ao prose-
litismo no todo da população. Os novos pas-
tores, geralmente, romperam com a UNIEDAS 
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e responderam positivamente ao apelo pen-
tecostal das pessoas mais simples, que não 
encontravam guarida nem nas congregações 
protestantes tradicionais, nem no âmbito do 
catolicismo. A todas essas pessoas, o pente-
costalismo, que colocava ênfase na expressão 
espontânea e na revelação direta, e oferecia 
muito calor em suas reuniões, propiciava a 
possibilidade de satisfazer as suas necessida-
des religiosas. Cada crente tinha, além disso, 
a chance de conseguir status religioso, de se 
tornar líder e pastor, como descreve Dreher 
(1992) para outro grupo religioso.

Considerações finais

A pluralidade religiosa entre os Terena 
constitui um recurso de empowerment polí-
tico-religioso. Os Terena, que têm a necessi-
dade de serem reconhecidos enquanto seres 
sociais “civilizados” e, ao mesmo tempo, 
como indivíduos, procuram destacar-se so-
ciopoliticamente, interna e externamente às 
suas áreas. Procuramos demonstrar as dife-
renças entre as igrejas cristãs e as diferentes 
relações sociais produzidas nos contextos 
históricos delimitados por nosso tema. Den-
tro da ramificação protestante, instauram-se 
as igrejas pentecostais, marcando uma ruptu-
ra com o protestantismo histórico; enquanto 
na ramificação católica, as lideranças Terena 
assumiram as atividades do catolicismo e ne-
gociaram dialogicamente com o xamanismo. 
Em nossa análise, em vez de afirmar que os 
elementos do xamanismo Terena fundem-se 
ou se amalgamam aos das religiões cristãs, 
estamos propondo que eles coexistem e dia-
logam entre si, dentro de um campo religioso. 
Isso pressupõe afirmar que, nas aldeias tere-
na, coexistem o xamanismo, o protestantismo 
e o catolicismo.

Os Terena foram capazes de se apropriar 
do cristianismo para satisfazer algumas de 
suas necessidades espirituais e temporais. Fo-
ram hábeis em perceber que, na relação com 
a sociedade brasileira, o xamanismo não era 

um instrumento aceito dialogicamente, tal 
como o era o cristianismo. Os Terena apro-
priaram-se e moldaram, de acordo com suas 
necessidades transcendentais e imanentes, os 
protestantismos e os catolicismos dentro de 
sua própria cosmologia, como bem o afirmou 
Acçolini (2004). A pluralidade religiosa cristã 
conformou-se, portanto, a partir da aceitação 
dos indivíduos terena em converter-se a uma 
nova religião.

No caso em estudo, a pluralidade religiosa 
entre os Terena abrange as relações sócio-po-
lítico-religiosas internas e externas desenvol-
vidas pelos agentes religiosos. Desta forma, 
pretendemos demonstrar “a diversidade de 
estratégias indígenas através das quais os po-
vos evangelizados, com o tempo, reafirmam 
as suas religiões, moldando os ensinamentos 
cristãos para satisfazer às suas necessidades 
espirituais específicas” (WRIGHT, 1999, p. 9). 
Considerando o xamanismo como um siste-
ma cosmológico, pretendemos enfatizar que 
a leitura feita pelas lideranças religiosas sobre 
o cristianismo, e suas implicações sociopolí-
ticas, é orientada pela lógica cultural terena. 
Isso implica dizer que a aceitação e a conver-
são ao protestantismo e ao catolicismo (duas 
linhas da mesma vertente) não neutralizou ou 
excluiu a cosmovisão indígena, como querem 
muitos estudiosos. Em vez de procurar com-
preender o processo e o contexto no qual se 
dão essas novas relações, muitos pesquisado-
res passam a rejeitá-las, como se pudessem, 
de alguma forma, impedi-las.

Dadas essas novas relações, entre essas 
diferentes concepções de mundo e de 
humanidade, os elementos xamanísticos e 
cristãos passaram a dialogar entre si, cada um 
dos universos em pauta tentando alcançar a 
hegemonia dentro da comunidade indígena. 
Em cada contexto histórico, esse diálogo 
tem uma manifestação particular. Cada ator 
social envolvido tem o seu ponto de vista, 
(in)formando sua cosmovisão.

As diferenças entre as lógicas do cristianis-
mo e do xamanismo foram percebidas e sen-
tidas pelas lideranças religiosas Terena, que 
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se apropriaram do evangelho. Podemos afir-
mar que positivaram essa nova religião e seus 
emissários através das novas relações com 
eles e através deles. Aprender, apropriar, re-
constituir e criar foram possibilidades de agir 
através dos não indígenas. Apropriaram-se e 
tornaram seus os objetos, as instituições, os 
códigos, bem como toda a estrutura física das 
igrejas. Foi esse o caminho perseguido pelos 
Terena ao longo do século passado. Apropria-
ram-se dos códigos e das estruturas religiosas 
cristãs e projetaram seus membros nos espa-
ços sociopolíticos da sociedade brasileira. Os 
protestantes, que inicialmente negavam a sua 
cultura, tentando formatar um novo olhar em 
suas lideranças, voltaram-se para o progresso 
e a ocupação de espaços sociopolíticos in-
ternos e externos. Os indígenas católicos, de 
outro lado, asseguraram sua cosmovisão tere-
na, negociando e dialogando os espaços do 
sagrado com a Igreja católica.

Os católicos, por sua vez, prepararam-se, a 
partir da década de 1970, para assumir o co-
mando das capelas em suas áreas, apesar de 
não terem ainda conquistado definitivamen-
te o espaço do púlpito. Provaram aos crentes 
que eram capazes de conquistar espaços sem 
abandonar o conhecimento tradicional. Todos 
os depoentes, crentes ou católicos, reconhe-
ceram que o tempo dos xamãs poderosos, que 
profetizavam e viam o futuro, ficou para trás. 

Entretanto, ainda estão presentes os “purun-
gueiros”, os benzedores, os “curandeiros”e os 
fazedores de simpatia e, principalmente, um 
imaginário alimentado pela crença na exis-
tência do “mundo dos espíritos”, dos “donos 
das plantas e dos animais” e da “viagem do 
espírito” após a morte física.

Ser crente ou católico pode ser visto como 
nova forma de reproduzir a divisão social entre 
os Terena “mansos” e os “bravos”, respectiva-
mente Sukirikiono e Xumono (CARDOSO DE 
OLIVEIRA, 1976 [1960]; MOURA, 2009). No 
início do século passado, quando ocupavam 
as reservas federais e se reorganizavam social 
e politicamente, os Terena aceitaram em suas 
aldeias o cristianismo protestante, que passara 
a conviver com o catolicismo e o xamanismo. 
Todavia, as metades foram produzidas a partir 
do cristianismo, enquanto o substrato cultural 
continuou sendo o xamanismo. Sociopolitica-
mente, os Terena apresentam-se como crentes 
ou católicos, mas todos continuam se consul-
tando com os xamãs. Tanto é assim, que as 
Igrejas cristãs nas aldeias são visíveis a olho 
nu, enquanto as práticas xamânicas são quase 
invisíveis. Portanto, essa divisão político-reli-
giosa concretizada entre crentes e católicos 
nas aldeias requer um olhar clínico, pois per-
passa os espaços de convivência sociopolíti-
ca de uma forma tão sutil que se torna difícil 
detectá-la.
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Missões Pentecostais na Reserva Indígena de 
Dourados – RID: origens, expansão e sentidos da 

conversão

Levi Marques Pereira 
Graciela Chamorro

A prática missionária na Reserva 
Indígena de Dourados

O presente texto analisa a introdução e o 
desenvolvimento do pentecostalismo na Re-
serva Indígena de Dourados. Para tanto, con-
sideramos necessário levar em conta o pro-
cesso histórico de transformação no ambiente 
de vida instaurado no local, capitaneado por 
alguns fatores que adquirem centralidade na 
análise aqui proposta. Destacamos a territo-
rialização de comunidades de três etnias num 
único espaço, a imposição do sistema organi-
zacional de reserva e a imposição da intera-
ção e dependência em relação às agências do 
Estado e da sociedade nacional. Trataremos 
brevemente de cada um desses fatores.

A territorialização refere-se ao recolhi-
mento de famílias de distintos grupos macro-
familiares, oriundas de dezenas ou centenas 
de comunidades das etnias kaiowa, guarani 
e terena na RID, demarcada pelo Serviço de 
Proteção ao Índio (SPI) em 1917. A RID foi 
pensada pelo órgão indigenista oficial como 
espaço de recolhimento dos indígenas que já 
haviam perdido ou que perderiam seus terri-
tórios de ocupação tradicional para as frentes 
de expansão agropastoris. O deslocamento 
para a reserva foi compulsório, muitas vezes 
sob o uso da violência, perpetrada por agen-

Introdução

O artigo propõe-se a apresentar uma sín-
tese da atuação das igrejas evangélicas pen-
tecostais das chamadas segunda e terceira 
ondas nas aldeias indígenas de Mato Gros-
so do Sul, em especial entre os povos kaio-
wa, guarani e terena da Reserva Indígena de 
Dourados (RID). Entre os temas que serão 
abordados destacamos: diferenciação do 
pentecostalismo kaiowa e guarani das outras 
vertentes teológicas e missionárias de origem 
evangélica, presentes em suas reservas desde 
1928; breve histórico da presença pentecos-
tal nas áreas indígenas; protagonismo indíge-
na e missão pentecostal ou grupos de indí-
genas convertidos em posição de alteridade 
religiosa nas comunidades; características do 
pentecostalismo indígena; significado da con-
versão de indígenas ao pentecostalismo; opo-
sições, complementaridades e negociações 
entre pentecostalismo indígena e expressões 
religiosas tradicionais. Dessa forma, o artigo 
mostrará em que medida a pertença a uma 
comunidade de fé pentecostal coloca os gru-
pos indígenas no papel de agentes transfor-
madores de seu próprio sistema social. O en-
foque adotado na abordagem desses diversos 
temas procura, em alguma medida, privilegiar 
o ponto de vista indígena.
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tes do Estado ou por particulares que requere-
ram e titularam terras na região.

A imposição do sistema organizacional 
de reserva implicou a submissão das famílias 
indígenas a um novo sistema organizacio-
nal, articulado a partir da autoridade central 
do chefe de posto indígena, funcionário do 
Estado, apoiado pelo “capitão” indígena e a 
“polícia” indígena,661 inicialmente escolhidos 
pelo órgão indigenista oficial para atuarem 
como auxiliares e cumpridores de ordens do 
chefe de posto. Na RID, a organização social 
específica de cada comunidade ou etnia, lá 
recolhida, teve de submeter-se ao sistema po-
lítico implantado pelo Estado brasileiro, o que 
resultou em sérias limitações para o exercí-
cio da autonomia organizacional. Ao longo 
do século XX, a terra indígena experimentou 
várias formas de organização interna. Houve 
momentos em que comportava até cinco al-
deias, com relativa autonomia organizacio-
nal, conforme registros do SPI analisados por 
Renata Lourenço (2008). Hoje, acomoda a 
existência de apenas duas aldeias, denomina-
das de Jaguapiru e Bororó.

A vida em reserva também implicou a in-
tensificação e diversificação crescente das 
formas de interação com agências do Estado 
e com a sociedade nacional. Essa interação, 
ao longo de quase um século, evoluiu para 
crescente dependência com perda de auto-
nomia na produção de alimentos e cuidados 
com a saúde, culminando com a adoção das 
práticas religiosas predominantes na socieda-
de nacional brasileira por amplos setores da 
população indígena reservada. A instauração 
da dependência entre a experiência social de-
senvolvida na reserva e aquela desenvolvida 
no entorno não torna a RID um espaço de re-
produção automática das práticas e dos esti-
los comportamentais não indígenas. Pelo con-
trário, isso oportuniza um processo complexo 
e seletivo que atua como filtro, promovendo o 
reordenamento e a ressignificação de objetos, 

661  Capitão e polícia foram denominações utilizadas 
pelo SPI e depois FUNAI, para designar os auxiliares 
dos chefes de postos.

práticas e valores, inclusive da vida religiosa, 
como pretendemos mostrar neste artigo.

A RID, como as demais reservas em Mato 
Grosso demarcadas na primeira metade do 
século XX, foi pensada pelo órgão indigenista 
oficial (SPI/FUNAI) como espaço de transição 
da condição de indígena para a condição de 
regional/nacional. A política indigenista do Es-
tado brasileiro era orientada pelo paradigma 
assimilacionista, guiado pelo pressuposto de 
que ocorreria a perda gradativa da contrastivi-
dade étnico/cultural, e, aos poucos, os índios 
conformar-se-iam com o modo de vida nacio-
nal. O movimento, portanto, conduziria à dis-
solução completa do sistema cultural indígena.

De acordo com o espírito da época, supu-
nha-se que os indígenas logo se convenceriam 
das “vantagens da civilização”, abandona-
riam suas práticas “incultas” e engajar-se-iam 
no processo civilizatório nacional.662 Esse ter-
ceiro fator, o da interação crescente com as 
agências da sociedade nacional, contempla 
a ação missionária. A presença missionária 
entre os índios era considerada conveniente, 
mesmo para os propósitos integracionistas do 
Estado laico, na medida em que proporciona-
ria a substituição da metafísica religiosa indí-
gena por uma religião mais racional e positi-
va.663 A conversão ao cristianismo tornaria os 
índios mais receptivos às transformações em 
outros campos de sua vida social, como no 
sistema econômico, político etc. A atividade 
missionária sempre caminhou pari passu com 
a escolarização dos índios, o que, para o SPI, 
apoiaria a abertura para incorporação de ou-

662 A história demonstrou que essa convicção era infun-
dada. Os índios continuam existindo e transfiguraram 
vários aspectos de sua cultura, como a vida religiosa 
tratada no presente artigo, mas não renunciaram às 
etnicidades particulares.

663 Utilizamos os termos “metafísica” e “positiva” no 
sentido que lhes é atribuído pela teoria dos três esta-
dos (teológico, metafísico e positivo), proposta pelos 
teóricos positivistas na segunda metade do século 
XIX, cujo principal mentor foi Augusto Comte (1798-
1857). Pode-se dizer que existem fortes motivos para 
o estabelecimento dessa conexão, se levarmos em 
conta que o Serviço de Proteção aos Índios surge em 
1910 como iniciativa de militares adeptos das teorias 
positivistas, que gozavam de grande prestígio entre 
os militares brasileiros na época.
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tras práticas culturais da sociedade nacional. 
Adiante, discutiremos como essa atividade 
missionária se deu na RID desde 1928.

Importa registrar aqui que a atividade mis-
sionária coadunava-se com o projeto civiliza-
tório que orientava a relação do Estado nacio-
nal com as populações indígenas. O trabalho 
missionário auxiliava na submissão e no con-
vencimento dos indígenas a ocuparem o lugar 
a eles reservado no projeto de nação, uma na-
ção em construção que agregava segmentos 
negros, indígenas e imigrantes de toda ordem, 
mas sempre com o olhar voltado para o outro 
lado do atlântico, ou se preferirem para o he-
misfério norte, já que boa parte dos primeiros 
missionários veio dos EUA.

Igrejas Congregações Líderes

01 Igreja Presbiteriana do Bra-
sil–IPB – Missão Caiuá. Na 
RID desde 1928. Embora 
nos últimos anos tenha 
se tentado dar o status de 
igrejas indígenas às con-
gregações, elas continuam 
organicamente vinculadas 
à Missão Caiuá e à IPB. Por 
essa razão, as congrega-
ções são consideradas 
“filiais” na terminologia da 
liderança pentecostal.
Até 1961, o serviço religio-
so da Missão Caiuá na RID 
concentrava-se na sede da 
entidade.
Filial

01- Primeira, na Jaguapiru. Fundada 
em 1961. 

Presbítero e missionário terena Guilherme Valério. 

02- Segunda ou Ebenézer, na Jaguapi-
ru. Fundada em 1970. 

Presbítero terena Benedito Joel Reginaldo. 

03- Betel, na Jaguapiru. Presbíteros terena Tertuliano Jerônimo Aedo e 
kaiowa Filisbino Marques de Jesus. 

04- Maranata, na Jaguapiru. Pastor e missionário guarani Alziro Souza. 

05- Monte Sião, na Jaguapiru. Obreira não indígena Áurea Cabreira e pastor 
kaiowa Jânio Cabreira. 

06- Posto Velho, na Jaguapiru. Presbítero e missionário kaiowa Emiliano Tonani e 
pastor guarani Ramirez Martins. 

07- Jardim Jerusalém, na Jaguapiru. Dirigente guarani Edivaldo Almirão. 

08- Narciso, na Jaguapiru. Presbítero kaiowa Cassiano Ribeiro. 

09- Peniel, na divisa entre Bororó e 
Jaguapiru. 

Dirigentes kaiowas Remíssio Martins. 

10- Ângelo Machado, na Bororó. Pastor kaiowa Xisto Sanches e presbítero terena 
Ângelo Machado. 

11- Sardinha, na Bororó. Missionário não indígena Osvaldo Soares e missio-
nária kaiowa Nilva Fernandes. 

12- Nhandejára Rape, na Bororó. Pastor Terena Hélio Nimbu. 

13- Congregação da Bororó, na 
Bororó. 

Missionárias não indígenas Suely Gomes Chaves e 
Vânia Pereira da Silva; Missionário kaiowa Salva-
dor Sánchez. 

14- Farinha Seca, na divisa entre a 
Bororó e a divisa com Itaporã. 

Missionário não indígena Enoque Bernardes e
presbítero kaiowa Dorival Benites. 

02 Igreja Ministério Pentecos-
tal Missão Avivamento.
Indígena

15- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor guarani Catalino Portilho.

Igrejas664 atuantes entre indígenas 
Kaiowa, Guarani e Terena na RID

A fim de oferecer uma visualização rápida 
das diversas igrejas atuantes na RID, apresen-
tamos uma tabela665 com os principais dados 
levantados no trabalho de campo. Nela, apre-
sentamos três colunas, onde identificamos o 
nome das igrejas – especificando se ela é indí-
gena ou “filial” de uma igreja não indígena –, 
suas congregações, o título dado aos líderes, 
seu nome e seu pertencimento étnico.

664 Os termos usados aqui para descrever as igrejas são 
os mesmos adotados nas congregações.

665 Certamente, os dados do quadro já não serão atu-
ais quando esta obra for publicada. Eles representam 
a situação constatada em maio de 2013. O quadro 
tampouco é exaustivo. Provavelmente, há mais igre-
jas na RID do que as que conseguimos localizar. Da 
“igreja do Lava-pés” na Jaguapiru, da Casa da Bênção 
na Bororó, assim como de outras congregações, ou-
vimos falar, mas não localizamos seus líderes nem 
seu local de reunião.
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Igrejas Congregações Líderes

03 Igreja do Evangelho Pen-
tecostal Indígena de Jesus. 
Fundada em 1993.
Indígena

16- Uma congregação, a sede, na 
Jaguapiru. 

Pastor terena Odair Morales. 

17- Um ponto de pregação na Bororó. Presbítero kaiowa.

04 Igreja Pentecostal Indígena 
Jesus Fonte d’Água Viva. 
Fundada em 2013.
Indígena

18- Uma congregação, na Jaguapiru. Presbítero kaiowa Diomar Peixoto (Paraguaio). 

05 Igreja Evangélica União da 
Família Indígena – 1997.
Indígena

19- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor guarani (Paraguaio) José Aquino, evangelista 
terena, pastor não indígena. 

06 Igreja Evangélica Casa 
do Oleiro – Internacional 
Apostolic Ministry – Na 
RID desde 2005.
Filial

20- Uma congregação, na Jaguapiru. Obreiro kaiowa Rogério Céper, sob a supervisão de 
pastor não indígena. 1

07 Igreja Pentecostal Aviva-
mento da Última Hora.
Filial

21- Uma congregação, na Bororó. Pastor terena2

08 Igreja Pentecostal Cantares 
de Salomão.
Indígena

22- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor Alberto Reginaldo, de pai terena e mãe Paĩ-
Tavyterã (Kaiowa do Paraguai)

09 Igreja Evangélica Missões 
Brasa Viva.
Surgiu da Igreja Palavra 
de Cristo para o Brasil. 
Foi fundada pelo pastor 
missionário Pastor Jurandir 
Ferreira dos Santos. Sede 
em Dourados.
Filial

23- Uma congregação, na Jaguapiru. 
Fundada em 17. 07. 2008. 

Dirigente presbítero terena Eldinho Simeão San-
ches e diaconisa3terena Nilva Freitas. 

24- Uma congregação, na Bororó. Dirigente kaiowa Adolfo Romero. 

10 Igreja Evangélica Pentecos-
tal Nova Jerusalém Indíge-
na. Na RID desde 1995.
Filial

25- Umacongregação, na Jaguapiru. Pastor terena José Reginaldo. 

11 Igreja Pentecostal Jesus é o 
Caminho.
Indígena

26- Umacongregação, na Jaguapiru – a 
sede. 

Pastor guarani/terena Nilson Carlos Vargas. 

27- Um ponto na Jaguapiru. Presbítero terena Edvaldo Cabrera. 

12 Igreja Pentecostal de Jesus 
Cristo – IPDJC.
Sede em Curitiba. Entre 
os fundadores na RID, 
são mencionados Odósio 
Cavalcante de Souza, Regi-
naldo Machado e mais oito 
presbíteros indígenas.
Odósio foi professor da 
Missão Caiuá e membro 
da Quadrangular, antes de 
fundar a IPDJC.
Filial

28- Ponto 1 – na Bororó. Dirigente guarani Dominico, sob a supervisão de 
pastor não indígena. 

29- Ponto 2 – na Bororó. Dirigentes guarani Emiliano e Claudina Cavalcante 
de Souza, sob a supervisão de pastor não indígena. 

30- Ponto 3 – na Bororó. Dirigente guarani Reginaldo, sob a supervisão de 
pastor não indígena. 

31- Ponto 4 – na Bororó. Dirigente guarani Diel Almeida, sob a supervisão 
de pastor não indígena. 

32- Ponto 5 – na Bororó. Dirigente guarani Valnei Cabrera, sob a supervisão 
de pastor não indígena. 

33- Ponto 6 – na Jaguapiru. Pastor terena Reinaldo Meireles, sob a supervisão 
de pastor não indígena.
Dirigente local terena Dálio Machado. 

13 Igreja Pentecostal Missio-
nária Cristo é a Resposta.
Filial

34- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor guarani Djair Souza. 

14 Congregação Cristã do 
Brasil. Filial

35- Uma congregação, na Jaguapiru. Ancião guarani Celso Garcia. 
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Igrejas Congregações Líderes

15 Igreja Assembleia de Deus.
Filial

36- Uma congregação, na casa do 
dirigente na Bororó. 

Dirigente kaiowa Epitácio Espíndola. 

16 Igreja Pentecostal Chama 
de Fogo.
Filial

37- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor guarani Clodoaldo de Souza. 

17 Igreja Pentecostal Deus é 
Amor. Na RID desde 1985.
A idade mínima para 
batismo é 18 anos para as 
moças e mulheres e 19-20 
anos para os homens, 
“depois de quitar o serviço 
militar”.
Filial

38- Ponto 1, na Jaguapiru. Dirigente guarani Rudinei Cândido, sob a supervi-
são de pastor não indígena. 

39- Ponto 2, na Jaguapiru. Dirigente kaiowa/guarani Erasmo Lopes, sob a 
supervisão de pastor não indígena. 

40- Ponto 3, na Jaguapiru. Dirigente kaiowa Celício Benites, sob a supervisão 
de pastor não indígena. 

41- Ponto 4, na Jaguapiru. Dirigentes guarani João Benites e Francisco Ma-
chado, sob a supervisão do pastor não indígena 
Cecílio. 

42- Ponto 1, na Bororó. Dirigente guarani Luciano Arévalo, sob a supervi-
são de pastor não indígena. 

43- Ponto 2, na Bororó. Dirigente guarani Gaudêncio Benites, sob a super-
visão de pastor não indígena. 

44- Ponto 3, na Bororó. Dirigente kaiowa Airto Cabreira, sob a supervisão 
de pastor não indígena. 

45- Ponto 4, na Bororó. Dirigente kaiowa Roberto, sob a supervisão de 
pastor não indígena. 

46- Ponto 5, 4na Bororó. Dirigente kaiowa Laércio Arce, sob a supervisão de 
pastor não indígena. 

47- Ponto 6, na Bororó. Dirigente kaiowa Cristiano Palácio, sob a supervi-
são do dirigente guarani Luciano Arévalo. 

48- Ponto 7, na Bororó. Dirigente kaiowa Claudir Duarte, sob a supervisão 
do dirigente guarani Luciano Arévalo. 

49- Ponto 8, na Bororó. Dirigente kaiowa Jerônimo Amarilha, sob a super-
visão do dirigente guarani Luciano Arévalo. 

50- Ponto 9, na Bororó. Dirigente kaiowa Modesto Menêncio, sob a super-
visão do dirigente guarani Luciano Arévalo. 

51- Ponto 10, na Bororó. Dirigente kaiowa Airto Amaral, sob a supervisão do 
dirigente guarani Gaudêncio Benites. 

52- Ponto 11, na Bororó. Dirigente kaiowa Isidório, sob a supervisão do 
dirigente kaiowa Roberto. 

18 Igreja Metodista – Missão 
Tapeporã.
Na RID desde 1928. Até 
1945, com a IPB e a IPI, na 
Associação de Catequese 
(Missão Caiuá). De 1974 a 
1978, de forma inde-
pendente, na Jaguapiru, 
passando a atuar mais 
tarde também na Bororó e, 
a partir de 1984, de forma 
exclusiva na Bororó. 5

Filial

53- Uma congregação, na Bororó. 
Fundada em 1978. 

Pastor/a não indígenas Paulo da Silva Costa e Maria 
Imaculada Conceição Costa.

19 Igreja Católica – Centro de 
Formação Nossa Senhora 
de Guadalupe.
Filial

54- Uma congregação, na Bororó. Ministro kaiowa João Machado, sob a supervisão 
de padre não indígena. 
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Igrejas Congregações Líderes

20 Igreja Pentecostal o Evan-
gelho de Jesus Cristo para 
o Mundo.
Filial

55- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor terena Diomedi Ramires, sob a supervisão 
de pastor não indígena de Corumbá, a sede. 

21 Igreja Evangélica Assem-
bleia de Deus Belém.
Filial

56- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor terena Ademir Morales. 

22 Igreja Deus é a Verdade.
Com sede regional em 
Dourados e sede mundial 
em São Paulo.
Filial

57- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor terena Josias da Silva.

58- Uma congregação, na Bororó. Dirigente kaiowa. 

23 Igreja Pronto Socorro de 
Jesus.
Filial

59- Uma congregação, na Bororó. Pastor kaiowa Joel. 

24 Igreja Pentecostal Indígena 
Jesus é a Luz.
Indígena

60- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor terena Firmino Morales da Silva. 

25 Igreja Pentecostal Estrela 
da Manhã.
Sede em Dourados, Pastor 
Paulo. Fundada em 1994.
Filial

61- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor terena Josiel Gordo, sob a supervisão do 
pastor não indígena Edson Araujo Ribeiro. 

62- Uma congregação, na Bororó. Pastor guarani, sob a supervisão de pastor não 
indígena. 

63- Uma congregação, na Bororó. Pastor guarani Edson de Souza, sob a supervisão de 
pastor não indígena. 

26 Igreja Evangélica Pentecos-
tal Deus é Luz.
Indígena

64- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor guarani Gilberto de Souza. 

27 Igreja Assembleia Pente-
costal.
Indígena

65- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastora kaiowa Edite Martins. 

28 Igreja Batista Monte Sinai.
Fundada em 2011.
Filial

66- Um ponto de pregação, na Jagua-
piru. 

Pastor terena Valdenir Ribeiro.
Diacono guarani. 

29 Igreja Pentecostal Deus 
é Fiel.
Filial

67- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor Getúlio Machado. Foi dirigente da Deus é 
Amor.6

30 Igreja do Evangelho Pente-
costal Cristo é o Caminho.
Indígena

68- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor terena Josias da Silva. 

31 Igreja Avivamento Pente-
costal O Senhor é Nossa 
Justiça.
Desde 2009, na RID. Sede 
em Dourados, no bairro 
Canaã 3, do missionário 
Roberto Cecílio Arguelho. 
Pontos de pregação em 
Amambai e Taquapiry.
Filial

69- Uma congregação, na Bororó. Obreira ungida7 evangelista kaiowa Irena Maciel 
Paulo.
Pastor ungido Antonio Fernandes.
Obreira ungida Dorcina de Souza. 

70- Uma congregação, na Jaguapiru. Presbítero terena/kaiowa Jorge Bertolino. 

32 Igreja Evangélica Pentecos-
tal Providência de Deus – 
Ministério de Restauração. 
Fundada em 2010 pelo 
Guarani Fabiano Pires. 
Sede em Campo Grande, 
na aldeia urbana.
Indígena

71- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor guarani Juscelino Morais. 
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Os dados expostos no quadro mostram 
que a igreja com maior presença na RID, em 
número de congregações,666 é a Igreja Deus é 
Amor, com quinze “pontos” (congregações). 
Segue-se-lhe a versão indígena da Igreja Pres-
biteriana do Brasil, com catorze congrega-
ções, que integram, com as outras tantas es-
palhadas pelo sul do estado, a Igreja Indígena 
Presbiteriana. Em terceiro lugar, está a Igreja 
Pentecostal de Jesus Cristo, com seis pontos; 
em quarto, a Igreja Pentecostal Jesus Cristo 
Vive em Mim, a Jesus é o Caminho e a Estrela 
da Manhã, com três locais de culto. Com duas 
congregações, estão a Igreja Deus é Verdade, 
a Igreja do Evangelho Pentecostal Indígena de 
Jesus, a Igreja Evangélica Missões Brasa Viva 
e a Igreja Avivamento Pentecostal O Senhor é 
nossa Justiça. As demais igrejas listadas cons-
tam de apenas uma congregação, sendo que 
muitas das mais novas surgiram por desmem-
bramento das mais antigas (Ilust. 185 e 186). 

Das 36 igrejas atuantes na RID, 22 deno-
minam-se explicitamente pentecostais. Ou-
tras sete, embora sem adotar o nome, seguem 
e se deixam classificar como pentecostais, 
pelas suas práticas e pelos seus ensinamen-
tos. Duas são do pentecostalismo clássico – 

666 Aqui não estão listadas as congregações ou pontos 
de pregação nas casas dos fieis ou simpatizantes das 
igrejas. 

Assembleia de Deus e Congregação Cristã do 
Brasil –, que raramente usam o termo pente-
costal na sua denominação. Três igrejas são 
do protestantismo histórico:667 presbiteriana, 
metodista e batista. Uma é católica, e outra é 
uma ex-congregação presbiteriana que se tor-
nou independente recentemente: a Hebron.

Na aldeia Jaguapiru, o Conselho Indígena 
tem uma Secretaria de Assuntos Evangélicos 
Pentecostais Indígenas (SAEPI), fundada em 
1993, e presidida por um pastor que é eleito 
a cada 4 anos, nos anos em que também são 
eleitos os capitães. O conselho tem função pas-
toral, delibera sobre a fundação de novas igre-
jas, cuida da disciplina na vida dos obreiros, 
representa as igrejas perante a sociedade e 
passa para a “capitania”668 os casos que não 
consegue resolver. Nesta mesma aldeia, os 
pastores das igrejas pentecostais estão agru-
pados no Conselho de Pastores Indígenas 
Pentecostais, fundado em 2001, que se reú-
ne periodicamente. Na aldeia Bororó, não há 
uma organização semelhante.

667 Protestantismo histórico refere-se aqui às igrejas 
evangélicas que se instalaram no Brasil ainda no sé-
culo XIX, como a luterana, metodista, presbiteriana, 
anglicana e batista.

668 O termo denota o quanto a comunidade incorporou 
a noção de organização e ordem centrada na figura 
do “capitão”, que, embora já abolida pela FUNAI há 
alguns anos, continua viva no discurso.

Igrejas Congregações Líderes

33 Igreja Evangélica Pentecos-
tal Deus é o Amanhã.
Filial

72- Uma congregação, na Bororó. Líder indígena, sob a supervisão de pastor não 
indígena. 

34 Igreja Pentecostal Último 
Tempo. Sede em Caarapó. 
Presente na RID desde 
2005.
Indígena

73- Uma congregação, na Bororó. Presbítero kaiowa Carlos Benites. 

35 Igreja Pentecostal Jesus 
Cristo vive em mim.
Sede em Dourados, Pastor 
José Loureiro da Cruz.
Filial

74- Uma congregação, na Jaguapiru. Presbítero para pastor indígena Leandro. 

75- Uma congregação, na Bororó. Presbítero para pastor Kaiowa Celso Savala. 

76- Uma congregação, na Bororó. Presbítero para pastor indígena Roberto Maciel. 

36 Igreja Hebron.
Desmembrou-se da igreja 
Indígena Presbiteriana em 
2013.
Indígena

77- Uma congregação, na Jaguapiru. Pastor Guarani Éder da Silva Vito. 
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As informações recolhidas mostram que 
a maior parte das congregações é liderada 
por indígenas, em nível local. Das 36 igrejas 
listadas, porém, as 20 maiores em número de 
congregações são filiais de igrejas com sede 
em Dourados e em outras cidades, o que, em 
tese, proporciona para os indígenas novas 
possibilidades de recursos e relacionamentos 
com a sociedade envolvente. Das 11 igrejas 
“indígenas”, 10 são pentecostais; 4 têm mais 
de uma congregação na reserva e fazem mis-
são em outras áreas, entre Guarani, Kaiowa e 
Terena. Em conversa com alguns pastores so-
bre essa situação na reserva, o presidente do 
Conselho de Pastores Indígenas Pentecostais 
lembra que as igrejas têm uma função social 
na vida dos indígenas e que parte dessa fun-
ção devia ser prestar assistência social nas 
aldeias, nas congregações, aos membros.

Não foi possível apresentar o censo dos 
membros de cada igreja porque esse contro-
le nem sempre é feito nas congregações. A 
articulação de cada comunidade dá-se em 
função do reconhecimento de seu líder reli-
gioso, e sempre existe expressivo número de 
pessoas que circulam de uma igreja à outra, 
onde facilmente estabelecem vínculos com 
o respectivo líder. Outro fator de mobilidade 
dos membros é a fuga da disciplina, como 
esclarecemos mais adiante.

As Igrejas Pentecostais669 Indígenas

O termo “pentecostal” é usado aqui para 
caracterizar as igrejas que procuram se 
orientar sob o paradigma deixado pelo mo-
vimento religioso surgido em ambientes do 
protestantismo histórico no início do sécu-
lo XX, no hemisfério norte, e que chegou ao 
Brasil em 1910, enfatizando os dons espiri-
tuais como glossolalia (falar em línguas es-
tranhas), profecia e cura. Uma congregação 
pentecostal é conhecida, também, pelas suas 

669 Dadas as peculiaridades do pentecostalismo indígena, 
não levamos em conta aqui a distinção feita entre pen-
tecostalismo e neopentecostalismo, quanto à teologia, 
eclesiologia e ingerência da religião na vida pessoal.

rígidas normas morais, pela sua busca inces-
sante de santidade, pela sua forte rede de 
relacionamento entre os fiéis, sua liderança 
carismática e sua visão temporal milenarista 
(ALENCAR, 2008, p. 774). 

Se levarmos em conta a teoria das três on-
das, que tenta explicar a trajetória do pen-
tecostalismo no Brasil, o pentecostalismo 
indígena na RID pode ser classificado como 
sendo majoritariamente das chamadas se-
gunda (anos 1950 e 1960) e terceira onda 
(anos 1970 em diante). Das 48 congregações 
pentecostais na reserva, apenas duas são da 
primeira onda, também chamada de pente-
costalismo clássico: a Assembleia de Deus e 
a Congregação Cristã do Brasil. O pentecos-
talismo da segunda onda é geralmente repre-
sentado pela Igreja Deus é Amor (1962), pela 
Igreja Quadrangular (1951) e pela Igreja Casa 
da Bênção (1964), que, como se verá mais 
adiante, estão no nascedouro de pelo menos 
uma vintena de congregações pentecostais 
na RID. As grandes igrejas670 que marcam a 
terceira onda de pentecostalismo, também 
chamada de neopentecostalismo, não têm 
congregações (filiais) na RID; contudo, o 
pentecostalismo na RID pode ser classificado 
como da terceira onda, por causa das caracte-
rísticas que apresenta, como sua pluralidade, 
seu rápido crescimento e a independência, 
especialmente das igrejas pentecostais indí-
genas, conforme se apresentará mais à frente.

Seguem alguns ensinamentos, usos e cos-
tumes que caracterizam o pentecostalismo in-
dígena na reserva de Dourados.

O termo campanha é de uso comum en-
tre os pentecostais e costuma ser explicado 
como um propósito que, em determinadas si-
tuações, uma pessoa, uma família ou um gru-
po faz com Deus. Campanhas são ciclos de 
cultos ou reuniões promovidos por uma pes-
soa, família ou grupo da congregação por um 
motivo especial. Assim, uma líder conta que, 

670 Referimos-nos à Igreja Universal do Reino de Deus 
(Rio de Janeiro, 1977), à Igreja Universal da Graça 
de Deus (Rio de Janeiro, 1980), à Comunidade Sara 
a Nossa Terra (Brasília, 1992) e à Igreja Renascer em 
Cristo (São Paulo, 1986). 
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“quando os casais começaram a despencar”, 
ela “entrou num propósito com Deus”, fez 
uma campanha e levou a comunidade a orar 
e a jejuar. Ela mesma pregou toda a semana 
e pediu a intervenção divina, que se manifes-
ta em sonhos, dando inspiração às pessoas. 
A campanha foi bem sucedida, porque a mu-
dança desejada concretizou-se.

As igrejas pentecostais tendem a realizar 
cultos diários, o que acontece na Deus é 
Amor. Há igrejas que liberam seus membros 
para participar dos cultos em outras comuni-
dades. A prática do jejum é comum, especial-
mente em época de campanha.

Elas exigem que seus membros vistam 
roupa social; para os homens, camisa manga 
comprida lisa e calça de tergal; para as mu-
lheres, blusas com manga, sempre em cores 
neutras e sem estampas, saias abaixo do joe-
lho e cabelo comprido. Gravata e paletó são 
marcadores de poder e responsabilidade. Nos 
homens, o corte do cabelo e da barba – curto 
ou radicalmente mais curto – distingue uma 
igreja de outra, e não raro elas buscam perso-
nagens bíblicos para fundamentar sua prática. 
O conjunto dessas características explicita o 
pertencimento da pessoa a determinada igreja 
e informa se ela está ou não em dia com as 
normas e exigências requeridas para tal per-
tencimento. Desse modo, os membros das di-
versas igrejas podem situar os irmãos dentro 
do leque institucional das igrejas e ajustar os 
comportamentos recíprocos mais adequados.

Os templos, a mobília e a decoração são 
relativamente simples e variados, não se dife-
renciando nisso das casas indígenas. Há cons-
truções mais seguras, com paredes de tijolo 
cobertas com telha de amianto e com piso de 
material, mas há também templos precários 
e inseguros e, em alguns casos, barracos de 
lona preta. A mobília comporta, geralmente, 
um púlpito, microfones, instrumentos musi-
cais eletrônicos, aparelho e amplificadores de 
som, mesa, cadeiras e bancos. A decoração é 
feita com cortinas, flores de plástico, cartazes 
e a Bíblia. Em várias igrejas pentecostais, ho-
mens e mulheres sentam-se separados; se eles 

ocupam os bancos do lado direito, elas ocu-
pam os do lado esquerdo. Para os dirigentes, 
trata-se simplesmente de um costume. Embo-
ra as congregações sejam identificadas mais 
pelo nome do pastor do que pelo nome da 
igreja, elas têm quase sempre uma placa, seja 
na frente do templo ou encostada em alguma 
dependência do local. Na aldeia Jaguapiru, 
para se exibir a placa, é preciso a autorização 
do grêmio de pastores e dos líderes políticos 
da comunidade.

Enquanto os pastores e demais obreiros e 
obreiras da Missão Caiuá recebem algum tipo 
de benefício financeiro671 pelo seu serviço, 
conforme os testemunhos recolhidos, os pas-
tores e demais líderes das igrejas pentecos-
tais afirmam serem voluntários e, portanto, 
não são pagos pelo trabalho pastoral nas suas 
congregações. Para seu sustento, eles plantam 
soja e milho destinados ao comércio, assim 
como outros cultivares para o consumo inter-
no; são “taxistas” e fazem manutenção de car-
ros, bicicletas e motos; como associados num 
grêmio apoiado pela Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI), produzem milho, mandioca, 
batata, abóbora e peixe, que são vendidos à 
Companhia Nacional de Abastecimento (CO-
NAB). Há também funcionários públicos, pe-
dreiros e pintores entre os pastores. Na fala do 
pastor da IEPIJ, engana-se quem achar que os 
indígenas pentecostais são “bestas”. E afirma: 
“A comunidade não vai deixar ninguém viver 
às suas custas”. Semelhantemente, o dirigente 
da Deus é Amor, Luciano Arévalos, entende 
que “o pastor que se mantém com o dinheiro 
das ofertas comete um abuso contra a comu-
nidade”.

A entrega do dízimo (10% do ganho) e 
das ofertas na congregação é ensinamento 
comum nas igrejas pentecostais, embora seus 
líderes afirmem que é difícil sua prática em 
uma comunidade em que a maioria não tem 
atividade remunerada. Uma das maiores con-

671 A Missão não paga pelo trabalho missionário. Seus 
obreiros e suas obreiras ganham pelo serviço que 
desempenham como docentes ou agentes de saúde; 
outros recebem apoio financeiro de congregações 
presbiterianas de outras cidades.
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gregações indígenas não arrecada mais do 
que R$ 100 por mês. De outro lado, há relatos 
sobre a obrigatoriedade do dízimo nas igrejas 
pentecostais, especialmente na Deus é Amor, 
onde supostamente os membros não partici-
pam da santa ceia se não estiverem em dia 
com o dízimo. Até pouco tempo atrás, várias 
congregações pentecostais, como as da Deus 
é Amor672 e as da Cristo Vive em Mim,673 en-
viavam o dinheiro arrecadado para as sedes 
das respectivas igrejas. Atualmente, todas as 
comunidades são obrigadas pelo Ministério 
Público Federal a aplicar na própria reserva 
os recursos financeiros angariados. 

Como em várias outras reservas, também 
na de Dourados existe a prática de fazer e pa-
gar votos nas igrejas pentecostais. Na igreja 
Deus é Amor, o voto é feito no contexto de 
se orar em favor de alguém. Na Deus é Amor, 
ele é explicado como prova da confiança que 
alguém tem de que Deus responderá a suas 
orações. Entre os vários tipos de votos, estão o 
“Jesus é a porta”, feito em favor de quem está 
sem perspectiva, por exemplo, de um desem-
pregado; “livramento da família”, realizado 
em favor da parentela; “o sangue de Jesus tem 
poder”, feito em favor de quem está doente, 
para que sare rápido, para que aconteça um 
milagre; “salmo 91” é o voto do livramento,674 
para que as pessoas se livrem dos demônios; 
“Jesus é a resposta” é o voto feito em favor de 
pessoas que têm dúvida, ansiedade, confusão.

Na prática, o pagamento do voto é feito de-
positando-se uma quantia, livre ou estipulada, 

672 Supostamente, cada ponto de pregação na RID tinha 
o alvo de alcançar R$ 1.600,00 (mil e seiscentos re-
ais) por mês. Sem essa meta, hoje as contribuições 
seriam menores, e são usadas para a manutenção do 
local e das atividades.

673 Ainda em 28 de março de 2012, Epitácio Espíndula, 
dirigente de uma das congregações dessa igreja na 
aldeia Bororó, apresentou uma queixa no Ministério 
Público Federal (MPF) de Dourados contra o senhor 
José Loureiro, pastor presidente de dita igreja, por 
levar parte das ofertas da igreja para a cidade, R$ 
1.037,00 (mil e trinta e sete reais) em 45 dias.

674 No livramento, o pastor afasta o diabo da vida da 
pessoa, livra-a “da ação destruidora do maligno” e o 
fiel assume a obrigação de ofertar certo valor regular-
mente “para manter-se livre do inimigo”, que, caso 
contrário, volta e destrói sua vida.

nos envelopes enviados diretamente pela sede 
de São Paulo para as comunidades locais. Estas 
não podem imprimir os envelopes por sua con-
ta. Os envelopes são depositados na própria 
congregação, sendo que os votos pelas “causas 
mais difíceis” são supostamente abertos só na 
sede mundial da Igreja Deus é Amor, em São 
Paulo, pelo então missionário Davi Miranda, 
que intercede diretamente pela pessoa.

Outra prática das igrejas na RID são os 
congraçamentos com as congregações evan-
gélicas não indígenas. Nesse contexto, ga-
nham destaque as caravanas organizadas 
anualmente pelos membros da Deus é Amor 
para a “sede mundial” em São Paulo, por oca-
sião do reveillon.

A julgar pelo discurso dos indígenas, pode-
mos afirmar que muitos pentecostais das igre-
jas indígenas, sobretudo, têm necessidade de 
se diferenciar dos seus pares da Deus é Amor. 
Entre as diferenças apontadas, estão que a úl-
tima não forma pastores indígenas (estes são 
sempre dirigentes submetidos a pastores não 
indígenas) e não funda igrejas na reserva indí-
gena, os locais de culto são sempre “pontos”. 
Nas igrejas indígenas, ao contrário, os pasto-
res e líderes são todos indígenas, e uma con-
gregação ou ponto de pregação pode se tornar 
uma igreja administrativamente independente 
daquela que a iniciou. Posto isto, passamos a 
considerar a relativa inconstância das igrejas 
e dos membros pentecostais indígenas.

Em 2012, a Igreja Alicerce do Fogo, com 
“sede mundial” em Aquidauana, funcionava 
com uma congregação na Jaguapiru. Ela foi 
fundada nessa aldeia pelo pastor guarani De-
jair, em 2010, com a ajuda do pastor não in-
dígena Pedro, da congregação em Dourados. 
Dejair e sua família frequentavam também as 
congregações da igreja na cidade, no Jardim 
Londrina e no Jardim Carisma, mas se senti-
ram abandonados pelos líderes “da cidade”, 
que não compareciam às atividades da igreja 
na aldeia. Nesse contexto, ele aceitou a aju-
da de outro pastor, que já o ajudava na Igreja 
Alicerce do Fogo, e fundou, com a sua famí-
lia, a Igreja Pentecostal Missionária Cristo é a 
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Resposta, com sede em Dourados. Outros seis 
casos como este ocorreram de 2012 a 2013, 
na RID.

No testemunho de Diomar Peixoto, quan-
do um líder sente-se capacitado para “abrir 
seu próprio ministério, o pastor da igreja onde 
esse membro congrega não fica triste porque 
sabe que o irmão está saindo para fundar uma 
nova comunidade de Jesus, alcançar outras 
pessoas que talvez a igreja mãe não fosse al-
cançar”. Por outro lado, ele lamenta que al-
guns líderes, ainda não capacitados, saiam da 
igreja mãe e se deem mal, como foi o caso de 
certo Terena que ficou à frente de um ponto de 
pregação da Casa da Bênção no Jardim Monte 
Alegre, bairro contíguo à reserva. Como ele 
não estava preparado, os poucos que frequen-
tavam o local desarticularam-se, o templo foi 
demolido e seu dirigente mudou-se para a al-
deia de Buriti.

A mobilidade de membros é bastan-
te intensa nas igrejas da aldeia, sobretudo 
nas pentecostais. É o caso do interlocutor 
mencionado anteriormente, que “aceitou Je-
sus” na igreja Estrela da Manhã e “se batizou 
nas águas” na Igreja do Evangelho Pentecostal 
Indígena de Jesus, onde é presbítero. Outro 
líder pentecostal converteu-se na Igreja Pente-
costal Jerusalém Avivamento de Missões, mas 
trocou de ministério para a Igreja Pentecostal 
da Última Hora, da Bororó, com sede em Ma-
racaju. De lá, saiu para a Arca do Concerto, 
em Dourados, e, posteriormente, para a igre-
ja que lidera desde 2008. A mobilidade entre 
igrejas é uma constante na trajetória de vida 
dos pentecostais, sendo, em muitos casos, um 
importante elemento na formação dos líde-
res, que, no percurso entre igrejas, adquirem 
importantes conhecimentos sobre a religião e 
sobre o modo de como articular e manter as 
comunidades religiosas.

Em alguns casos, toda a comunidade trans-
forma-se em outra igreja. A congregação pres-
biteriana Hebron, por exemplo, na Jaguapiru, 
recentemente deixou de ser presbiteriana e 
passou a ser uma igreja independente, des-
vinculando-se da Missão Caiuá. As mudanças 

podem ocorrer por discordância com a prega-
ção e com a disciplina aplicada aos membros, 
como detalharemos mais adiante.

Mas a mobilidade tem limites. O presidente 
do Conselho de Pastores Indígenas Pentecos-
tais da Jaguapiru falou nesse sentido: “agora, 
a política da liderança do conselho das igrejas 
e da comunidade indígena quer limitar a fun-
dação de igrejas, porque estamos correndo o 
risco de haver uma igreja por família. Assim, 
a igreja que devia juntar o que está espalhado 
acaba é separando mais”. Semelhantemente, 
na Bororó, Luciano Arévalos ressalta que os 
dirigentes da Deus é Amor tentam pôr limites 
à tendência de fundar mais e mais comuni-
dades. Diz ele: “A gente está segurando esse 
pessoal, rojoko, porque já são pontos demais, 
as congregações estão cada vez mais perto 
umas das outras e acabam se atrapalhando. 
Eles dividem demais a comunidade e a au-
toridade de quem é responsável pelo ponto 
sede. Com isso, desviam-se dos costumes e 
das doutrinas, relaxando os cuidados no na-
moro etc.

O discurso, que valoriza a não separação 
e vê com reservas a criação de novas igre-
jas, é veiculado por quem já tem sua igreja 
estabelecida, mas é difícil imaginar que um 
líder religioso emergente abriria mão de seu 
direito de fundar sua própria igreja. Por sua 
vez, um presbítero, que fora da Igreja Deus é 
Amor e fundara seu próprio ministério, apon-
ta ser frequente que os fundadores de novas 
igrejas venham da Deus é Amor. Eles não se 
adaptam às outras igrejas porque lhes foi en-
sinado que só a sua igreja é a verdadeira, a 
única que salva.

O presidente esclarece que a objeção é 
precisamente para com as igrejas da reserva 
que são “filiais” de outras igrejas com sede 
nas cidades, porque, quando o pastor não in-
dígena deixa de vir à aldeia, os líderes indíge-
nas tendem a associar-se a líderes de outras 
igrejas e abrir outras “filiais”. Com isso, fica 
mais difícil o trabalho da liderança da reserva, 
pois essas igrejas não trabalham com o conse-
lho de pastores. Quanto à facilidade com que 
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uma igreja se transforma em outra igreja, nos-
so interlocutor destaca que tal é possível por-
que os fiéis das congregações ligam-se muito 
mais ao líder do que à denominação da enti-
dade religiosa e à sua doutrina. Nesse sentido, 
cabe enfatizar que o pastor apresenta-se como 
um articulador de grupo, que reúne pessoas 
e que as faz seguir sua orientação religiosa. 
Tal característica nos remete à organização 
das parentelas egocentradas. Na sua ausên-
cia ou no seu enfraquecimento, a congrega-
ção assume as feições de um grupo extenso 
de parentesco. De fato, é muito comum uma 
porção significativa dos membros ter relações 
de parentesco ou de aliança com o líder.

Já para uma líder que também foi da Deus 
é Amor e que hoje lidera, com seu esposo, 
outra igreja, razões práticas e teológicas justi-
ficam a mobilidade de membros e a fundação 
de igrejas. Ela disse: 

Nós somos livres para seguir a Jesus em qual-
quer ministério, porque Jesus reúne todas as 
igrejas. Nós não podemos sair de uma igreja 
para outra por qualquer motivo, mas sim no 
caso de ela ficar longe da nossa casa e se Deus 
nos chamar para fundar um ministério próprio, 
se Ele nos revelar que temos que sair de uma 
igreja e ir para outra ou voltar para aquela que 
já frequentamos no passado.

A instituição teológica do “ministério” é 
fundamental para entender essa dinâmica de 
trânsito de pessoas entre igrejas e de fundação 
de novas comunidades. O fiel pode sentir-se 
atraído por determinada igreja porque encon-
trou ali o desenvolvimento de um ministério 
que atende melhor às suas necessidades. Já 
para o líder religioso, o ministério apresenta- 
se como um chamado divino ao qual ele não 
pode se esquivar. É uma missão recebida de 
Deus e deve ser cumprida, pois não há como 
se furtar ao cumprimento do seu chamado.

Para outra líder de comunidade, a pasto-
ra Edite Martins, ela foi ungida pelo próprio 
Deus, que se manifestou numa voz que veio 
do alto e a chamou pelo seu nome. Ela ex-
plica que os evangélicos não indígenas, ao 
vê-la com o dom de cura e libertação, pela 

ambição que tinham, chamaram-na e a un-
giram novamente na década de 1990 como 
missionária evangelista indígena. A unção 
foi-lhe ministrada em Belo Horizonte, pelo 
missionário Alécio Miranda Leal, fundador da 
Igreja Pentecostal Só o Senhor é Deus, num 
culto que teria reunido 3.000 pessoas. Mas, 
segundo Edite, ela nunca se filiou a essa igreja 
e manteve seu ministério independente, fiel à 
sua primeira unção. Ela recrimina a sede por 
dinheiro em algumas igrejas, os falsos pas-
tores e as profecias mentirosas como as de 
Miranda Leal, que anunciou o fim do mun-
do para a última semana de 1999. Certa vez, 
Edite sonhou que deveria ajudar os membros 
da Igreja Assembleia de Deus a levantar uma 
congregação na Jaguapiru. Entendeu que esse 
sonho era a revelação para a sua missão na-
quele tempo e se engajou em cumpri-lo. De-
pois, sonhou que deveria levantar um templo 
de tijolo e uma congregação na sua própria 
casa e assim também o fez. Esta é a Igreja As-
sembleia Pentecostal Indígena da qual ela é 
pastora e seu esposo foi pastor por oito anos. 
A nova igreja não tem vínculo com a centená-
ria Igreja Assembleia de Deus, do Brasil.

Ao explicar seu “ministério”, os indígenas 
costumam evocar a vida de personagens bíbli-
cos, como o apóstolo Paulo, que, de persegui-
dor de cristãos, foi chamado para ser seguidor 
de Jesus, e o profeta Jonas, que, enviado por 
Deus para pregar na cidade de Nínive, tentou 
fugir ao cumprimento de sua missão, sofrendo 
diversos reveses em sua vida, até submeter-se 
aos desígnios de quem o chamou.

A instituição de um novo ministério não é 
contraditória com os ministérios desenvolvi-
dos por outros líderes, em outras igrejas. Deus 
é generoso e pode escolher diferentes pesso-
as para desenvolverem diferentes ministérios, 
tais como: cura, revelação, pregação, con-
solação, paz na família e prosperidade. De 
ordinário, os distintos ministérios podem ser 
desenvolvidos por um único dirigente na igre-
ja ou congregação, ou por pessoas diferentes 
que participam na comunidade, mas sempre 
há a possibilidade de Deus abençoar alguém 
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com uma missão especial. Nesse caso, o líder 
que recebe uma missão tem toda a legitimida-
de para fundar uma nova igreja, sendo pouco 
provável que se consiga demovê-lo desse in-
tuito em nome da proposta de se controlar o 
número de igrejas para evitar divisões.

“Pegar banco” e “tirar a capa” são metá-
foras para a disciplina praticada nas igrejas. 
A Igreja Deus é Amor é apontada, com cer-
to orgulho, pelos seus membros como a mais 
rígida de todas as igrejas. Fala-se em uso de 
carteirinhas, onde são anotadas as contribui-
ções, infrações e penas dos membros. Quan-
do se diz que eles “pegam banco”, significa 
que devem ficar sentados durante os cultos, 
sem irem à frente para cantar, orar ou teste-
munhar. Não participar da santa ceia equivale 
a 120 dias consecutivos “de banco” nos cul-
tos. A desobediência de uma regra pelos líde-
res é punida “tirando-lhes a capa”, entenda-se 
o paletó, distintivo de sua liderança.675 Alguns 
fazem a analogia com o jeguaka, adorno ritu-
al da cabeça usado pelo xamã. Nesse sentido, 
tirar a capa corresponderia a tirar o jeguaka 
do xamã, ou seja, tirar o adorno que expressa 
a idoneidade da pessoa para entrar em conta-
to com o mundo das divindades. Sem a capa, 
o líder não pode participar da ceia e de outros 
rituais da comunidade. Nessas condições, ele 
não pode ser dirigente e só pode usar seu pa-
letó fora da congregação.

É no contexto dessas punições que algumas 
pessoas abandonam a igreja Deus é Amor 
e tentam congregar-se nas igrejas indígenas 
consideradas mais liberais, como mostra o 
testemunho de um jovem que fora da igreja 
Deus é Amor: 

Sai da Igreja Deus é Amor porque, se fi-
casse lá, eu seria punido. Eu e minha noiva 
queríamos nos casar na igreja. Como a Deus 
é Amor considera escândalo fazer cerimônia 
de casamento na igreja, a gente procurou a 
igreja Jesus é o Caminho para casar, e lá esta-
mos até hoje. A igreja Deus é Amor só apre-

675 Omonde kâpa, veste capa, paletó, equivale, no por-
tuguês de indígenas evangélicos falantes de guarani, 
a “assumir grande responsabilidade”; ao ser punida, 
a pessoa é destituída dessa honra.

senta o noivo e a noiva e faz uma oração por 
eles num culto normal. Se voltássemos para 
a Deus é Amor seríamos punidos por um ano 
pelo feito.

A igreja Deus é Amor parece perder al-
guns membros por conta da doutrina rígida 
e da disciplina implacável. Muitos não acei-
tam passar pela humilhação pública do cum-
primento da pena e preferem reconstruir sua 
pertença religiosa em outra comunidade, en-
quanto outros simplesmente abandonam a 
igreja e, como dizem, “voltam para o mun-
do”. Assim, ela se apresenta como uma igreja 
que não tolera práticas consideradas inapro-
priadas para o crente.

As outras igrejas também punem, mas 
“com menos rigor”. No caso de uma falta 
grave, a punição de “pegar banco” é de 30 
dias, contra 120 dias ou um ano na Deus é 
Amor. A explicação dada pelos líderes das 
igrejas “mais indígenas” para sua generosi-
dade na punição é que suas igrejas são mais 
livres e não precisam corresponder às práti-
cas de igrejas mães da cidade. Uma fiel da 
Igreja Pentecostal Missionária Cristo é a Res-
posta também dá seu testemunho de que não 
se pode tirar a capa de ninguém, porque “os 
crentes já receberam esse ministério de pregar 
e não podem ser impedidos”.

Aparentemente, há muita tolerância entre 
os pastores e líderes. Eles convidam-se mutu-
amente para pregarem nas igrejas uns dos ou-
tros. Os membros também podem frequentar 
cultos de outras igrejas, desde que tenham a 
anuência do pastor; caso contrário, poderão 
ser punidos. A igreja Deus é Amor parece ser 
a mais refratária ao fluxo de seus membros 
por outras igrejas, provavelmente por conta 
do maior rigor disciplinar por ela imposto. 
Mas, mesmo com essas punições, os “pontos” 
da Deus é Amor estão lotados.

Quanto à motivação religiosa dos fre-
quentadores dos cultos da Igreja Deus 
é Amor, é ilustrativa a fala de Emiliano 
Gonçalves Ricardi, visitante assíduo dessas 
celebrações. Em 2012, ele afirmou não ser 
membro da igreja, mas que mesmo assim 
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confiava muito no pastor e levava em conta 
suas profecias. Em uma entrevista recente, 
ele afirmou nesse sentido: 

Vou à igreja para buscar a minha bênção; quer 
dizer, a revelação ou o aviso do pastor sobre 
coisas ruins que podem me acontecer. Com 
isso eu fico esperto, atento com o que vou fa-
zer ou por onde vou andar. Como visitante eu 
também participo das iniciativas solidárias da 
igreja. Eu e a minha esposa levamos macarrão 
para a cestinha destinada às famílias mais po-
bres que passam necessidade e buscam apoio 
na igreja.

Protagonismo indígena e missão 
pentecostal

A Missão Evangélica Caiuá, como repre-
sentante da vertente religiosa denominada 
protestantismo histórico, instalou-se ao lado 
da reserva de Dourados em 1928, construin-
do hospital, orfanato, escola e mantendo ser-
viços religiosos. Nos anos seguintes, a Missão 
instalou entrepostos em todas as oito reservas 
demarcadas pelo SPI para os Kaiowa e Guara-
ni de Mato Grosso entre 1915 e 1928. Manti-
da pelas Igrejas Presbiterianas (Independente 
e do Brasil), com uma participação breve (até 
1945) de Metodistas, essa Missão logrou pou-
cos resultados entre os Kaiowa e Guarani em 
termos de conversão religiosa, uma vez que, 
como discutiremos adiante, eles se mostraram 
pouco receptivos ao discurso e à disciplina 
doutrinária de origem calvinista.

A Missão tem até hoje uma orientação cla-
ramente evangelical,676 sendo que seus pro-
gramas sociais são explicitamente conside-
rados um meio para atingir a conversão dos 
índios. Para alcançar seus objetivos, a Missão 
conta com a parceria de organizações reli-
giosas no Brasil e no exterior, tem grande in-

676 O termo evangelical aplica-se a setores do protes-
tantismo histórico e, de certa forma, também a pen-
tecostais que tomam a Bíblia como única regra de 
fé e prática, creem na existência de céu e inferno e 
proclamam Jesus como único salvador, a quem cada 
indivíduo deve aceitar pessoalmente e testemunhar 
dele numa vida eticamente exemplar (VON ZUBEN, 
2008, p. 417). 

serção junto ao poder político local, regional 
e nacional, e recebe verbas e equipamentos 
do governo para os programas educacionais 
e de saúde, através de convênios com órgãos 
públicos. Os indígenas assimilaram bem a 
presença da Missão dentro de suas reservas. 
Muitas famílias mantêm bom relacionamen-
to com os missionários, conscientes de que 
isto facilita o acesso privilegiado aos recursos, 
serviços ou empregos. Muitos viveram por al-
gum período com os missionários ou como 
missionários, desenvolvendo fortes vínculos 
afetivos. Isso parece alterar a rotina de suas 
vidas. Alguns são assíduos frequentadores dos 
cultos, mas a impressão é que esse fato não 
afeta tão profundamente a vivência religiosa 
quanto à pertença às igrejas pentecostais.

O êxito da Missão Caiuá pode ser conside-
rado pequeno quando se leva em conta apenas 
o baixo número de frequentadores assíduos nos 
cultos e os seguidores fiéis da doutrina presbi-
teriana. Em suas congregações, a participação 
nos cultos é sempre restrita a poucas famílias e 
dirigentes. Entretanto, ela se firma como presen-
ça civilizatória e como espaço de sociabilidade 
entre indígenas e missionários e, de modo mais 
abrangente, entre indígenas e não indígenas.

Ao longo do século XX, a Missão proporcio-
nou aos Kaiowa, Guarani e Terena a oportuni-
dade de interagir e aprender sobre o comporta-
mento dos brancos, num ambiente mais ameno 
do que o enfrentado como trabalhadores nas 
fazendas instaladas em suas terras. Constata-se 
que a maior parte dos Kaiowa que desempe-
nham funções administrativas, como enfer-
meiros, capitães, chefes de posto da FUNAI, 
professores etc. passaram pela igreja e escola 
da Missão. Foi essa experiência que proporcio-
nou a oportunidade de aprender e incorporar 
valores e práticas da sociedade nacional. Tal 
aprendizagem revelou-se imprescindível para 
adquirir domínio da língua portuguesa e outras 
competências requeridas para o desempenho 
de funções remuneradas e do papel de inter-
mediários entre agências da sociedade nacio-
nal e as comunidades indígenas.
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A familiaridade com os temas cristãos in-
troduzidos pela Missão pode ter preparado a 
receptividade para a mensagem pentecostal, 
agora acrescida de ingredientes que eles pa-
recem considerar fundamentais: fé e aviva-
mento. De outro lado, a Missão aos poucos se 
abre às mudanças introduzidas na legislação 
após a Constituição de 1988, como no caso 
do apoio, duas décadas depois, ao surgimen-
to de uma Igreja Indígena Presbiteriana, na 
qual os pastores e dirigentes indígenas lenta-
mente assumem maior protagonismo na or-
ganização das igrejas e na produção de uma 
teologia mais próxima dos sistemas culturais 
indígenas.

No final da década de 1960, outra missão 
evangelical instala-se em duas áreas (Pirajuí 
e Panambi), a Deutsche Indianer Pionier Mis-
sion ou Missão Alemã, como costuma ser de-
nominada pelos índios e regionais. Ela possui 
um modelo de atuação muito semelhante ao 
da Missão Evangélica Caiuá, com menos aten-
ção aos programas sociais e menor inserção 
no contexto político regional nas áreas onde 
atua. Seus missionários são, em sua maioria, 
alemães de tradição evangelical que tentam 
imprimir muito rigor e disciplina na conduta 
dos índios que frequentam a igreja, aparente-
mente sem êxito prolongado. De todo modo, 
muito do que foi dito sobre a Missão Caiuá 
pode estender-se à Missão Alemã. Ela também 
se constituiu em espaço de aprendizado sobre 
os costumes dos não indígenas – karai reko, 
para várias famílias. Muitos membros dessas 
famílias tiveram êxito no exercício de funções 
como as de capitão ou funcionários públicos.

Conforme registramos anteriormente, a in-
trodução do pentecostalismo nas reservas in-
dígenas de MS deu-se em meio a embates e 
várias dificuldades tiveram de ser superadas 
para que as igrejas pudessem atuar livremente.

Ambas as missões trouxeram com elas 
uma forte tradição escrita, iniciando a primei-
ra tradução da bíblia e de cânticos evangéli-
cos na língua kaiowa e dedicando-se, tanto a 
primeira como a segunda, à educação escolar 
dos indígenas, com produção de material em 

língua indígena, exercitando-os na arte e téc-
nica da tradução.

A entrada das Igrejas Pentecostais nas re-
servas da região sul de MS começa pela reser-
va de Dourados. A partir do final da década 
de 1970, quando houve um grande cresci-
mento das igrejas pentecostais no Brasil, elas 
começaram a se instalar; inicialmente, fora da 
reserva, onde dividiam com pequenos comér-
cios a clientela indígena que transitava entre 
a reserva e a cidade de Dourados. Na épo-
ca, segundo nossos interlocutores, a Missão 
Evangélica Caiuá opôs-se, juntamente com 
a FUNAI, à instalação das denominações 
pentecostais no interior da reserva. Por algum 
período, as lideranças indígenas oficiais da 
reserva foram instigadas a impedir a insta-
lação dessas igrejas, mas acabaram fazendo 
acordo com seus dirigentes. A despeito da 
oposição que sofreu, a mensagem dos pen-
tecostais teve uma aceitação imediata e, em 
pouco tempo, as igrejas estavam repletas de 
membros que demonstravam grande fervor. 
Os indígenas passaram a experimentar essa 
nova forma de manifestação religiosa cristã, 
bem mais avivada do que os cultos presbite-
rianos que aconteciam na RID. Rapidamente, 
identificaram-se com as formas pentecostais, 
que se disseminavam entre eles. Nessa época, 
também, alguns líderes parecem ter percebido 
o potencial das congregações como elemento 
capaz de potencializar a rearticulação da vida 
coletiva indígena, profundamente fragmenta-
da pela pouca frequência dos rituais e festas 
coletivas. Assim, as igrejas assumem de vez 
a centralidade das práticas coletivas na RID. 
Acrescentamos a seguir alguns dados e dois 
relatos que ajudam a situar como se deu o 
avanço das igrejas pentecostais.

Os índios contam, por exemplo, que a 
Igreja Betel funcionava na Chácara Bom Futu-
ro, contígua à reserva. Conhecemos o Sr. Va-
lêncio Romero, que afirma ter se convertido 
na Igreja Betel em 1970, sendo batizado pelo 
pastor Antonio, de Dourados, no rio Laranja 
Doce. Certa feita, o pastor da Igreja Betel teria 
dito: “não vou mais na reserva, índio não quer 
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saber de nada!” e, assim, abandonou o lugar. 
Os indígenas convertidos, porém, continua-
ram as reuniões e começaram a construir um 
templo, em 1978. O senhor Valêncio passou 
a congregar na Igreja Palavra Cristo Brasil, que 
pelos anos 1980 entrou na Bororó.

Segundo Luciano Arévalos, no início dos 
anos 1980, atuavam na reserva de Dourados 
– além da Missão Caiuá, da Missão Tapeporã, 
da Igreja Betel e da Igreja A Palavra de Cristo 
para o Brasil, da qual as lideranças políticas 
Mbiguá e Atanasinho foram obreiros – as igre-
jas Só o Senhor é Deus, Quadrangular, Casa 
da Bênção e Cristo é a Vida, sendo esta últi-
ma dirigida pelo Sr. Luis Costa (pai do pas-
tor Paulo Silva Costa da Missão Tapeporã). O 
senhor Luciano conta que ele mesmo procu-
rou tornar-se evangélico nessa época, pois a 
sua vida era muito difícil, por causa do alco-
olismo. Ele frequentou a Casa da Bênção, a 
Palavra de Cristo para o Brasil e a Quadran-
gular, na cidade. Em 1984, a igreja Deus é 
Amor chegou a Dourados, Luciano passou a 
frequentá-la e nela se converteu. No entan-
to, ele foi batizado na igreja Deus é a Verda-
de, em Itaporã, onde assumiu um ministério, 
por pouco tempo, pois, em 1985, a Deus é 
Amor requisitou-o para assumir um ponto na 
Bororó. Foi então que se difundiu na reserva 
a informação de que não poderia mais haver 
igrejas nas aldeias, e que até a Missão Caiuá 
seria impedida de atuar no campo da religião. 
Uma comissão – integrada, entre outras pes-
soas, pelo próprio Luciano e por representan-
tes da Missão Caiuá – foi enviada a Brasília, 
para expor o problema ao presidente da FU-
NAI, pois, caso fosse verdade a restrição às 
igrejas, a Missão Caiuá deixaria também de 
atuar no âmbito social. De acordo com Lu-
ciano, o presidente negou o boato e afirmou 
que os indígenas tinham direito de professar 
livremente a religião de sua preferência. Com 
isso, o capitão Ireno Isnardi deu licença para 
as igrejas atuarem na Bororó. A trajetória de 
Luciano destaca-se pelo grande período de 
permanência em uma única igreja, no caso a 
Deus é Amor (Ilust. 188). 

Algumas dessas igrejas não existem mais 
com esse nome, na aldeia. Com uma parte da 
congregação da Igreja Palavra de Cristo para 
o Brasil, por exemplo, um pastor não indíge-
na teria aberto uma filial da Igreja Evangélica 
Missões Brasa Viva, fundada pelo pastor Ju-
randir Ferreira dos Santos, com sede em Dou-
rados, nas proximidades da Rodoviária.

Na biografia do pastor Odair Morales, po-
demos acompanhar parte da história da im-
plantação de igrejas pentecostais na Jaguapi-
ru. Filho de pai e mãe presbiterianos, Odair 
foi membro da Igreja Presbiteriana do Bra-
sil. Casou-se em 1978, no templo da Missão 
Caiuá, com Francisca Cabreira, membro da 
Igreja Presbiteriana Renovada. Depois de um 
curso básico de evangelização pessoal, de 15 
dias, no Seminário Teológico Batista Indepen-
dente, em Campinas, o Pastor Odair Morales 
trabalhou como auxiliar do pastor da Igreja 
Batista Independente, Edgar de Oliveira, na 
cidade de Dourados, nas proximidades do 
bairro Portal. Ele ajudou também o pastor Ân-
gelo Massi de Morais, o qual tinha uma con-
gregação dessa igreja na Jaguapiru, em sua 
casa. O pastor Massi recebia apoio direto de 
outras comunidades para seu trabalho na al-
deia, o que dificultou sua relação com o pas-
tor presidente regional da igreja, motivo pelo 
qual ele se associou à Primeira Igreja Batista 
de Dourados e afastou-se da Igreja Batista In-
dependente. A congregação do pastor Massi 
foi fechada em 1984, pois ele não tinha uma 
licença escrita das autoridades locais da al-
deia, mas sim do delegado da Funai em Cam-
po Grande, seu sobrinho, Joel de Oliveira.

O pastor Odair Morales mudou-se, nesse 
contexto, para outro local da aldeia Jaguapi-
ru e ficou por algum tempo sem vínculo mais 
sério com uma igreja. Pelo ano de 1991, ele 
e sua família começaram a congregar na Casa 
da Bênção da Vila Monte Alegre, em Doura-
dos. Já participavam dos cultos nesse local 
Milton Garcia (guarani) e Lígia Morales (te-
rena), Élio Nimbu (terena) e sua esposa Dur-
ci (guarani), Germano Gabriel (terena) e sua 
esposa Santa (kaiowa), Misã Bertolino e sua 
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esposa Ruth (terenas), Antonio Silva e sua es-
posa Leopoldina (terenas) e Juscelino Morais 
(guarani), casado então com a senhora Marli 
(terena), que era o pastor da congregação que 
a Casa da Bênção abrira na Vila Monte Alegre, 
contígua à reserva (Ilust. 189 e 190). 

Odair e sua família permaneceram na 
Casa da Bênção até 1992, quando, no meio 
de uma campanha evangelística liderada por 
um pastor do Rio de Janeiro, foi feito um tra-
balho desconhecido pelos indígenas: com a 
imposição de mãos do evangelista, as pessoas 
caiam ao chão. Odair e outros indígenas não 
aceitaram essa prática e retiraram-se da igreja, 
passando a fazer reunião de oração numa das 
casas dos indígenas na aldeia. O grupo pediu 
ao pastor Juscelino para criar uma congrega-
ção da Casa da Bênção dentro da aldeia, per-
to da casa do Renato, assim eles não se des-
locariam pela rodovia, evitando os frequentes 
acidentes a caminho das igrejas. O pastor não 
aceitou e o grupo saiu definitivamente dessa 
igreja, mas continuou se reunindo na casa do 
indígena Milton (Ilust. 191). 

Esse ano era ano de eleição política na al-
deia, e Getúlio de Oliveira e Atanásio Gua-
rani eram candidatos. Getúlio visitou o gru-
po de indígenas reunidos na casa do Milton 
para pedir apoio. O grupo aceitou votar no 
candidato se este lhes desse uma licença para 
cultuar legalmente na aldeia, pois na época 
era proibido criar congregações pentecostais 
na reserva. Nessas circunstâncias, o capitão 
Mbiguá, que supostamente conhecia bem o 
debate da questão na FUNAI, explicou que 
a única solução seria fundar um ministério 
indígena, não uma filial de outra igreja. A 
Igreja Presbiteriana gozava de certa exclusivi-
dade677 na reserva, mas se a igreja fosse indí-
gena, ninguém poderia impedir sua fundação. 
E, efetivamente, assim aconteceu. Os líderes 

677 A participação da igreja católica sempre foi tímida, 
principalmente devido ao pequeno número de sa-
cerdotes e a inexistência de missão orientada para 
o atendimento dos índios da região. Entre os Terena 
que passaram a viver na RID, algumas famílias já ti-
nham tradição de participação na igreja católica e 
assim continuaram, participando de cerimônias cató-
licas na cidade.

evangélicos ficaram em dúvida com a propos-
ta de Mbiguá, pois liderar uma filial é sem-
pre mais cômodo, é só seguir o comando de 
superiores; já uma igreja indígena tem que ser 
levantada desde a base. Mas eles não tinham 
outra saída e aceitaram o desafio de fundar 
um trabalho próprio.

Assim, os indígenas egressos da Casa da 
Bênção fundaram, em 1993, na aldeia Jagua-
piru, a Igreja do Evangelho Pentecostal Indí-
gena de Jesus (IEPIJ), com um regulamento 
distinto daquele que conheceram na Casa da 
Bênção. Enquanto esta obrigava a dar o dízi-
mo e as ofertas, a ir à igreja todos os dias e 
prezava pelo apelo emocional, a nova igreja 
promovia a participação, a oferta e o dízimo 
dos membros sem obrigação. A orientação 
era realizar os cultos sem exagero, sem ba-
rulho. Pessoas batizadas em outras igrejas, 
desde que concordassem com a disciplina e 
o estatuto da igreja, seriam bem vindas nes-
sa congregação indígena. Contudo, a Casa da 
Bênção é considerada como uma mãe espiri-
tual pelos líderes que de lá saíram e fundaram 
a IEPIJ e outras.

Com a fundação da IEPIJ, a ideia foi con-
gregar todos os indígenas que iam diária ou 
semanalmente da reserva para a cidade, para 
participar dos cultos. Depois, com o cresci-
mento demográfico acelerado na RID, muitas 
famílias passaram a se congregar novamente 
nas igrejas da cidade ou nas novas igrejas fun-
dadas por indígenas dentro da reserva.

Também a Igreja do Evangelho Pentecostal 
Indígena de Jesus se reconhece e é reconhe-
cida como mãe espiritual, como a sementeira 
de vários pastores e líderes que iriam fundar 
outros ministérios ou grupos religiosos. No 
depoimento dos líderes, a igreja é, nesse sen-
tido, como uma escola. Ela instrui os mem-
bros para que, quando já se sentirem capa-
citados para liderar uma comunidade, sair e 
fundar seu próprio ministério. Os últimos que 
saíram foram Gilberto de Souza e Diomar Pei-
xoto, fundadores das igrejas Deus é Luz e a 
Pentecostal Indígena Jesus Fonte d’Água Viva, 
respectivamente. Distinta de outras igrejas, 
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como a Deus é Amor, a IEPIJ acompanha os 
membros que saem para fundar outros minis-
térios, sem romper com eles, nem os julgar. 
Para o pastor Odair, isso é próprio de uma 
igreja indígena, que valoriza a iniciativa pró-
pria e não segue uma tradição que briga com 
outra tradição. Para o fundador da IEPIJ, “as 
igrejas são hoje necessárias na comunidade 
que, desorientada com a falta dos líderes re-
ligiosos tradicionais, procura ser apascentada 
pelos pastores. É nesse contexto que a igreja 
ganha espaço nas aldeias”.

Gostaríamos de encerrar este item lem-
brando que, na mesma época do surgimento 
da IEPIJ, em 18 de maio de 1994, fundava- 
se outra igreja indígena, a Pentecostal Último 
Tempo, cuja sede ficou sendo Caarapó e que, 
dezenove anos depois, tem comunidades em 
Amambai, Campestre, Lima Campo, Manga 
Poty (no Paraguai), Pirakuá, Sassoró, Doura-
dos e Takuapiry. Seu líder na RID, Carlos Be-
nites, contou a história dessa igreja fundada 
pelo Kaiowa Sílvio Paulo,678 sem fazer qual-
quer alusão a objeções por parte da FUNAI 
para sua fundação. Perguntado sobre sua tra-
jetória, o senhor Carlos disse: 

Eu me converti em vários evangelhos, entre 
outros, na Assembleia de Deus da Madureira e 
na Palavra de Cristo para o Brasil com sede em 
Campo Grande. Me batizei em 1987 e, tendo 
já muitos ministérios na reserva de Dourados, 
fui a Caarapó e conversei com o capitão Síl-
vio Paulo, com quem tentei reunir os parentes 
que já eram crentes e estavam espalhados em 
outras igrejas ou estavam soltos (isarambipa). 
Sílvio Paulo se converteu e concordou em 
fundar um ministério na reserva onde ele era 
capitão. Reunimos os parentes e fundamos a 
Igreja Pentecostal Último Tempo, que foi regis-
trada no nome dele, pastor missionário Sílvio 
Paulo, pois ele já tinha documento e já era au-
toridade.

Nosso interlocutor entende que sua igreja 
tem a “doutrina fraca”. Inquirido por nós a res-
peito, ele afirma, “ikãngy voínte, verdadeira-
mente é fraca nossa doutrina porque nós não 

678 Sobre Sílvio Paulo, consultar VIETTA, 2003, p. 121-
122; 133.

proibimos quase nada como a igreja Deus é 
Amor, que tem a doutrina forte. Nós não proi-
bimos porque se proibimos coisas dos jovens, 
eles querem morrer, omanõse”, uma alusão 
ao suicídio entre jovens nas aldeias kaiowa e 
guarani.

Quando o senhor Carlos Benites disse 
“tentei reunir os parentes que já eram cren-
tes e estavam espalhados em outras igrejas ou 
estavam soltos (isarambipa) ”, a constituição 
da igreja aparece como elemento organiza-
cional, pois criar a igreja oportuniza um novo 
espaço organizacional aos parentes. Esse fe-
nômeno é muito presente no pentecostalis-
mo kaiowa e guarani, como observou Pereira 
(2004). Nesse sentido, muitos pastores e diri-
gentes são também fortes lideranças políticas, 
como é o caso do próprio Sílvio Paulo, men-
cionado na fala do Carlos Benites. 

Cabe destacar que tanto a Missão Caiuá 
como a Missão Alemã investiram, sobretudo 
através da educação escolar, na formação de 
líderes indígenas, com o objetivo final de tor-
ná-los pregadores do evangelho. Nesse senti-
do, devemos reconhecer que essas entidades 
missionárias são mães espirituais de muitos 
líderes pentecostais indígenas no sul de Mato 
Grosso do Sul. Estes estudaram nas “escolas 
da Missão” e passaram por uma primeira so-
cialização com a linguagem e com as práti-
cas “cristãs” nos “cultos da Missão”. A Missão 
Caiuá, no contexto da celebração do jubileu 
de 80 anos de fundação, ordenou indígenas 
ao ministério e apoiou a implementação de 
uma Igreja Indígena Presbiteriana, que até 
agora não se desenvolveu como tal, tendendo 
à fragmentação em células, com perfil organi-
zacional e teológico pentecostal.

A lógica de criação de novas congregações 
e pontos de pregação tende a seguir a lógica 
dos grupos políticos e de parentesco, articula-
dos por pessoas que se apresentam como líde-
res de parentelas e/ou grupos de famílias que 
de alguma forma reconhecem a ascendência 
do dirigente ou pastor. A organização da Igre-
ja Indígena Presbiteriana tende aos poucos a 
se distanciar da forma organizacional da IPB 
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e a incorporar elementos teológicos e doutri-
nários das igrejas pentecostais, com as quais 
convive na reserva. Nesse sentido, ela poderia 
caminhar para ser mais índia, na medida em 
que for se conformando aos estilos do pente-
costalismo na reserva. Contra essa tendência, 
há também esforços, de parte de algumas li-
deranças, para manter a igreja fiel aos princí-
pios presbiterianos. Em todo caso, os dados 
parecem corroborar que, embora os membros 
da Igreja Indígena Presbiteriana sejam todos 
Guarani, Kaiowa ou Terena, essa igreja con-
tinua profundamente dependente da Missão. 
Segundo o pastor de uma igreja pentecostal 
indígena, isso se deve ao fato de ela ter sido 
fundada com o mesmo regulamento da IPB. 

Em todo caso, cabe perguntar: Qual o sentido 
que é atribuído ao adjetivo “Indígena” acres-
centado ao nome “Igreja Presbiteriana”? Qual 
terá sido a expectativa dos presbiterianos em 
relação à criação dessa igreja? A proposta ori-
ginal foi indígena ou da Missão?

Por sua vez, como já foi dito, a maior parte 
das outras igrejas atuantes na RID tem víncu-
los com missionários e ministérios situados 
fora das reservas. Evidenciam-se, nesses ca-
sos, duas coisas: o interesse dos indígenas em 
estarem vinculados às redes de aliança com os 
irmãos da cidade e o interesse de missionários 
e pastores não índios em aproveitar para suas 
igrejas a iniciativa indígena de “autoevange-
lização”. Certamente, para evitar complica-
ções políticas, esses missionários e pastores 
aparecem pouco na reserva, mas suas visitas 
são sempre muito valorizadas pelos membros 
das congregações.

Seja como for, o histórico da transforma-
ção do perfil das igrejas cristãs situadas nas 
reservas, do evangélico histórico ao pentecos-
tal indígena, evidencia um intenso protago-
nismo indígena. Eles atuaram como sujeitos 
nesse processo, enfrentando a força institu-
cional da Missão Caiuá, da FUNAI e, num 
primeiro momento, das lideranças indígenas 
oficiais. Posteriormente, já no período mar-
cado pelo ordenamento jurídico resultado da 
Constituição de 1988, os líderes pentecostais 

enfrentaram dificuldades com a FUNAI e o 
MPF.679 Por fim, conseguiram a assinatura de 
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
que permite, embora condicione, a continu-
ação de suas práticas religiosas. Pelo acordo, 
os pastores comprometem-se a não agredir 
as práticas religiosas tradicionais. Isto por-
que a convivência entre pastores indígenas e 
xamãs é muitas vezes tensa, com acusações 
mútuas de práticas de feitiçaria. Esse tipo de 
acusação é muito grave, pois exige interferên-
cia das autoridades indígenas a fim de evitar 
consequências imprevisíveis, como violên-
cias e mortes. Do ponto de vista sociológico, 
tais acusações podem ser consideradas como 
códigos para expressar conflitos entre pessoas 
ou grupos rivais, ou seja, a acusação é prece-
dida de tensões já instaladas.

O pacto de não agressão proposto pelo 
MPF teve como objetivo evitar o desenvolvi-
mento de conflitos entre crentes e seguidores 
da religião tradicional. A dificuldade está no 
fato de que o discurso pentecostal, dentro e 
fora das reservas, articula-se a partir de forte 
ênfase na negação da validade de outras prá-
ticas religiosas, o que muitas vezes tende a 
desqualificar ou demonizar líderes religiosos 
que praticam outras crenças. A desqualifica-
ção da crença tende a se disseminar como 
estigma aos que professam essa crença, o 
que pode levar ao ódio religioso entre gru-
pos rivais. Nas reservas kaiowa e guarani, tais 
acusações expressam-se inclusive na escola, 
quando crianças filhas de pais crentes apeli-
dam os filhos de pais praticantes da religião 
tradicional de “rabudo”, como referência di-
reta ao diabo, que se imagina ser possuidor 
de cauda. O respeito à diversidade religiosa 
ainda constitui um desafio para o pentecos-
talismo indígena. A maior parte dos pastores 

679 É necessário registrar que a FUNAI e MPF foram 
acionados por lideranças indígenas ligadas à tradição 
religiosa kaiowa e guarani, denominados de caciques 
ou rezadores. Existem disputas e acusações recípro-
cas entre alguns rezadores e alguns pastores, pois as 
duas práticas religiosas por eles representadas não se 
dão fora do cenário de disputas políticas, que carac-
terizam atualmente as reservas (verificar a respeito 
PEREIRA, 2004b). 
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e dirigentes, consciente da necessidade desse 
respeito entre religiões, do arranjo jurídico- 
legal que assim exige tal respeito e das van-
tagens da convivência pacífica entre grupos 
religiosos, formalmente defende a tolerância 
à diferença religiosa, mas os sermões tendem 
a ser repletos de intolerância e de formula-
ções que demonizam as práticas xamânicas.

Significado da conversão religiosa de 
indígenas ao pentecostalismo

Os testemunhos de conversão resumem- 
se, invariavelmente, nos seguintes termos: 

O evangelho foi muito bom para mim; antes 
eu vivia perdido, sofria, não tinha lavoura, be-
bia muita pinga, era violento, batia na mulher 
e nos filhos, não tinha nada, era doente, tentei 
suicídio; agora estou na igreja, Jesus me tirou 
da bebida, da droga, me curou, não gasto mais 
dinheiro à toa, estou bem na minha família, te-
nho esperança e alegria de viver, me converti 
para defender minha vida.

Os testemunhos sempre apontam para as 
mazelas da situação vivida antes da conver-
são. O ato da conversão é como um divisor 
entre um passado dominado pelo diabo e o 
presente e futuro marcados por bênção, paz 
na família, saúde e prosperidade. Ao evocar 
esse “passado”, condenam, de certa forma, 
as pessoas que, “surdas aos ensinamentos da 
igreja”, ainda não se arrependeram. Essa retó-
rica distingue o grupo formado pelas “pessoas 
salvas” do daquelas que “vivem no mundo” 
e, não raro, propicia grupamentos ativos po-
liticamente, inclusive na eleição de capitães.

Vários indígenas explicaram a conversão 
recorrendo a duas palavras: oity, derrubar, e 
omopu’ã, levantar. Com isso fazem alusão ao 
fato de, em muitas igrejas, o pastor derrubar 
a pessoa com o poder de sua oração, supos-
tamente para o diabo sair dela, e ao fato de 
o pastor levantar essa pessoa do chão, com 
o poder da mesma palavra. A pessoa cai por-
que foi intimidado aquele que a sustentava, 
o diabo. Ela só pode ser erguida pelo pastor, 

através do Espírito Santo, o único autorizado 
a promover o levantamento verdadeiro. Coin-
cidentemente, o verbo levantar indica a capa-
cidade de construir, formar, agrupar, liderar, 
etc., na língua guarani e kaiowa.

Todos os líderes entendem que sua missão 
de converter indígenas ao cristianismo é para 
evitar a violência na aldeia, o que se desdobra 
na identidade ou autocompreensão dos indí-
genas convertidos. Invariavelmente, todas as 
pessoas com as quais conversamos defendem 
sua indianidade e afirmam que são indígenas, 
mesmo sendo crentes. Para uma evangelista 
pentecostal, “ser crente não tira a cultura, só 
tira os maus costumes, a parte ruim da cultu-
ra, nde laja vainte oipe’a”. O mesmo discurso 
verifica-se nas palavras de Luciano Arévalos: 

Somos indígenas mesmo crentes, pois temos o 
documento da Funai, onde consta que somos 
índio. Para os outros índios que não são cren-
tes, ser índio é se vestir como índio e praticar 
os costumes antigos que são sua religião. Nós 
somos outros índios temos outros costumes, 
que também são indígenas porque nós índios 
os praticamos.

Quanto ao tema da luta indígena pela ter-
ra, em geral os pastores não incentivam o mo-
vimento. Alguns entendem que a igreja não 
pode aconselhar seus membros a tomar o que 
é do outro, pois é errado. Outros afirmam que 
não podem encorajar seus membros a acam-
par, pois a vida de quem acampa é muito pre-
cária e insegura. Contudo, há evangélicos em 
vários acampamentos e no movimento indí-
gena, os quais não poucas vezes disputam o 
lugar de líder com os rezadores tradicionais. 
Mas, nos acampamentos e ocupações de co-
munidades que reivindicam a demarcação de 
terras, predominam as práticas religiosas con-
sideradas como tradicionais. Os xamãs cha-
mam para si a responsabilidade de orientar a 
comunidade, entendendo que esses espaços 
são tekoharã, ou seja, locais onde retomarão 
as práticas religiosas tradicionais. Em muitos 
casos, os xamãs não aceitam evangélicos nes-
ses espaços, ou impedem-nos de aí realizarem 
práticas religiosas pentecostais. A maioria dos 
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Kaiowa e Guarani não vê contradição entre 
“rezar na tradição”, quando estão no acam-
pamento e ocupação, e participar dos cultos 
quando estão nas reservas.

Quando se leva em consideração o cenário 
sociocultural instaurado na RID em quase um 
século de implantação do sistema de reserva, 
a adoção das religiões cristãs pentecostais 
pode ser pensada como alternativa possível 
de recomposição das “solidariedades danifi-
cadas”, no sentido atribuído a essa expressão 
por Giddens (1996). A perda dos territórios 
de ocupação tradicional, a territorialização 
de dezenas de comunidades no espaço da re-
serva e a intervenção direta das agências do 
Estado e da sociedade nacional na população 
indígena aí recolhida, dentre outros fatores, 
expuseram os Kaiowa, Guarani e Terena ao 
poder de fragmentação social característico 
da modernidade. Nesse sentido, a conversão 
pode ser considerada como estratégia para 
novamente instituir a experiência comunitá-
ria. Tal percepção permite discutir aspectos 
relacionados ao parentesco e à organização 
social próprias das etnias que vivem na RID, 
diretamente envolvidas na composição das 
comunidades pentecostais. O autor desen-
volve o sentido da expressão “solidariedades 
danificadas” no livro As Conseqüências da 
Modernidade, dedicado à compreensão do 
redirecionamento do modo de composição 
das sociedades nacionais no presente século e 
do lugar dos indivíduos dentro desses arranjos 
organizacionais coletivos. Acreditamos que a 
formulação possa ser útil para a compreensão 
do fenômeno religioso aqui analisado.

Apropriando-nos dessa ideia para discutir 
o pentecostalismo na RID, é possível dizer que 
o constrangimento de inserção no sistema de 
reserva representou para os índios o encontro 
com a modernidade e seus instrumentos de 
diluição das práticas comunitárias baseadas 
nas relações de parentesco e solidariedade 
econômica e a vivência religiosa. Na RID, 
parece não haver lugar para as perspectivas 
holistas que orientam a conformação socio-
cosmológica das sociedades indígenas aqui 

tratadas. Como consequência, impõe-se o 
individualismo e a fragmentação do tecido 
social, diluindo o sentido de comunidade. 
Por outro lado, a fragmentação nunca é total. 
Como observa Dumont (1985), o holismo não 
foi definitivamente expulso do cenário histó-
rico, nem mesmo nas sociedades ocidentais 
que inventaram o individualismo radical. O 
autor demonstra que os Estados nacionais 
modernos parecem estar sempre ameaçados 
pela volta ao holismo, mesmo que em versões 
perversas, como os sistemas políticos totali-
tários.

As pesquisas que temos realizado até o 
momento nas comunidades religiosas cristãs 
da RIDs indicam que a alternativa da con-
versão parece se constituir em tentativa de 
rearticular redes de alianças necessárias para 
a composição de grupos, que adquirem o for-
mato de parentelas articuladas em torno de 
um líder. Esse líder é o pastor, dirigente, mis-
sionário, diácono ou ancião, que atua como 
guia e protetor das pessoas que se dispõem a 
seguir as doutrinas ensinadas em sua congre-
gação.680

A conversão apresenta-se como mais efi-
ciente e estável quando se considera a rede 
mais imediata do círculo de convivência, for-
mado pelos parentes e aliados mais próximos. 
A conversão de um grupo de pessoas aparen-
tadas, que em certa medida já atuam enquanto 
grupo político, consolida e intensifica as rela-
ções entre elas. Isto dá maior solidez e consis-
tência às relações interpessoais, as quais, em 
geral, passam a dispor de instrumentos mais 
eficazes para gerenciar conflitos, tornando a 
convivência mais harmônica. Se do ponto de 
vista do círculo dos parentes mais próximos 
a conversão fornece instrumentos para resol-
ver uma série de problemas de convivência, 
no círculo de relações mais ampliado, entre 
as parentelas, aparenta colocar problemas e 
impasses para a reprodução do sistema social 
como um todo, dificultando a expressão do 

680 Ver, por exemplo, PEREIRA, 2004b, 2012; CHA-
MORRO, 2008, 2009b.
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sentimento de comunidade. De qualquer for-
ma, parece arrefecer a distintividade cultural, 
esvanecendo os recursos diacríticos e o sen-
timento de pertencimento a um grupo exclu-
sivo de pessoas. Essa aparência pode ser, em 
grande medida, ilusória, já que outros mate-
riais são incorporados como recursos diacrí-
ticos, como a identificação por determinado 
dom ou a adoção de certa doutrina.

O argumento aqui desenvolvido é que a 
composição das comunidades religiosas arti-
culadas nas congregações e igrejas existentes 
na RID apresenta-se como expressão de re-
composição de formas organizacionais holis-
tas. Elas parecem encontrar, no pentecostalis-
mo, abertura para esse tipo de apropriação, 
pois ele propiciaria a oportunidade de aderir 
à nova religião como recurso para a consti-
tuição de coletivos organizacionais profunda-
mente marcados pelo sentimento comunitário 
e pela solidariedade vivenciada na experiên-
cia do ajuntamento e efervescência religiosa.

A experiência dos Kaiowa, Guarani e Te-
rena que vivem na RID com missões cristãs 
é bastante antiga, remontando ao período de 
criação da reserva. Já em 1928, os missioná-
rios se fizeram presentes através da implan-
tação da Missão Evangélica Caiuá. Entretan-
to, a Missão Caiuá, inicialmente organizada 
por presbiterianos e metodistas, parece não 
ter encontrado o caminho para a sintonia 
profunda com os sistemas sociais indígenas, 
insistindo em doutrinas marcadamente racio-
nais, às quais os índios se mostraram pouco 
receptivos. Por outro lado, por muitas déca-
das, os agentes dessa Missão combateram, 
com grande êxito, o xamanismo e parte sig-
nificativa dos preceitos cosmológicos kaiowa 
e guarani, gerando, com isso, transformações 
de peso não apenas nas práticas rituais, mas 
também em diversas concepções da organi-
zação social e política desses indígenas, bem 
como na noção de indivíduo. Tarefa na qual 
as famosas “escolas da Missão” desempenha-
ram um papel fundamental.

O contrário aconteceu com os pentecos-
tais, que, a partir da década de 1980, expan-

diram suas igrejas na RID, num verdadeiro 
movimento de massa, embora em constante 
convívio com a oposição silenciosa, mas per-
sistente, dos líderes religiosos tradicionais. 
Uma possível explicação para o pouco êxito 
da conversão desses índios ao presbiterianis-
mo e ao metodismo talvez seja aquele apon-
tado por Dumont, quando afirma que a refor-
ma calvinista buscou eliminar justamente os 
elementos de holismo da religião cristã, colo-
cando o indivíduo como centro da vida reli-
giosa. Segundo o autor, “com Calvino, a Igre-
ja, englobando o Estado, desapareceu como 
instituição holista” (DUMONT, 1985, p. 70). 
Nesse sentido, os índios assimilam pouco o 
protestantismo histórico, porque recusam a 
centralidade do indivíduo; eles apresentam 
maior facilidade em adotar as práticas pente-
costais, porque elas permitem a expressão do 
holismo social.

Existem outras chaves a partir das quais 
podemos apreender os significados da con-
versão religiosa de indígenas ao pentecosta-
lismo. Ela pode ser entendida como oposição 
ou alternativa a determinado tipo de relação 
com as tradições681 religiosas autóctones. Na 
percepção dos que se apresentam como con-
vertidos ao pentecostalismo, a tradição foi vá-
lida no passado, quando existiam rezadores 
verdadeiros, mas ela deixou de ter validade 
na medida em que tais rezadores morreram 
e não deixaram sucessores. Mesmo entre os 
líderes pentecostais, é comum apontarem 
algum parente (tio, avó etc.) por eles consi-
derados como autêntico líder espiritual da 
religião tradicional. Outras vezes dizem que 
esses rezadores ainda existem, em outros lu-
gares distantes, longe do acesso das pessoas 
que vivem na RID.

Em conversa sobre esse tema, o pastor 
da IEPIJ lembrou um seminário organizado 
pelo Grupo de Trabalho Missionário Evan-
gélico – GTME, no início da década de 

681 Utilizamos o termo “tradição”, porque é através des-
sa expressão que as etnias indígenas que vivem na 
RID denominam as práticas religiosas oriundas das 
gerações anteriores, quando elas ainda não estavam 
submetidas ao sistema de reserva.
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2000, na aldeia dos indígenas Paresi, em 
Mato Grosso. Na ocasião, os pastores indí-
genas do Brasil teriam sido desafiados por 
seus pares indígenas do hemisfério norte a 
trabalhar de forma conjunta com os líderes 
tradicionais (rezadores e xamãs indígenas). 
Nosso interlocutor rememora seu argumen-
to com as seguintes palavras: 

Eles [os líderes indígenas tradicionais] invo-
cam com fé tradicional. Mas nós mesmos não 
tivemos oportunidade de conhecer a nossa 
tradição espiritual indígena. Hoje nós conhe-
cemos uma outra tradição, a da Bíblia, a de 
Jesus Cristo e esta é diferente da que é vivida 
pelos mestres tradicionais. Nós não temos a 
mesma linguagem. Mas nós podemos firmar 
um acordo de respeito mútuo entre os líderes 
religiosos indígenas.

Se o tempo da tradição passou, o recurso 
disponível é a igreja, considerada adequa-
da para oferecer as respostas colocadas pelo 
tempo atual. Para os convertidos, é uma pena 
que alguns Kaiowa e Guarani ainda insistam 
em seguir a tradição, pois os rezadores verda-
deiros acabaram; ficaram apenas os aprovei-
tadores e embusteiros, “rezadores gua’u”, que 
se apresentam como se fossem verdadeiros, 
para aproveitar da boa fé das pessoas.

Os que insistem em se identificar como 
rezadores apresentam perspectiva oposta. 
Para eles, a tradição não foi apenas válida no 
passado, mas continua viva e atual, poden-
do e devendo ser praticada. A divergência de 
perspectivas em relação à tradição pode levar, 
como mencionamos anteriormente, a tensões 
e acusações recíprocas, mas é cada vez maior 
o número de rezadores e pastores dispostos 
a construir uma convivência respeitosa. Em 
várias ocasiões, o Ministério Público ou a FU-
NAI foram acionados por ambos os lados para 
intermediar formas de convivência.

A adesão ao pentecostalismo ou a conti-
nuidade nas práticas religiosas tradicionais 
podem ser pensadas ainda como modalidade 
de relação ou interação com o entorno regio-
nal, ou seja, com a sociedade não indígena. 
Elas constituem distintas formas de inserção 

no cenário das instituições do Estado e da 
sociedade nacional, com interesses voltados 
para a população indígena. Os convertidos ao 
pentecostalismo constroem amplas redes de 
relação com as igrejas estabelecidas nas cida-
des e, através delas, captam uma variedade de 
recursos. A mobilização dos estilos compor-
tamentais e doutrinais das igrejas, tais como 
formas de vestimenta, abstinência ao álcool 
etc. atuam como fatores amenizadores dos 
preconceitos aos quais os índios estão sujei-
tos, ampliando a aceitação na sociedade não 
indígena. Por outro lado, os rezadores e se-
guidores da tradição também constroem suas 
redes de alianças, com ONGs, universidades, 
órgãos governamentais, movimentos sociais 
etc. A opção de ser crente ou tradicional dá- 
se, entre outras coisas, a partir de oportunida-
des de negociar formas de pertencimento e in-
serção no entorno regional/nacional. É nesse 
sentido que a opção pode mudar ao longo da 
vida, sendo possível encontrar alguma pessoa 
que, num momento, é missionária, e noutro é 
rezadora, ou vice-versa.

Considerações finais

Gostaríamos de encerrar este capítulo des-
tacando alguns temas que merecem maior 
detalhamento em futuras pesquisas. Cabe 
investigar: a) em que termos a pertença reli-
giosa pentecostal torna os grupos indígenas 
“convertidos” agentes transformadores de seu 
próprio sistema social; b) como essa transfor-
mação atualiza procedimentos tradicionais 
ou indigeniza a fé cristã; c) como a presença 
de tensões entre a perspectiva dos pastores e 
dos líderes religiosos tradicionais ou xamãs 
expressam-se no cotidiano das comunidades 
e nas formas de organização social, política, 
quanto à noção de pessoa e quanto às leituras 
indígenas a respeito da sua cosmologia e dos 
preceitos bíblicos.

Os dados discutidos no presente texto per-
mitem postular que a opção pela conversão 
ou pela tradição vincula-se a fatores: a) de 
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ordem sociológica, tais como a constituição e 
as oposições entre parentelas, já que a partir 
da conversão as pessoas parecem buscar es-
paço como liderança na configuração políti-
ca das atuais reservas; b) relativos ao contato 
com a sociedade nacional, instituindo formas 
de negociação de vínculos e inserção nessa 
sociedade; c) situados no campo dos dilemas 
pessoais, a crise de sentido, a dificuldade 
de encontrar respostas nas ordens sociológi-
cas instituídas (parentela, liderança religiosa 
tradicional e formas de solidariedade situa-
das nas redes de aliança);682 d) associados à 
mística e à cosmologia kaiowa, guarani, tere-
na ou indígena.

Cada um desses fatores remete a com-
plexidades cuja compreensão ainda requer 
muitas pesquisas. De nosso ponto de vista, 
consideramos fundamental sempre levar em 
consideração, como uma espécie de pano 

682 Aqui se expressa principalmente o vazio sentido pe-
las solidariedades danificadas, fenômeno caracterís-
tico da modernidade, também presente nas reservas 
indígenas.

de fundo, as transformações históricas de-
correntes do colapso do ambiente de vida� 
Não se podem olvidar a expropriação territo-
rial e a implantação de instituições coloniais 
nas reservas, que ocupam espaço crescente 
no ordenamento das práticas sociais aí de-
senvolvidas. De todo modo, também não se 
pode deixar de lado a capacidade de ação 
dos indígenas, que atuam como sujeitos de 
seu sistema social. Pensando por esse viés, a 
conversão pode ser considerada, ao mesmo 
tempo, como consequência da colonialidade 
imposta aos sistemas sociais indígenas na RID 
e, contrária e ambiguamente, como forma de 
se opor ao caos gerado por essa colonialida-
de. Essa ambiguidade é vivida na pele e no 
espírito pelos indígenas, que, não raro, alter-
nam as posições de crente cristão e de segui-
dor da “religião” tradicional. Por seu turno, as 
pessoas dedicadas ao tema defrontam-se com 
a dificuldade de formular uma compreensão 
do fenômeno e, em certa medida (é preciso 
declarar), parecem muitas vezes perseguidas 
pelas mesmas dúvidas e incertezas.
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Missões católicas contemporâneas em Mato 
Grosso do Sul: dilemas e tensões entre a Pastoral 
Indigenista e o Conselho Indigenista Missionário

Meire Adriana da Silva

das por missionários da Igreja católica junto à 
população indígena, não ligadas diretamente 
aos trabalhos do CIMI. As primeiras ações da 
PI ocorreram ainda no antigo estado de Mato 
Grosso, tendo em vista que o estado de Mato 
Grosso do Sul foi criado em 1977 e instalado 
em 1979. Assim, a transição entre a criação e 
a instalação do novo estado coincidiu com o 
período dos trabalhosiniciais de instalação do 
CIMI em Mato Grosso do Sul.

As ideologias do CIMI serão descritas tendo 
como referência as formulações dos teólogos 
Paulo Suess (2012) e Mário Fioravante (1990). 
Para as reflexões conceituais acerca do prota-
gonismo indígena, serão utilizadas as análises 
do teólogo luterano Roberto Zwetsch (2012). 
Esse protagonismo dos Guarani e Kaiowa tor-
nou-se mais visível a partir de 1979, período 
de criação do CIMI em Mato Grosso do Sul. 
Neste histórico das ações do Conselho Indige-
nista junto aos Guarani e Kaiowa, relatamos a 
mistura de relações entre esse povo e os agen-
tes externos, atitude tomada pelos indígenas 
para alcançar seu objetivo de recuperação de 
seus territórios.

Fioravante (1990), ao analisar os conteú-
dos ideológicos que orientaram as práticas 
do Conselho Indigenista e suas ligações jun-
to aos índios, considera que a simetria rela-
cional idealizada na formação dos agentes 
cimianos encontra freios e empecilhos na 

Introdução

Este trabalho registra e analisa as práticas 
religiosas e políticas da Igreja católica no atual 
estado de Mato Grosso do Sul, bem como as 
suas relações conflituosas e, por vezes, cor-
diais com o indigenismo praticado pelo órgão 
indigenista oficial do Estado brasileiro, a Fun-
dação Nacional do Índio (FUNAI). Esta pes-
quisa abarca o período que vai desde o final 
da década de 1970 – período que antecedeu 
à criação do Conselho Indigenista Missioná-
rio (CIMI), no estado sul-mato-grossense – até 
meados de 2002. Nesse sentido, registramos 
as estratégias desenvolvidas pelos Guarani e 
Kaiowa na convivência com a Pastoral Indi-
genista e, em seguida, com o CIMI. Destaca-
mos, nesta exposição, as ações do Conselho 
Indigenista, no então Mato Grosso, junto à 
Pastoral Indigenista e, posteriormente, de for-
ma independente. O foco deste trabalho é o 
processo de criação do CIMI/MS, instituição 
que apoiou o movimento indígena no perío-
do pesquisado, e suas atuações na região ocu-
pada pelas etnias Terena, Guarani e Kaiowa, 
levando-se em conta que o Conselho atuou, 
sobretudo, em áreas habitadas por Kaiowa e 
em algumas áreas ocupadas por Guarani ou 
por ambas as etnias.

Neste capítulo, denominam-se “Pastoral 
Indigenista” (PI) todas as ações desenvolvi-
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estrutura da Igreja católica, bem como nos 
condicionamentos sociopolíticos da socie-
dade pertencente a essa instituição. O autor 
considera, ainda, que há uma reproposição à 
permanência e à continuidade do estilo tra-
dicional da missão católica. Nesse sentido, 
é possível propor que um dos fundamentos 
da atuação inicial do CIMI era a pastoral de 
convivência, que postulava a necessidade de 
se ouvir os índios e incorporar suas formula-
ções no equacionamento dos problemas vivi-
dos em suas comunidades e na estruturação 
de programas de apoio a essas populações. 
Tal posicionamento estava em franca oposi-
ção às práticas do órgão indigenista oficial, 
baseadas na tutela e na suposta posição dos 
indígenas enquanto “relativamente” capazes, 
como inscrita no Estatuto do Índio. A postura 
adotada pelo CIMI era inovadora, por consi-
derar os indígenas como interlocutores capa-
citados a participar de todas as decisões que 
os afetassem.

Os empecilhos ditos por Fioravante são 
decorrentes de posicionamentos diferentes da 
hierarquia da Igreja católica quanto ao traba-
lho com os índios, ou seja, apesar de o CIMI ter 
concepções renovadoras, tendo como um dos 
principais objetivos a organização indígena, a 
macroestrutura da Igreja católica considerava 
que essa função não cabia a esse Conselho, 
mas, sim, trabalhos voltados à evangelização. 
Fica evidente que os missionários do CIMI de-
fendiam, em relação aos índios, uma postura 
que não era hegemônica, mesmo dentro da 
igreja à qual pertenciam. Esse dilema parece 
marcar a trajetória do CIMI.

No entanto, mesmo com os obstáculos en-
contrados pelos cimianos no interior da Igreja 
católica, principalmente por estarem em jogo, 
no período da criação do CIMI, mudanças no 
modelo econômico do Estado brasileiro em 
relação à estrutura fundiária, esse Conselho 
buscou dar visibilidade ao denominado pro-
tagonismo indígena, sendo este um de seus 
princípios norteadores originários. Para Suess 
(2012, p. 1), o CIMI constitui “uma entidade 
articuladora de missionários e missionárias 

que fazem uma autocrítica da pastoral indige-
nista”. Essa autocrítica faz parte das reflexões 
do Conselho, o qual, por meio de novas con-
cepções de trabalho juntos aos índios, passa a 
atuar na assessoria e no apoio da organização 
indígena e, principalmente, na luta pela terra, 
não se centrando mais exclusivamente nos as-
pectos ditos assistenciais e de evangelização.

Esse processo de autocrítica é visível ao 
historicizarmos os primeiros passos para a 
instituição do CIMI no estado de Mato Grosso 
do Sul. Dessa forma, demonstraremos, ao lon-
go deste texto, as contradições, continuidades 
e conflitos entre a Igreja católica, por meio 
da Pastoral Indigenista, e o CIMI, durante seu 
processo de constituição.

Em meio aos conflitos oriundos da diver-
sidade ideológica no interior da Igreja cató-
lica no período mencionado, é importante 
refletir sobre o sentido e as condições para 
o protagonismo indígena. Isso porque, nesse 
processo, os indígenas, aos poucos, posicio-
naram-se e criaram estratégias de convívio 
com setores da Igreja católica. Portanto, para 
analisar a presença indígena e sua relação 
com a nova missão católica, é fundamental 
perceber as reflexões de Zwetsch. Para esse 
autor, protagonismo indígena significa: 

O esforço persistente das comunidades indí-
genas, de suas lideranças e intelectuais pela 
garantia de seus direitos inalienáveis, por au-
tonomia cultural, de pensamento e de crença, 
e pelo direito a uma identidade diferencia-
da que remete a um modo de ser particular 
no conjunto da sociedade contemporânea. 
(ZWETSCH, 2012, p. 44). 

É esse esforço pela garantia de seus direitos, 
principalmente relativos à retomada dos ter-
ritórios dos Guarani e dos Kaiowa em Mato 
Grosso do Sul, que é percebido no processo 
de instalação do Conselho Indigenista Mis-
sionário neste estado. Junto a essa busca por 
direitos, tornaram-se necessárias estratégias de 
convívio entre Pastoral Indigenista, CIMI e FU-
NAI, o que foi gerando diálogos e interações 
com a sociedade não indígena. No caso dos 
atuais Guarani e Kaiowa, citados no texto de 
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Zwestch (2012) como em uma situação dra-
mática devido à violência contra esses povos, 
podemos afirmar que protagonismo indígena 
também significa continuar a ter direito à vida.

A postura do CIMI em relação ao indige-
nismo, muitas vezes, aproxima o órgão do 
movimento indígena, e suas nascentes orga-
nizações, e de outras agências ecumênicas 
e organizações da sociedade civil, com as 
quais o CIMI passa a construir identidade de 
propósitos. Não raro, essas relações são mar-
cadas por momentos de maior aproximação 
e por tensões pontuais. No caso da atuação 
do CIMI em MS, houve a parceria parcial em 
ações com o movimento indígena e com o 
Projeto Kaiowa-Ñandeva, uma organização 
não governamental, sem filiação religiosa.

Atuação do CIMI Nacional junto à 
Pastoral Indigenista em Mato Grosso/

Mato Grosso do Sul

O CIMI foi criado no Brasil em abril de 1972, 
sob a influência do Encontro de Barbados Ie 
do documento IJuca Pirama–O índio aquele 
que deve morrer. O encontro de Barbados I683 
foi realizado em 1971, com a participação de 
vários antropólogos brasileiros. Em seu docu-
mento final, entre outras questões, destaca-se 
uma forte crítica contra o trabalho missionário 
das Igrejas: “Chegamos à conclusão de que o 
melhor para as populações indígenas, e tam-
bém para preservar a integridade moral das 
próprias Igrejas, é acabar com toda a atividade 
missionária” (BARBADOS I 1971 apud PRE-
ZIA, 2003, p. 323). A proposta significava uma 
espécie de moratória na evangelização, que 
seria substituída pela atitude de humildemen-
te ouvir os indígenas para, em seguida, buscar 
formas de apoiar as demandas que emergissem 
de suas próprias comunidades.

A resposta oficial dos missionários católicos 
a essa crítica surgiu durante o Encontro de As-

683 O evento foi promovido pelo Instituto de Etnologia 
da Universidade de Berna e patrocinado pelo Progra-
ma de Combate ao Racismo do Conselho Mundial 
das Igrejas.

sunção, ao qual compareceram missionários e 
antropólogos que haviam participado de Bar-
bados I. Em Assunção, um dos temas debatidos 
foi o desejo dos missionários de prosseguir na 
missão. Segundo Prezia (2003, p. 56), os mis-
sionários afirmaram: “entretanto a confissão 
de falhas e erros nas atividades missionárias 
não nos leva à conclusão de que seja preciso 
suspender toda a atividade missionária, como 
afirma a declaração de Barbados”.

Um dos pontos relevantes do Encontro de 
Assunção foi a afirmação de que as Igrejas 
não deveriam temer, mas, sim, apoiar a for-
mação de organizações propriamente indíge-
nas. O posterior apoio da Igreja Católica às 
organizações indígenas, por meio do CIMI, 
tendo como fundamento um trabalho dife-
rente do então exercido pelas Missões tra-
dicionais, foi de grande importância para o 
início da visibilidade do Movimento Indígena 
por meio das Assembleias de chefes indíge-
nas, em nível nacional. O CIMI surgiu em um 
contexto político governamental de grande 
efervescência quanto às políticas indigenistas 
governamentais.

Prezia (2003, p. 61) divide a fase inicial 
da criação do CIMI em dois momentos: o 
oficialista, de 1972 a 1975, dominado pela 
ala mais conservadora, refletindo a práti-
ca tradicional da aliança da Igreja com o 
Estado; e o profético, de 1975 (período da 
primeira Assembleia) a julho de 1979, com 
pouca estrutura organizacional e com mui-
tas denúncias à imprensa e críticas à práti-
ca tradicional das Missões. Durante toda a 
existência do CIMI, permaneceram as diver-
gências internas, por conta de sua atuação 
crítica em relação às políticas indigenistas e 
de suas assessorias na recuperação de terri-
tórios indígenas.

Em meio a esse processo, o documento 
de 1973, I Juca Pirama, elaborado e assina-
do por alguns bispos e missionários, gerou 
ainda mais divergências entre os integran-
tes do CIMI. Esse documento denunciava os 
maus tratos por parte do governo às popu-
lações indígenas e questionava a função do 
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trabalho missionário de civilizar os índios 
(PREZIA, 2003, p. 62).684

A partir de 1974, iniciaram-se em Mato 
Grosso as atividades da equipe volante do 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 
em conjunto com alguns membros da 
Operação Amazônia Nativa (OPAN),685 na 
tentativa de organizar um trabalho junto à 
Pastoral Indigenista. Entre outras ações, rea-
lizaram encontros que tinham como objeti-
vo o estudo sobre a questão indígena local. 
Por meio desses encontros, buscavam, com 
o apoio da organização indígena, caminhos 
para que os índios fossem tomando conta 
da situação em que viviam em Mato Gros-
so e, posteriormente, Mato Grosso do Sul. 
No relatório A escravidão e o abandono, 
produzido pelo CIMI em 1977, é possível 
perceber a má qualidade de vida de parte 
da população indígena dessa região, em es-
pecial os Guarani e Kaiowa.

Para esses primeiros encontros realiza-
dos em Mato Grosso, no início da década 
de 1970, foram convidados religiosos de 
todas as prelazias do estado, bem como 
componentes do Secretariado Regional da 
Confederação Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB). Nesse período, Mato Grosso 
compunha uma única regional da Confe-
deração, cuja sede localizava-se em Cam-
po Grande. Nos primeiros encontros, par-
ticiparam também alguns indígenas, como 
Marçal de Sousa e Domingos Terena, prota-
gonistas das primeiras organizações indíge-
nas no estado.

Em maio de 1975, foi realizado um encon-
tro no município de Aquidauana. A partir dos 
estudos feitos no encontro, e com o conheci-
mento da realidade por parte de vários reli-
giosos que já tinham algum tipo de ação nas 

684 O processo de criação do CIMI deve ser situado no 
processo maior de democratização da sociedade bra-
sileira, quando surgem novos movimentos sociais, 
organizações da sociedade civil e, posteriormente, os 
partidos políticos (Cf. PIMENTEL, nesta mesma obra). 

685 Organização da sociedade civil de direito privado, 
sem fins lucrativos. Desde 1969, período de sua fun-
dação, desenvolve trabalhos junto aos Povos Indíge-
nas do Centro-Oeste e Norte do Brasil.

áreas indígenas, pretendia-se a organização 
da Pastoral Indigenista nas regiões Sul e Oeste 
de Mato Grosso.

Entre as conclusões surgidas no encontro 
de Aquidauana, destaca-se a de que a PI, na 
região Sul de Mato Grosso, seria coordenada 
pela equipe volante do CIMI e auxiliada por 
responsáveis locais (BARBOSA V., 1975, p. 1). 
Em consequência disso, após a I Assembleia 
do CIMI/Nacional, veio para a região o mis-
sionário diácono Válber Dias que, ao analisar 
o trabalho da PI, afirmava que ela era despro-
vida de agentes pastorais qualificados e libe-
rados para o indigenismo, o que dificultaria 
seu trabalho (BARBOSA V., 1975). O missio-
nário não permaneceu muito tempo na região 
e sua saída atrasou significativamente a cons-
tituição do Conselho na região.

O objetivo de sua permanência era o de 
“conscientizar as populações indígenas a 
respeito dos seus direitos, bem como a popu-
lação envolvente (com relação aos índios), 
criar, enfim, as estruturas suficientes para que 
o trabalho caminhe por si” (BARBOSA V., 
1975, p. 1). No entanto, para o autor citado, 
a dependência dos índios da política institu-
ída pela FUNAI e dos ritos religiosos cristãos 
dificultava a organização de uma pastoral de 
assessoria à organização indígena. Quanto à 
dependência religiosa, V. Barbosa afirma: 

Às vezes, esse nosso índio do sul de Mato Gros-
so vê no batismo, por exemplo uma “taboa de 
salvação”, um meio imprescindível de “civili-
zação”, como que “chave mágica” para a solu-
ção de seus problemas, que nem mesmo sabe 
explicitamente donde vêm, imergido que está 
numa situação caótica de desintegração, de 
perda de identidade – de povo, de comunidade 
tribal, de todo tipo de “pertença”– e de uma 
geral desorientação. (BARBOSA V., 1975, p. 3). 

A avaliação do missionário cimiano dire-
ciona a reflexão feita pelo também missioná-
rio intelectual do CIMI, Paulo Suess, ao expor, 
entre outras, a seguinte tese: 

O que está em jogo na avaliação de “custos” 
e “benefícios” da presença missionária não é 
a não intervenção religiosa, mas seu caráter 
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diaconal para a autodeterminação e o reco-
nhecimento dos povos indígenas. Em nome 
de uma suposta autenticidade cultural querer 
hoje erradicar um cristianismo historicamente 
incorporado na vida de muitos povos indíge-
nas seria uma atitude tão colonialista como a 
implantação do cristianismo contra a vonta-
de de um povo que vive sua própria religião. 
(SUESS, 2012, p. 32). 

As reflexões referentes às religiões e à atu-
ação missionária remetem-nos a diálogos e 
questionamentos necessários sobre as ressig-
nificações e concessões feitas pela população 
indígena para acessar outros benefícios. No 
caso dos Guarani e Kaiowa, podemos dizer 
que o fato de terem aceitado o batismo e as 
demais tradições católicas fez parte de suas 
estratégias de convivência com essa religião. 
Por mais que o missionário Válber Barbosa 
estivesse desanimado com a situação relata-
da por ele, esse foi um momento conjuntural 
de diálogo, em que também se deve levar em 
consideração a reflexão de Suess sobre a não 
autenticidade cultural. Consideramos que 
houve um diálogo conjuntural, já que, no pe-
ríodo posterior à criação do CIMI, na região 
onde sua principal atividade foi a assessoria 
para a retomada de terras, a ênfase nos sacra-
mentos por parte dos Guarani e Kaiowa dimi-
nuiu. O diálogo, no momento da necessidade 
de alianças para manter e recuperar seus terri-
tórios, passou a ter outras estratégias por parte 
dos indígenas envolvidos.

As ações indígenas vêm acompanhadas de 
seu processo histórico de convivência com 
missionários e colonizadores. Para entender 
essas ações, Zwetsch (2012) utiliza-se da refle-
xão de Gasbarro sobre tradução cultural, que 
se trata de uma recodificação da religião cristã 
para permitir a inclusão do outro no código re-
ligioso cristão. Nesse sentido, se a religião cris-
tã tem de, estrategicamente, mudar ou alterar 
seus códigos para incluir os indígenas, esses 
também fazem sua recodificação ao aceitarem 
sacramentos, quando lhes são oferecidos.

A reflexão de Suess (2012) sobre a não au-
tenticidade cultural dos indígenas corrobora 
com o pensamento de Gasbarro: “Para ele é 

inútil e historicamente impossível procurar 
a essência das culturas que antecederam o 
encontro-choque com o ocidente; é um erro 
cientifico interrogar-se sobre a cultura autên-
tica do pensamento indígena” (GASBARRO 
2000 apud ZWETSCH, 2012, p. 42). 

Nesse contexto, a FUNAI também foi um 
órgão que, por meio de suas estratégias para 
que os indígenas ficassem sob seu comando, 
permitiu que os Guarani e Kaiowa criassem 
situações de convivência entre esse órgão e 
o Conselho Indigenista. O órgão indigenista 
oficial, além de proibir, em alguns momen-
tos, as reuniões por parte dos missionários, 
vigiando-os para que celebrassem somente 
missas, também se utilizava da estratégia de 
tentar colocar os índios contra o Conselho.

Na região de Dourados, havia o anseio por 
parte de setores do CIMI para que se efetivas-
se um trabalho que não fosse simplesmente 
de assistência religiosa e de evangelização. 
Seu objetivo era iniciar, a partir de 1976, uma 
atividade pastoral permanente na região, mas 
esse tipo de atividade só foi colocado em prá-
tica em 1979. Isso porque houve fortes resis-
tências por parte de setores da Igreja católica 
para que as práticas missionárias tradicionais 
não fossem modificadas. A FUNAI apro-
veitou-se das diferenças ideológicas entre 
membros do CIMI/Nacional e outros religio-
sos ligados à Pastoral Indigenista para tentar 
manter o controle sobre os índios. Segundo 
seus ex-agentes, o estado no qual houve mais 
investimento da Fundação na relação com a 
PI foi o de Mato Grosso do Sul. Ao mesmo 
tempo, a FUNAI fazia oposição aberta às ini-
ciativas de atuação do CIMI.

Da Pastoral Indigenista à criação do 
CIMI em Mato Grosso do Sul

No ano de 1976, religiosos pertencentes à 
diocese de Corumbá, os quais não se identifi-
cavam com as linhas do CIMI, ainda em âm-
bito nacional, iniciaram atividades paralelas 
a esse Conselho. Realizavam grandes encon-
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tros entre Igreja católica, FUNAI e índios, 
excluindo todas as possibilidades de parti-
cipação do referido Conselho. Dessa forma, 
surgiram divergências permanentes entre os 
membros do CIMI/Nacional e os religiosos 
ligados à PI em Mato Grosso do Sul. O foco 
da divergência estava na concepção de mis-
são a ser desenvolvida entre os indígenas: a 
diocese de Corumbá mantinha-se fiel à prá-
tica missionária tradicional, circunscrita aos 
serviços religiosos, enquanto o CIMI propu-
nha uma prática engajada com os problemas 
seculares vividos pela população, tendo as 
lideranças e o movimento indígena como in-
terlocutores.

A CNBB (Regional Extremo Oeste) inter-
mediava todo o conflito entre o Conselho e 
a PI e manteve uma posição firme a favor do 
CIMI. A relação mantida pela PI com a FUNAI 
era vista como necessária por seus membros, 
pois assim conseguiriam licença para entrar 
nas áreas indígenas. Além disso, levavam em 
conta que, convidando os delegados do órgão 
indigenista, manter-se-ia a amizade entre es-
ses e os padres, o que facilitaria suas relações. 
No entanto, na avaliação de alguns padres, a 
participação do órgão indigenista teria inibi-
do os índios, fazendo com que eles não as-
sumissem seus problemas de forma coletiva 
(CNBB, 1976a, p. 2). 

Os anseios de integração, baseados na 
ideologia de que os índios iriam se integrar à 
sociedade não indígena, eram muito presen-
tes nesses encontros realizados entre FUNAI 
e Igreja católica, como se percebe durante o 
Encontro de Aquidauana em 1976: 

Há situações de invasões de suas áreas trazen-
do dificuldades até de subsistência, quanto 
mais de integração... Uma tomada de cons-
ciência para a união de esforços na luta pela 
integração honrosa e independente do índio e 
não a marginalização degradante e crimino-
sa foi fundamentalmente a mensagem que os 
grupos tiraram. (CNBB, 1976b, p. 6). 

O fato de setores da Igreja católica, por 
meio da Pastoral Indigenista, pensarem que 
as populações indígenas teriam de estar for-

tes para uma “integração”, demonstra que, 
para esses setores, somente a integração dos 
índios à sociedade nacional faria com que 
tivessem “melhores condições de vida”. Na 
perspectiva da FUNAI e da pastoral, a inte-
gração dos indígenas era o destino inexo-
rável.

Os índios possuíam estratégias de con-
vivência com a FUNAI e a Igreja católica 
e sabiam que, por meio dessa religião, se-
riam beneficiados de alguma forma. Como 
consta nas falas relatadas durante um dos 
encontros entre a Fundação e a PI: “Que-
remos os missionários desde que trabalhem 
unidos entre a FUNAI e os ÍNDIOS” (CNBB, 
1977, p. 5). Esses benefícios poderiam ser 
de assistência material e não necessaria-
mente religiosa.

Entre as estratégias indígenas, estava a de 
fazer discursos certos, nos locais certos, para 
as instituições certas. Desse modo, a Pasto-
ral Indigenista, ao ouvir alguns discursos dos 
índios, tomava como prioridade as questões 
relacionadas à assistência religiosa, tendo em 
vista que os conceitos de união e fraternidade 
perpassavam as conclusões do encontro de 
1976. Nesse sentido, reforçavam suas ativida-
des de assistência religiosa junto aos índios 
(CNBB, 1976b, p. 8). 

Mesmo com a tentativa do CIMI de mu-
dar os rumos da política da Igreja católica 
na região, esses grandes encontros promovi-
dos pela PI foram realizados até 1978, sem-
pre com a participação efetiva da FUNAI e 
marcados pelos conceitos de união entre os 
indígenas, assistência religiosa, integração e 
contribuição da Fundação para “ajudar os ín-
dios”. A política de cordialidade patrocinada 
pela FUNAI, bem como o apoio incondicional 
de religiosos que estavam de comum acordo 
com as políticas oficiais do governo, manifes-
tou-se com ênfase, no então Mato Grosso. No 
entanto, apesar desse clima cordial, é possível 
observar uma disputa entre essas instituições 
e também entre as Igrejas protestantes,686 já 

686 As Igrejas católicas e protestantes, por serem conver-
sionistas, visavam fundar igrejas entre os indígenas e 



Meire AdriAnA dA SilvA 661

que a Igreja católica objetivava manter sua 
hegemonia nas áreas indígenas.

Para o ex-presidente do CIMI, José Vicen-
te Cezar, a realidade, na região dos Guarani 
e Kaiowa, de haver apenas uma “assistência 
religiosa” por parte da Igreja católica e não 
uma “presença regular” fazia aumentar a pro-
liferação de Igrejas protestantes. Ao visitar as 
aldeias de Mato Grosso do Sul, no final da dé-
cada de 1970, juntamente com o presidente 
da FUNAI, Ismarth de Araújo, o ex-presidente 
preocupava-se com o fato de apenas os índios 
de Cachoeirinha687 se declararem católicos e, 
em outras regiões, “permanecerem católicos 
de nome, considerável porção deles entretan-
to sem, sequer, receber o batismo de nossa 
santa religião” (VICENTE CÉZAR, 1977, p. 1). 

A questão de a Igreja católica não atuar 
em “moldes de sólidas infraestruturas missio-
nárias, ” como afirmou Vicente Cézar, ocasio-
nou rupturas entre o órgão indigenista oficial 
e o Conselho Indigenista Missionário. Isso fez 
com que nenhum trabalho da Igreja católica 
fosse efetivado sem a participação desse ór-
gão. Dessa forma, o ex-presidente do CIMI 
justificou a realização dos grandes encontros 
(denominado de “meeting missionário”) entre 
índios, FUNAI e Pastoral Indigenista e afirmou 
que, nesses momentos, havia um clima de 
liberdade de expressão plena por parte dos 
índios, os quais faziam suas reivindicações e 
elogios ao órgão oficial indigenista. A circuns-
tância de os índios elogiarem somente a Fun-
dação causava uma preocupação por parte da 

transformá-los em “brasileiros rasos”, enquanto parte 
do CIMI entendia que sua missão era apoiar a luta 
dos povos indígenas na concretização dos seus di-
reitos. Nesse processo de criação do CIMI em Mato 
Grosso do Sul, religiosos que se denominavam mem-
bros do Conselho Indigenista também eram favorá-
veis à evangelização e à criação de igrejas católicas 
nas aldeias. Esse foi um dos motivos de divergências 
no interior do próprio Conselho Indigenista em suas 
instâncias nacionais e locais, principalmente nos 
seus primeiros anos de criação. Devido a essas dife-
renças entre CIMI, setores da Igreja católica e Igrejas 
protestantes, praticamente não houve um trabalho 
com as igrejas pentecostais, que proliferaram nas al-
deias do sul de Mato Grosso no início dos anos 1980.

687 Aldeia dos índios Terena, localizada no município de 
Miranda-MS.

Igreja católica, demonstrando a concorrência 
com o órgão indigenista oficial. No entanto, 
Vicente Cézar colocou-se à disposição para 
intermediar o trabalho entre os missionários e 
esse órgão, no sentido de somar esforços para 
a “preservação das culturas indígenas”.

A preocupação quanto à evangelização 
foi explícita nos encontros entre Pastoral 
Indigenista e índios realizados até 1978. O 
ex-missionário Vicente Cézar chegou a fazer 
comparações entre o sucesso da catequiza-
ção jesuítica em detrimento da assistência 
religiosa por parte da Igreja católica naquele 
momento. Afirmou ainda que as Igrejas pro-
testantes estavam desmantelando a cultura 
indígena.

Como podemos perceber, a religião católi-
ca não era vista por este ex-missionário como 
um fator que pudesse provocar mudanças na 
cultura indígena, e somente as outras religi-
ões representavam problemas para essa cultu-
ra. Ao mesmo tempo em que havia o discurso 
da preservação, havia também a sobreposição 
da religião católica com relação a outras re-
ligiões. As práticas religiosas indígenas, nor-
malmente definidas como tradicionais, nem 
sequer apareciam nos discursos do missioná-
rio Vicente Cézar. Quando este afirma que a 
Igreja não estava atuando em sólidas infraes-
truturas missionárias, ficam implícitas as críti-
cas ao Conselho Indigenista Missionário, que 
procurava fazer um trabalho de organização 
indígena e de assessoria à questão dos territó-
rios, e não de assistência religiosa.

As equipes da Pastoral Indigenista localiza-
das em MT e MS tinham as mesmas convic-
ções ideológicas que esse missionário, ou seja, 
era clara a posição da Pastoral, coordenada 
pela equipe de Corumbá, de não abrir espaço 
para o CIMI, dizendo ser esta uma questão de 
tática. Segundo a PI, o bispo Thomaz Aquino 
Lisboa e os Padres Antônio Iasi Junior e Egidio 
Schwade não deveriam comparecer a alguns 
encontros realizados entre Igreja, FUNAI e ín-
dios, pois, caso isso acontecesse, certamente 
a cúpula do órgão indigenista não compare-
ceria (CIMI, 1977b). Os três missionários aqui 
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mencionados representavam o centro de dis-
cussão que propunha a reformulação do in-
digenismo católico, que viria a se consolidar 
nos anos seguintes no trabalho do CIMI; daí 
a repulsa à participação deles nos encontros 
promovidos pela Pastoral Indígena e FUNAI.

Para os coordenadores da PI, o ato de o 
Conselho Indigenista Nacional enfrentar a 
FUNAI faria com que os índios tivessem medo 
de se aproximar da Igreja, haja vista as críticas 
que essa Fundação fazia para os índios sobre 
a atuação do CIMI, e isso prejudicaria os 
trabalhos da PI nessa região – “a questão 
CIMI-FUNAI é uma questão de cúpulas, na 
qual [os indígenas] não desejam entrar” (CIMI, 
1977b, p. 2). As preocupações do Conselho 
Indigenista/Nacional, quanto ao rumo que iam 
tomando estes encontros, eram perceptíveis. 
Havia sido acordado, entre esse Conselho e 
a CNBB Extremo-Oeste, que o Encontro da 
Pastoral Indigenista de Dourados688 apenas 
aconteceria quando houvesse possibilidade 
de se liberar uma equipe para o trabalho 
específico com os índios, na região Sul do 
atual Mato Grosso do Sul. O encontro foi 
realizado e manteve os conceitos de união 
e assistência, buscando, juntamente com os 
índios, melhorar as relações entre Igreja, por 
meio da Pastoral Indigenista, e FUNAI, para 
que o trabalho tivesse êxito nas aldeias.

Nesse contexto, no encontro, várias reivin-
dicações foram feitas pelos índios, entre elas 
pedidos de arames, tratores, escolas e outros. 
Notamos que não estava nas intenções do 
encontro discutir organização ou, mais pro-
priamente, movimento indígena, conforme 
afirmou o presidente da FUNAI: “o objetivo 
do encontro é o índio. ‘Creio no êxito deste 
encontro que é sadio nas intenções. Vamos 
ouvir os índios e ver o que podemos fazer por 
eles’” (CNBB, 1977, p. 1). Ser “sadio nas in-
tenções” certamente significa que não haveria 

688 Neste encontro, estiveram presentes representantes 
indígenas das seguintes aldeias e/ou municípios: 
Amambai, Buriti, Bodoquena, Caarapó, Cachoeira, 
Dourados, Ipegue, Lalima, Limão Verde, Nioaque, 
Panambi, Porto Lindo, Sassoró, Takuapery e Taunay 
(VICENTE CÉZAR, 1977). 

contestação à ordem oficial vigente e também 
não haveria discussão do direito à terra e à 
autonomia da organização indígena.

De forma geral, os discursos com funda-
mentos cristãos da Igreja católica estavam 
presentes nos discursos da Fundação duran-
te esses encontros realizados na década de 
1970, como diálogo e boa vontade, em prol 
de “ajudar os índios”. O coronel Ismarth de 
Araújo, ao responder àpergunta da coordena-
ção do encontro sobre quais as formalidades 
para os missionários entrarem nas áreas indí-
genas, disse que não havianenhuma formali-
dade, o bispo deveria apenas informar quais 
as pessoas que iriam trabalhar nas ações pas-
torais. E alegou que essa medida era necessá-
ria para evitar a entrada de estranhos na área.

No discurso do bispo Dom Teodardo, foi 
enfatizado o pouco trabalho com os índios 
por parte da diocese de Dourados. O bispo 
comprometeu-se a organizar uma equipe inte-
gral dedicada à questão indígena para o ano 
seguinte. Dom Teodardo era contrário a essas 
reuniões, ou pelo menos em relação à forma 
como eram encaminhadas (CNBB, 1977, p. 5). 

Em um dos encontros da Pastoral Indige-
nista, sendo que, dos 115 participantes, 28 
eram da FUNAI, 52 eram índios e os demais 
eram religiosos, naturalmente não surgiram 
críticas à sua atuação, mas sim muitos pedi-
dos por parte dos índios. A expressiva parti-
cipação dos índios nesses encontros dava-se 
por conta da presença do órgão indigenista 
oficial. Além da exigência do aparato para 
levá-los aos encontros, eles aproveitavam 
para fazer seus pedidos. A relação entre Igre-
ja católica e o órgão indigenista oficial era 
muito evidente e expressiva, de modo que 
o próprio presidente da FUNAI, coronel Is-
marth de Araújo, chegou a participar de dois 
desses encontros durante o período de 1975 
a 1978. A presença do presidente da FUNAI 
também expressa a preocupação em monito-
rar e controlar a entrada e atuação do CIMI 
na região, o qual era visto como ameaça à 
hegemonia do indigenismo oficial na região, 
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ao contrário da atuação da Pastoral Indígena, 
vista como parceira.

Duas questões básicas destacaram-se du-
rante os encontros. De um lado, a FUNAI per-
guntava aos índios o que eles precisavam em 
relação aos aspectos estruturais e físicos. De 
outro, a Igreja os questionava acerca de suas 
necessidades materiais e espirituais. Nesse 
sentido, alguns pedidos eram concedidos e a 
orientação de união entre a população indí-
gena, a Igreja católica e a Fundação preva-
lecia, uma vez que era por meio dessa união 
que os índios conseguiriam a assistência de 
ambas as entidades.

Entre os anos de 1978 e 1979, a ação do 
CIMI de organizar uma equipe para Dourados, 
com o apoio do bispo Dom Teodardo, fez parte 
da tentativa de desarticulação desses grandes 
encontros entre índios, FUNAI e Igreja coor-
denados pelaequipe da diocese de Corumbá.

Sendo assim, no final dos anos de 1970, 
com uma posição mais aberta do CIMI em re-
lação à defesa da demarcação de territórios 
indígenas, as relações harmônicas entre o ór-
gão indigenista oficial e a Igreja católica fo-
ram se deteriorando. Em 1979, surgem as pri-
meiras críticas oficiais da Igreja a esse órgão. 
Após várias resistências por parte de setores 
conservadores da Igreja católica, a FUNAI 
deixou de ser convidada para esses encontros 
que, a partir de então, passaram a ser orga-
nizados também pelo Conselho Indigenista e 
não somente pela Pastoral Indigenista.

Até 1978, não havia contestação às políti-
cas indigenistas do governo federal por parte 
de setores da Igreja católica em Mato Grosso, 
e o trabalho realizado era de assistência física 
e espiritual. Por isso, a Igreja não tinha moti-
vos para romper relações com o órgão oficial. 
Contudo, com uma maior atuação do CIMI 
nessa região, o quadro começou a mudar.

As principais mudanças, no que se refere 
aos posicionamentos desses encontros, foram 
em relação ao reconhecimento das divergên-
cias quanto ao trabalho da Igreja –“após o Va-
ticano II a Igreja do MS não conseguiu ainda 

criar uma mentalidade comum a favor dos 
oprimidos” (CIMI, 1978, p. 1). 

Nas conclusões de um dos encontros, rea-
lizado em 1978, outra questão que mereceu 
destaque foi a análise sobre o projeto integra-
cionista. A Igreja católica, por meio do CIMI, 
enfatizava que essa integração impossibilita-
ria o índio de viver enquanto povo diferente. 
Não se ressaltavam mais nos discursos as ne-
cessidades de integração, comoconstava nos 
relatórios dos primeiros encontros da Pastoral 
Indigenista� Notamos que, nesse encontro de 
1978, pretendia-se construir uma PI que ti-
vesse um trabalho de organização dos povos 
indígenas, a fim de que estes pudessem“se or-
ganizar internamente”.

A primeira tentativa oficial de se instituir 
o Conselho Indigenista no estado não teve 
apoio suficiente. Entre outros religiosos, Dom 
Antônio, arcebispo de Campo Grande, inicial-
mente também se opôs à ideia. Somente na 
assembleia de 1979, o religioso apoiou a cria-
ção do Conselho. Foi nessa segunda assem-
bleia que se deu a criação oficial do CIMI/MS, 
ocasião em que estiveram presentes os bispos 
de Corumbá e Dourados, além de outros reli-
giosos e leigos. Cabe lembrar que o primeiro 
coordenador do CIMI em Mato Grosso do Sul 
foi Antônio Jacó Brand, principal referência 
política para o desenvolvimento dos trabalhos 
do Conselho, falecido em 03/07/2012.

No momento de sua criação, a falta de 
apoio das paróquias (onde existiam popula-
ções indígenas) no desenvolvimento de ativi-
dades do CIMI junto aos índios foi destacada. 
Para Dom Teodardo, a ausência de apoio dava- 
se pelo motivo de haver uma “nova forma de 
missão ou pastoral indígena”. Ao mesmo tem-
po em que a Igreja católica, por meio do CIMI, 
orientava para a não catequização dos índios, 
havia outras religiões que utilizavam a Bíblia 
da forma tradicional. Segundo o bispo, isso 
gerava questionamentos por parte dos padres, 
que não sabiam o quefazer nessa “bagunça”.

O bispo apoiava parcialmente uma renova-
ção pastoral da Igreja católica: “pessoalmente 
acha (o bispo) que estudar primeiro a cultura 
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e religião etc...é muito bom. Mas não é a favor 
que se espere 10 anos para falar de Jesus Cris-
to. Mas como não havia um trabalho de Igreja 
temos de esperar. Depois de conhecer, falar 
mesmo de Jesus Cristo” (CNBB, 1979, p. 2; 5). 
O objetivo era o de ganhar a confiança dos 
índios para terem condições de evangelizar. 
No entanto, estes, por meio de concessões, 
ressignificações ou recodificações religiosas 
cristãs, também estariam conquistando a con-
fiança da Igreja e obtendo aliados às suas cau-
sas. Durante a assembleia de 1979, firmou- 
se uma nova proposta de trabalho junto aos 
índios em Mato Grosso do Sul, enfatizando 
questões como a defesa de sua terra, respei-
to à cultura e a autodeterminação. A opção 
da nova postura missionária proposta pelo 
CIMI era ouvir os índios a fim de conseguir 
a confiança necessária para realizar a práti-
ca missionária. Mas, ao conhecer melhor os 
índios, seus anseios, dificuldades, angústias e 
sonhos, os missionários acabaram por se en-
volver e se comprometer com as demandas 
indígenas. Nesse sentido, é possível falar de 
uma conversão às avessas, pois foram os mis-
sionários que, em grande medida, se conver-
teram em defensores da causa indígena.

A criação da regional CIMI/MS em 1979 
foi bastante conflituosa, tendo em vista a di-
versidade ideológica por parte de setores da 
Igreja católica no que se refere à forma de 
atuação junto à população indígena de MT 
e MS e suas relações com a FUNAI. Alguns 
trabalhos pastorais não ligados diretamente às 
linhas do Conselho Indigenista continuaram 
acontecendo nestas regiões. Assim, houve o 
início de uma nova fase de atuação de parte 
da Igreja junto aos índios, mas, mesmo nessa 
nova fase, que se refere à criação do CIMI, 
não houve uma hegemonia quanto às suas 
ações junto aos Guarani e Kaiowa.

O CIMI na diocese de Dourados

A primeira sede do CIMI/MS foi instalada 
no município de Dourados e sua equipe, ao 

iniciar seus trabalhos na diocese de Doura-
dos, deparou-se com quatro áreas indígenas 
de onde os índios estavam sendo expulsos por 
fazendeiros: Rancho Jacaré, Guaimbé, Para-
guassu e Pirakuá. Essas comunidades neces-
sitavam de apoio imediato e o CIMI não pôde 
se furtar a apoiá-las. Logo após a chegada da 
equipe que integraria o CIMI em Dourados, 
houve o primeiro contato na área Pirakuá, 
juntamente com Marçal de Souza e Dom 
Quitito,689 para verificação da situação nessas 
localidades.

Nesse contexto, inicia-se um apoio às arti-
culações políticas com os órgãos competen-
tes, juntamente com as lideranças indígenas, 
para a regularização das áreas. O forneci-
mento de alimentos foi um ponto de apoio 
nos momentos em que a tensão gerada pelo 
conflito tornava impossível que os índios pro-
duzissem para sua subsistência. Nos períodos 
de menor tensão, houve projetos agrícolas e 
atividades das roças comunitárias.690

O indígena Marçal de Souza, assassinado 
por fazendeiros em 25 de novembro de 1983, 
teve grande envolvimento com as atividades 
do Conselho Indigenista. Foi um grande articu-
lador do movimento indígena, principalmen-
te em relação à luta pelo território. Em 1980, 
o Papa João Paulo II esteve no Brasil e, após 
empenho691 do Conselho Indigenista, recebeu 
uma delegação indígena. Na ocasião, Marçal 
de Souza leu uma carta em que relatava os pro-
blemas relacionados à questão da terra.

Segundo Brand, a participação de Marçal de 
Souza nas atividades do Conselho Indigenista 

689 Liderança que atuou na questão da luta pelo terri-
tório, principalmente junto às comunidades de Pi-
rakuá, Campestre e Cerro Marangatu. Dom Quitito 
faleceu por problemas de saúde durante as manifes-
tações dos 500 anos de conquista da América, em 
Coroa Vermelha na Bahia em 2000. 

690 Essas atividades basicamente consistiam em grupos 
de aproximadamente 5 famílias que, com uma pe-
quena ajuda externa, plantavam para o próprio me-
lhoramento da roça comunitária. A ajuda externa 
incluía sementes, ferramentas, alimentação (CIMI, 
1980). 

691 As articulações foram no sentido de que as ações dos 
índios não ficassem somente nas apresentações ritua-
lísticas promovidas pelos Salesianos. 
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foi muito presente no início dos anos de 1980. 
Em nível local e regional, Marçal trabalhava 
como enfermeiro da FUNAI na aldeia Campes-
tre e, como tal, conhecia bem a situação indíge-
na do seu entorno. Ele foi um dos primeiros líde-
res guarani a denunciar o trabalho semiescravo 
dos indígenas nas lavouras e toda a problemáti-
ca vinculada à questão fundiária. Foi ele quem 
indicou aos missionários do CIMI a presença de 
um grupo de índios na cabeceira do Rio Apa. 
Nos níveis nacional e internacional, Marçal foi 
um dos criadores do movimento indígena bra-
sileiro e integrou a primeira diretoria da União 
das Nações Indígenas (UNI), entidade fundada 
em 1980 com a reunião dos indígenas brasilei-
ros. Ele acompanhou os membros do CIMI para 
verificar a situação desses índios, especialmen-
te em Pirakuá. Depois dessa visita, iniciou-se o 
processo, que durou vários anos, junto aos ór-
gãos competentes para a regularização da área, 
denominada posteriormente Pirakuá. A regula-
rização da terra só saiu muitos anos depois da 
morte de Marçal.692

Além da participação de Marçal de Souza, 
outros índios destacaram-se nas reuniões e en-
contros da PI,693 mesmo com a constante proi-
bição pela FUNAI da circulação de índios fora 
das aldeias. Os missionários reconheciam que a 
participação dos Guarani e dos Kaiowa em reu-
nião de brancos era um sacrifício, mas a consi-
deravam importante. Por meio dessa participa-
ção poderiam conhecer melhor sua realidade.

A equipe do CIMI fez contato com o Projeto 
Kaiowa Ñandeva (PKN), entidade não gover-
namental que atuava junto aos índios na re-
gião. A experiência com roças comunitárias, já 
desenvolvidas por essa ONG em áreas indíge-
nas, serviu ao Conselho como fator importante 
para o estabelecimento de um melhor relacio-
namento com os grupos indígenas.

692 Informação de Antônio Jacó Brand, entrevistado por 
Meire Adriana da Silva em 24/10/2004.

693 Na documentação do período inicial que se refere à 
equipe da diocese de Dourados e seus trabalhos com 
os índios, mesmo após a criação oficial do CIMI, apa-
rece a denominação Pastoral Indigenista. No período 
posterior, é que se identificam enquanto CIMI. 

As roças comunitárias foram desenvolvidas 
em parceria com o PKN em algumas áreas in-
dígenas, e tinham como objetivo libertar os ín-
dios do regime das changas.694 Com as roças 
comunitárias, o CIMI e o PKN pretendiam que 
os índios extraíssem excedentes de produção 
para serem comercializados, gerando assim 
certo grau de independência econômica. Para 
as duas entidades indigenistas – CIMI e PKN –, 
a esperada comercialização de excedentes de 
produção (no início do projeto de roças comu-
nitárias) não aconteceu, pois os índios usavam 
o excedente para os rituais e não para comer-
cialização. Hoje, as entidades consideram essa 
prática como normal, ao entenderem a dinâmi-
ca da sociedade guarani. Os índios aceitaram 
os projetos desses órgãos, mas o fizeram da sua 
maneira, o que demonstra seu protagonismo.

CIMI e PKN avaliaram como positivo o fato 
de ter havido muita produção nas aldeias nes-
se período. Os rituais da festa do milho, por 
exemplo, eram feitos com produtos advindos 
dessas roças. Para o CIMI, esses projetos pro-
piciaram a discussão sobre a importância de 
se cultivar e de promover o fortalecimento da 
organização guarani e kaiowa.

Nesse sentido, a organização indígena foi 
sempre ponto de pauta nas reuniões da equipe 
do Conselho Indigenista. Ao mesmo tempo em 
que o CIMI discutia a importância da autono-
mia indígena enquanto forma de fortalecer sua 
organização, o problema da dependência de 
recursos também foi amplamente discutido.

694 Entendida pelos índios como “trabalho” para os de 
fora, a changa é uma atividade antiga, já que a força 
de trabalho guarani tem sido utilizada no decorrer 
dos últimos 500 anos na implementação de variadas 
iniciativas econômicas. Trata- se de uma atividade 
temporária, sem vínculo e, de um modo geral, sob 
condições desfavoráveis. Regionalmente, é conside-
rado um “trabalho de Bugre”, termo utilizado para 
se referir aos Kaiowa e Ñandeva quando trabalham 
em fazendas. Almeida afirma que, para se entender 
esse processo da changa, é necessário ter-se em men-
te o universo das relações históricas Guarani e suas 
variadas relações econômicas com agentes externos 
ao longo dos anos. Essa modalidade de trabalho pro-
picia um processo de conhecimento do jovem com 
o mundo “civilizado”, e o seu acesso ao dinheiro, 
consequentemente, a bens considerados necessários 
e que, certamente, ele não conseguiria apenas com o 
trabalho interno na aldeia (ALMEIDA, 2001, p. 159). 
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Os recursos para as roças comunitárias (fer-
ramentas, sementes etc.), como também para o 
fornecimento de transporte (passagens e carros 
para buscá-los) e de alimentação, não geraram 
uma dependência junto aos índios, tendo em 
vista a organização do movimento e as várias 
estratégias para a retomada de seus territó-
rios, segundo os depoimentos dos membros 
do CIMI. No entanto, percebemos que houve 
momentos em que as ações referentes às ro-
ças comunitárias geravam certa dependência. 
CIMI e PKN realizaram diversos encontros de 
líderes de roças comunitárias. Aos poucos, as 
demandas por demarcação de terras foram en-
trando na pauta desses encontros. Com a de-
sativação das roças comunitárias, os encontros 
passaram a ter como principal ponto de pauta 
os encaminhamentos sobre o reconhecimento 
de territórios tradicionais. Esse processo culmi-
nou na criação das aty guasu, as assembleias 
dos Kaiowa e Guarani de MS.695

A necessidade de solicitação de recursos 
por parte dos Guarani e dos Kaiowa para o 
CIMI, visando às articulações políticas dos ín-
dios, tornou-se algo costumeiro, pois sabiam 
da existência da entidade e qual era seu obje-
tivo. Tal afirmação pode ser observada na fala 
do Kaiowa Ambrósio Benites: “mas também 
apoiou porque tinha que apoiar tava aí para 
apoiar o índio mesmo”.696

Com raras exceções, como aqueles que 
trabalhavam nas áreas da saúde, educação 
ou outros serviços, não havia entre os índios 
a convicção de que eles teriam de se organi-
zar com seus próprios recursos, até porque a 
maioria deles não dispunha de tais recursos 
financeiros. Prevalecia entre eles a importân-

695 Consultar a respeito PIMENTEL, neste volume.
696 Ambrósio Benites, aldeia Jarará, entrevistado 

por Meire Adriana da Silva em 21/03/2005.

cia das alianças, haja vista também os recursos 
que sabiam estar sendo disponibilizados para 
tais fins. Em entrevista, o missionário Orlando 
Zimmer afirmou que: 

[...] tinham a consciência de que, quando 
faziam uma reunião de lideranças, uma Aty 
Guasu, eles estavam indo lá para discutir al-
guma coisa, estavam lá por conta do problema 
da terra... e eles sabiam que a gente tinha re-
curso para esta finalidade.697

A existência de um diálogo entre CIMI e 
grupos indígenas, em relação aos seus objeti-
vos, e o fato de os Guarani e Kaiowa saberem 
quais os recursos disponíveis para o desen-
volvimento de projetos para eles, não faziam 
com que deixassem de exigir recursos para 
fins não programados. Houve, em alguns mo-
mentos, o discurso por parte dos índios sobre 
a obrigatoriedade da entidade em lhes forne-
cer recursos para quaisquer fins, isto é, estava 
implícito que os brancos deveriam pagar por 
seus atos contrários aos índios ao longo da 
história. Muitos afirmavam que os brancos – 
karai – eram os donos do dinheiro – plata jára 
– e que, como tal, eles dispunham de quan-
tidades infindáveis de recursos e tinham obri-
gação de dividir um pouco com os índios, dos 
quais tomaram quase tudo, terras, matas etc.

O apoio do Conselho Indigenista à maioria 
das iniciativas que partiam dos próprios índios, 
na opinião dos agentes que atuaram na fase 
inicial, proporcionava certo grau de autono-
mia às ações dos índios, dando condições para 
que eles tomassem decisões e atitudes firmes. 
O documento a seguir mostra algumas das 
ações promovidas pelos Guarani e Kaiowa.

697 Orlando Zimmer, Dourados, entrevistado por 
Meire Adriana da Silva em 31/10/2004.
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O CIMI enfatizava que a sua presença jun-
to às comunidades indígenas não era eterna 
e, por isso, os índios teriam que buscar os re-
cursos necessários para sua organização. Na 
época, algumas lideranças indígenas enten-
diam que os agentes do Conselho ganhavam 
dinheiro à custa dos índios e, então, a enti-
dade devia arcar com as despesas dos índios 
ativos no movimento. Para o CIMI, o apoio 
logístico ao movimento indígena fazia parte 
do apoio político.

Em 1998, a equipe de Dourados, que con-
tava com apenas quatro agentes, foi demitida 
pelo bispo Dom Alberto. Ele administrava as 
verbas do projeto que financiavam o CIMI e 
a Comissão Pastoral da Terra (CPT). Devido a 
essas medidas, o escritório do Conselho foi 
transferido para a Vila São Pedro, distrito de 
Dourados, diminuindo suas ações nas áreas 
indígenas. No entanto, o apoio à aty guasu698 
permaneceu. As atividades do CIMI nessas 
áreas foram centralizadas em um único agen-
te na região do município de Iguatemi e um 
articulador na região de Dourados, até 2002.

Cabe observar que adesestruturação do 
CIMI em Dourados, ocorrida em 1998, deu-se 
por vários fatores concomitantes. Entre eles, 
está a falta de interesse por parte da diocese, 
que não se esforçou no sentido de obter recur-
sos para a manutenção da equipe, gerando, 
no final dos anos 1990, uma crise financeira 
no interior do Conselho Indigenista. Romani 
(2003) afirma que, no bispado de Dom Al-
berto, houve um retrocesso em relação aos 
trabalhos pastorais em decorrência das cons-

698 De acordo com Almeida (2001), o PKN promoveu 
uma primeira grande reunião com os índios que 
coordenavam os trabalhos de grupos de roças, cha-
mados de cabeçantes. As reuniões posteriores te-
riam sido solicitadas pelos próprios índios. Dessa 
forma, teria surgido a aty guasu, em novembro de 
1978, com a participação de lideranças das áreas 
de Ramada, Pirajuy, Jacareí (Porto Lindo-Japorã) e 
Takuapery (ALMEIDA, 2001, p. 155). Para outros 
membros do PKN, porém, assim como para agentes 
do CIMI, as primeiras grandes reuniões ou aty gua-
su teriam ocorrido mais recentemente, por volta de 
1985, precedidas por reuniões – como as de 1977 e 
1978 – menos abrangentes. Sobre as revisões que o 
próprio Rubem Almeida vem fazendo de seu trabalho 
de 2001, conferir PIMENTEL, neste mesmo livro.

tantes pressões da sociedade para o não en-
volvimento da Igreja católica nas questões de 
disputa pela posse da terra. A reparoquização, 
com o redimensionamento dos trabalhos do 
CIMI para as paróquias, principalmente atra-
vés de trabalhos voluntários, foi uma das solu-
ções apresentadas pelo bispo. O objetivo era 
resolver os problemas financeiros e tirar das 
entidades ligadas à Igreja a responsabilidade 
de atuar em questões em que as entidades 
externas poderiam agir. Segundo esse novo 
bispado, a luta pela terra e pela organização 
indígena não era papel da Igreja. Assim, volta 
à tona a oposição entre a postura da Pastoral 
Indígena e a do CIMI nacional, discutida an-
teriormente, e, com ela, a tensão entre as duas 
perspectivas de missão.

Agentes do CIMI afirmam que o processo 
de reparoquização não avançou, por isso re-
alizaram intensos debates com o referido bis-
po, levando-o a reconhecer que tal processo 
não era viável para aquele momento. Mesmo 
não se efetivando essa proposta da Igreja de 
reparoquização, esse fator colaborou para a 
desestruturação da equipe. A busca por me-
lhores condições de trabalho por parte de al-
guns leigos contribuiu para que a equipe local 
ficasse por alguns anos sem uma representati-
vidade maior na diocese. Outro fato que tam-
bém abalou toda a equipe foi o desapareci-
mento do missionário Hilário Paulus.699

As diferenças internas no CIMI, ligadas ao 
fato de a equipe regional nem sempre ser re-
conhecida enquanto instância coordenadora, 
além das críticas da equipe local, que enfa-
tizavam o fato de a equipe regional/MS não 
cumprir com o seu papel de coordenar as 
equipes locais, foram se acirrando. Isso levou, 
muitas vezes, ambas as equipes a realizar tra-
balhos junto aos índios como se fossem equi-
pes totalmente independentes uma da outra. 
Por conta de todos os problemas colocados, 
no final de 2000 havia apenas uma pessoa 
que atuava oficialmente no CIMI em Doura-

699 Este missionário desapareceu misteriosamente em 
agosto de 1997. Ele atuava no CIMI desde 1981 
(CIMI, 1997). 
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dos. As demais equipes consideradas, como 
as de Juti, Amambai e Iguatemi, continuavam 
sem uma interlocução maior com a diocese 
de Dourados e com a equipe regional, até por-
que não havia mais, nesse período, equipe em 
Dourados. As participações em atividades com 
a regional tornaram-se esporádicas, e quase 
todos os seus religiosos não tinham liberação 
específica para atuar na questão indígena.

Os Guarani e Kaiowa: a recuperação de 
seus territórios e o CIMI

A população indígena Guarani e Kaiowa 
teve, no período de 1915 a 1928, oito de suas 
reservas demarcadas700 pelo Serviço de Pro-
teção ao Índio (SPI): Amambai, Limão Verde, 
Dourados, Caarapó, Takuapery, Pirajuy, Sas-
soró e Porto Lindo. Até meados de década de 
1970, não se consolidaram demarcações de 
novas áreas.

Cabe informar que o trabalho com a agri-
cultura de subsistência era feito também pelo 
CIMI, nas áreas já reservadas pelo SPI, e teve 
o seu auge em meados de 1985. Para o Con-
selho, esse trabalho foi uma forma estratégica 
de iniciar a organização do movimento indí-
gena, pois foi a “porta de entrada e meio para 
o objetivo político/organizacional: organiza-
ção guarani frente à sociedade local envolven-
te, relação com os movimentos indígenas de 
outras nações indígenas” (AZEVEDO; CIMI, 
1986, p. 2). Na concepção do Conselho, os 
índios viam a atividade das roças comunitá-
rias como uma atividade de assistência ma-
terial imediata e de subsistência. No entanto, 
em alguns momentos, o Conselho Indigenista 
avaliava que, mesmo com toda a movimen-
tação feita pelos índios com a sua assessoria, 

700 A demarcação é um ato declaratório. Seu objetivo é 
estabelecer a real extensão da posse indígena, asse-
gurando a proteção dos limites demarcados e impe-
dindo a ocupação por terceiros. Terras homologadas 
são as terras garantidas oficialmente para o usufru-
to exclusivo dos índios, porque já tiveram decretos 
presidenciais homologando a demarcação ou já fo-
ram registradas em Cartórios de Registros de Imóveis 
ou no Serviço de Patrimônio da União (GRUPIONI 
[Org.], 2002, p. 40; 42). 

esse processo não proporcionava resultados 
positivos em decorrência da morosidade da 
justiça para a demarcação dos territórios.

Na metade da década de 1980, o CIMI, 
que já vinha assessorando juridicamente as 
comunidades de Rancho Jacaré, Guaimbé e 
Pirakuá, passou a prestar apoio jurídico e lo-
gístico também aos indígenas de Jarará, Sucu-
riy e Cerrito. Esse apoio logístico e de asses-
soria foi realizado em parceria com o PKN. 
Especificamente na área Pirakuá, houve uma 
intensa mobilização por parte dos índios por 
conta do desmatamento feito pelo pretenso 
proprietário da área. A população indígena 
realizou um ato como forma de pressão para 
que a terra fosse demarcada. Essa ação foi 
considerada pelo Conselho um marco histó-
rico nesse processo.

Os guarani se mobilizam, deslocam ao local 
120 índios de outras áreas. Se preparam para 
um confronto com os derrubadores de mata, 
se defrontam com a polícia, reocupam o des-
matamento e fazem plantações no mesmo. 
Ficam no local por dois meses, revezando-se 
junto com a comunidade. (CIMI, 1993a, p. 1). 

Segundo depoimento de Orlando Zimmer, 
ficou explícito nessa mobilização o poder de 
organização dos índios. Nosso entrevistado 
lembrou de uma reunião de lideranças, pro-
vavelmente em 1984: 

Todos os capitães estavam reunidos lá e aí che-
gou o Lázaro e pediu apoio para as lideranças 
que estavam lá e falou que o fazendeiro estava 
desmatando a área deles. [...] E daí, cada li-
derança que estava lá se prontificou imediata-
mente para ajudar. E aí, um falava: Porto Lindo 
vai cinco, outros vão dez, Caarapó vai quinze, 
todo mundo ia.701

Outra estratégia do Conselho foi o desen-
volvimento de atividades agrícolas nas áreas 
em conflito, como foram os casos das áreas 
Paraguassu e Jaguari. Essas atividades fortale-
ciam a luta dos Guarani e Kaiowa, pois per-
mitiam que eles permanecessem nas áreas e 

701 Orlando Zimmer, Dourados, entrevistado por Meire 
Adriana da Silva em 31/10/2004.
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produzissem alimentos para sua subsistência. 
Em 1993, foi realizado um trabalho agrícola 
na área Paraguassu, já que, dos 2.475 hecta-
res demarcados, os índios ocupavam tão so-
mente 189 hectares. Nesse sentido, o apoio às 
atividades agrícolas e outras atividades produ-
tivas estavam sempre integradas às propostas 
de reforçar a decisão das comunidades em 
permanecer em territórios que ainda não esta-
vam regularizados como terra indígena. Nes-
sa condição, muitas comunidades não eram 
assistidas pela FUNAI e sofriam constantes 
pressões dos proprietários com os quais dis-
putavam a posse da terra e, portanto, o apoio 
do CIMI e do PKN era fundamental para que 
permanecessem nesses locais.

As denúncias e reivindicações dos índios 
junto aos órgãos competentes sempre se fize-
ram presentes em relação à luta pelo território. 
Em 1993, 21 lideranças foram a Brasília a fim 
de denunciar a morte dos índios da aldeia Sete 
Cerros, município de Coronel Sapucaia,702 
como também pedir a demarcação de áre-
as de conflito. A partir de então, as pressões 
da FUNAI contra o Conselho Indigenista e o 
PKN, que já ocorriam desde o final da década 
de 1980, foram ainda mais acirradas.

Vários encontros aconteceram entre a po-
pulação indígena e a assessoria do CIMI, en-
tre os quais destacamse o encontro de Caci-
ques na aldeia Rancho Jacaré e a reunião de 
lideranças em Limão Verde e Caarapó. No pe-
ríodo entre 1989 e 1993, houve uma presen-
ça intensa do Conselho nas áreas indígenas, 
principalmente em relação à questão da terra. 
Mas, para a entidade, a questão indígena ain-
da continuava sendo “algo para poucos”. Para 
religiosos assistencialistas e para a sociedade 
local, os indígenas estavam em “fase termi-
nal”. Aqueles que sobrevivessem teriam de 
integrar-se à “sociedade nacional”. Já para o 
Conselho, a teoria da integração estava, cada 
vez mais, sendo contraposta pela organização 
indígena Guarani e Kaiowa.

Nesse sentido, o levantamento de dados 
sobre áreas indígenas e seus moradores, rea-

702 Atualmente, corresponde ao município de Paranhos.

lizado pelos próprios índios e pelo CIMI, foi 
muito importante para respaldar a assessoria 
jurídica, visando às demarcações dos terri-
tórios. Esses dados contribuíram para que os 
índios pudessem pressionar os órgãos públi-
cos a identificar as áreas indígenas. Dessa for-
ma, foi entregue ao ministério da Justiça um 
Relatório (na presença dos índios) contendo 
um levantamento de dados sobre onze áreas 
(CIMI, 1991, p. 2). 

No início dos anos de 1990, as lideranças 
indígenas deram um pequeno prazo para a 
justiça, como forma de pressioná-la para que 
demarcasse as áreas Guassuty, Jaguari e Cer-
rito. Mesmo tendo sua área já demarcada, a 
população de Jaguari e Guassuty foi despeja-
da e só poderia voltar quando fosse oficializa-
da a posse de seu território, o que aconteceu 
somente em 1992. Ainda nesse período, uma 
das estratégias utilizadas pelos indígenas da 
aldeia Jaguapiré para pressionar o governo fe-
deral, no município de Tacuru, foi a prisão de 
alguns agentes do CIMI, PKN e FUNAI duran-
te uma das Aty Guasu, como relata Orlando 
Zimmer: 

O pessoal [...] fez uma reunião em Porto Lindo 
e foi todo mundo, fomos nós, o PKN, fomos 
chegando entrando lá dentro da área. E aí eu 
lembro que chegou sexta-feira à noite, quando 
todo mundo tinha chegado. Alguns funcioná-
rios da FUNAI queriam sair, aí o pessoal tran-
cou a sede, e disseram: quem tá aqui dentro 
fica, não sai mais ninguém.703

Após essa mobilização, foi publicado o 
decreto de demarcação da terra indígena. 
Nesse mesmo período, homologou-se tam-
bém a terra indígena Pirakuá. Para isso, foram 
realizadas grandes assembleias entre CIMI e 
índios a fim de discutir as estratégias de pres-
são para que saíssem as homologações. No 
entanto, percebemos que a morosidade e a 
pressão contrária às homologações foram tão 
fortes que a área Pirakuá, que teve o proces-
so de retomada deflagrado em 1978/79, foi 
demarcada somente depois de aproximada-

703 Orlando Zimmer, Dourados, entrevistado por Meire 
Adriana da Silva em 31/10/2004.
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mente cinco anos. A homologação de várias 
áreas, entretanto, não garantia a permanência 
dos índios. Os prazos para os pretensos donos 
contestarem estenderam-se por um longo pe-
ríodo. Por motivos como esse, mesmo após a 
homologação de algumas áreas, como foi o 
caso da Jaguapiré, houve despejos e reocu-
pações.

Ao longo dos anos de 1990, ocorreram al-
gumas demarcações e identificações como, 
por exemplo, as demarcações de Jarará e Pa-
raguassu e as identificações de Panambizinho 
e Sucuriy� Entretanto, em meados de 1994, 
notamos que tanto os problemas internos do 
CIMI quanto a falta de recursos financeiros 
para o trabalho ampliaram-se. Contudo, a luta 
pelo território – mesmo que em menor esca-
la – continuou sendo uma das prioridades. 
O Conselho Indigenista fez o acompanha-
mento do processo de despejo violento dos 
índios que ocupavam a área denominada de 
Sete Cerros. Em 1995, Jarará, Jaguapiré e Sete 
Serros estavam com decretos homologatórios. 
Lima Campo e Cerro Marangatu dependiam 
de um grupo para identificação. Segundo re-
latórios do Conselho, os índios pediam fre-
quentemente sua assessoria para as reuniões 
entre eles. O Conselho Indigenista investiu 
muito na infraestrutura e na organização das 
reuniões, mas avaliava que os resultados es-
tavam sendo poucos. Diante disso, deu-se 
prioridade aos encontros de preparação das 
Reuniões Grandes (Aty Guasu) e à assessoria 
jurídica junto aos índios.

Tornava-se um fato notório nas Assem-
bleias do CIMI, no final dos anos 1990 e iní-
cio de 2000, a importância da assessoria junto 
aos índios, tendo em vista que as áreas indíge-
nas, principalmente as áreas em conflito, não 
possuíam condições de subsistência. Além da 
constante tensão entre índios e fazendeiros 
nasáreas a serem legalizadas, a ausência de 
recursos do poder público era outra dificulda-
de encontrada pelos índios. Somente as reser-
vas eram priorizadas pela FUNAI quanto aos 
recursos públicos. Ka’ajarí (Amambai), Guyra 
Roca (Caarapó) e Kokue’i (Ponta Porã) foram 

áreas onde o Conselho, por volta do ano 
2000 (CIMI, 2000), prestou assessoria jurídi-
ca. Ele comprou ferramentas, sementes e ali-
mentos básicos, para que os grupos tivessem 
condições de permanecer no local e realizar 
o plantio das roças. Também ajudou com a 
compra de passagens para que as comissões 
de indígenas viajassem a Brasília e cobrassem 
providências quanto à demarcação de suas 
terras.

A assessoria do Conselho às retomadas dos 
territórios Guarani e Kaiowa continuou se-
guindo suas demandas, solicitações e ações. 
Esse processo de assessoria, ao mesmo tempo 
em que se tornou necessário a esses povos, 
proporcionou condições para que criassem 
suas próprias estratégias de recuperação de 
seus territórios. Sobre a importância das as-
sessorias, Zwetsch (2012, p. 47) salienta que 
“estamos diante de um novo patamar das lu-
tas indígenas. Evidentemente, os setores mais 
atentos a estas questões sempre serão requi-
sitados para o apoio e para uma eventual as-
sessoria, as quais os próprios líderes indígenas 
nunca negaram espaço”.

O autor ressalta, ainda, que deveremos 
presenciar, nos próximos anos, uma disposi-
ção cada vez maior dos índios quanto ao pró-
prio gerenciamento de suas organizações.

Considerações finais

A emergência dos Guarani e Kaiowa em 
relação à recuperação de seus territórios é um 
marco histórico vivido por essa população. 
Suas práticas culturais e suas alianças com 
agentes externos proporcionaram-lhes várias 
conquistas, desde o final da década de 1970 
até os dias atuais.

O CIMI/Nacional, criado em 1972, apesar 
das divergências sobre os rumos que deveria 
seguir, tinha como um dos principais objeti-
vos a assessoria para a recuperação dos terri-
tórios indígenas, e esse objetivo passou a ser 
mais bem efetivado a partir de 1975. Com a 
instituição da entidade em Mato Grosso do 
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Sul, em 1979, os índios passaram a contar 
com o apoio dessa instituição. Nesse período, 
intensificaram-se as expulsões dos Guarani 
e Kaiowa de suas áreas de assentamento por 
fazendeiros, como também intensificou-se a 
utilização da mão de obra em fazendas. Foi 
por meio da disputa por essas áreas que se ini-
ciou o processo de visibilidade do movimen-
to Guarani e Kaiowa de recuperação de seus 
territórios, além dos processos de expulsão 
deflagrados nesse momento, como Pirakuá e 
Paraguassu.

A criação do Conselho Indigenista no 
Brasil e em Mato Grosso do Sul foi bastante 
conturbada. Também houve muitas divergên-
cias internas referentes à definição de quais 
orientações a entidade deveria seguir. Dessa 
forma, mesmo antes de sua criação, alguns 
religiosos almejavam que a Igreja tivesse uma 
forma de organização que pudesse dar uma 
resposta à situação vivida pelas populações 
indígenas. Eles acreditavam que a instituição 
do Conselho viria no sentido de dar formação 
para outros religiosos que já atuavam nas áre-
as indígenas. Essa formação era no sentido de 
capacitar os missionários para que entendes-
sem melhor a cultura indígena para, assim, 
ajudá-los no processo de integração à socie-
dade não indígena. Em outras palavras, eles 
entendiam que era papel da Igreja dar assis-
tência material e religiosa a fim de “ajudá-los” 
a sair de uma situação econômica precária. 
Para que esse processo se consolidasse, era 
necessário manter um bom relacionamento 
com o governo federal, já que sem este não 
seria possível o acesso de missionários às áre-
as indígenas, devido à repressão militar às 
contestações da ordem.

Por outro lado, havia, também, desde sua 
criação, uma ala considerada progressista e 
que, influenciada pela teologia da libertação, 
buscava uma nova forma de evangelizar, não-
exclusivamente por meio da realização de 
sacramentos ou de uma assistência religiosa, 
mas assessorando a organização dos índios, 
de modo que estes pudessem reivindicar seus 
direitos, principalmente em relação ao terri-

tório. A partir dessas constatações, podemos 
afirmar que as posições da Igreja católica, por 
meio do Conselho Indigenista Missionário, 
nunca foram homogêneas, mas, pelo contrá-
rio, várias foram as diferenças quanto às for-
mas de atuação junto aos povos indígenas.

Em Mato Grosso do Sul, esse processo não 
foi diferente. Quando se iniciaram as articula-
ções do CIMI para a sua instituição, houve um 
intenso processo de resistência por parte de 
setores da Igreja católica e por parte de reli-
giosos, especialmente os ligados à Pastoral In-
digenista, a qual já atuava nas áreas indígenas 
em Corumbá e Aquidauana. Esses religiosos 
já vinham realizando diversos encontros en-
tre índios, Pastoral Indigenista e FUNAI. Para 
eles, era necessário um trabalho de assistên-
cia religiosa com os índios, mas isto deveria 
ser desvinculado do enfoque político voltado 
para a mobilização dos índios para reivindi-
car direitos. A fim de se efetivar esse trabalho, 
o bom relacionamento com a Fundação era 
uma das estratégias. Nesse contexto, a presen-
ça do Conselho e as várias críticas dessa en-
tidade ao órgão indigenista oficial atrapalha-
vam a continuidade do trabalho de assistência 
feito pela Pastoral Indigenista. A tradição de 
se fazer grandes encontros entre Pastoral Indi-
genista, FUNAI e índios só foi interrompida a 
partir de 1978, quando o Conselho conseguiu 
estruturar-se para a sua posterior criação ofi-
cial em 1979.

Mesmo com a cordialidade entre Pastoral 
Indigenista e FUNAI, ocorreu uma disputa ve-
lada entre ambos. A Igreja fazia questão de 
ocupar um grande espaço junto aos índios, 
para que esses tomassem consciência da im-
portância não somente das questões materiais 
em suas vidas, mas também da religião. En-
tretanto, tal disputa não ameaçava o propósi-
to de agirem em conjunto, somando esforços 
para a integração dos índios à sociedade bra-
sileira.

Após a instituição do CIMI, parte da Igre-
ja católica entra em uma nova fase de atua-
ção junto aos povos indígenas. O trabalho de 
assessoria à organização indígena e, conse-
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quentemente, à recuperação dos territórios 
Guarani e Kaiowa, no início dos anos 1980, 
foi realizado basicamente por leigos.

A criação do Conselho Indigenista gerou 
resistências por parte das paróquias, loca-
lizadas nas regiões onde estão os Guarani e 
Kaiowa. As boas relações institucionais entre 
Igreja católica e fazendeiros permaneceram; 
dessa forma, os padres paroquianos não se 
envolviam com as ações das organizações in-
dígenas e no apoio à recuperação dos territó-
rios Guarani e Kaiowa. Em meio ao processo 
de recuo da diocese de Dourados quanto às 
ações nas áreas sociais, a entidade foi deses-
truturada a partir da segunda metade dos anos 
1990. Aliados a isso, outros fatores, como di-
vergências internas entre suas instâncias re-
gionais e locais, contribuíram para essa deses-
truturação. Mesmo assim, existe atualmente 
uma equipe pequena que continua atuando 
em todo o estado.

Cabe apontar que o CIMI surgiu como 
uma entidade importante no processo de 
mediação para a recuperação dos territórios 
indígenas. Em 1975, já havia sido realizado 
pelo CIMI/Nacional um levantamento sobre 
a situação dos índios Guarani e Kaiowa em 
Mato Grosso do Sul, o qual apontou a falta 
de espaço necessário ao modo de vida dessa 
população como o causador de vários proble-
mas. Os Guarani e Kaiowa souberam utilizar 
oCIMI, sua estrutura política e logística, para 
reconquistar vários territórios indígenas que 
estavam sob a posse de colonos proprietários 
de lotes (que foram distribuídos pela Colônia 
Agrícola Federal) e, principalmente, de fazen-
deiros. Um total de 21 áreas foram recupe-
radas, desde o final de 1970 até meados de 
2002.

Em consequência, as alianças dos índios 
com as entidades de apoio são vistas por fa-
zendeiros e pela mídia como ilegítimas. Para 
alguns fazendeiros, são as entidades que 
usam os índios como massa de manobra, in-
citando-os para “invadir” terras. Dessa forma, 
procuram desqualificar a ação dos índios e 
justificar a permanência dos fazendeiros em 

áreas consideradas como território indígena. 
Mesmo tendo o conhecimento de que este é 
um problema gerado pela sobreposição do Es-
tado, os fazendeiros tentam argumentar que o 
movimento Guarani e Kaiowa de reocupação 
e recuperação dos territórios não é legítimo.

Ao relacionarmos essa nova forma de mis-
são, por meio do Conselho Indigenista Mis-
sionário, com outras missões, baseamo-nos 
nas palavras do autor Zwetsch, o qual, ao 
analisar as missões jesuíticas e aldeamentos 
capuchinhos, critica a tese da total “civiliza-
ção e redução dos indígenas à fé cristã”. Se-
gundo o autor: 

São esses conceitos que contemporaneamente 
precisam ser revistos para que as vozes indí-
genas sejam ouvidas e seu olhar diferenciado 
possa se colocar para a sociedade nacional, e 
isto em seus termos próprios, ainda que num 
diálogo necessário e imprescindível com a 
cultura ocidental. (ZWETSCH, 2012, p. 44). 

Diante do atual quadro da necessidade de 
alianças dos Guarani e Kaiowa para a recu-
peração de seus territórios, os conceitos de 
submissão e indução atribuídos a esses povos 
também necessitam de revisão e de uma rees-
crita da história dos Povos Indígenas em Mato 
Grosso do Sul, quiçá por esses mesmos povos. 
Isso já vem ocorrendo por meio do acesso à 
pós-graduação de parte da população Guara-
ni e Kaiowa, ainda que em parcela bastante 
reduzida.

Em contraponto ao discurso estratégico de 
forças contrárias aos índios, podemos afirmar 
que houve uma mistura de relações sociais, 
políticas e culturais, entre índios e entidades 
de apoio, mais especificamente entre os Gua-
rani, os Kaiowa e o CIMI.

Os Guarani e Kaiowa souberam manter 
um diálogo com entidades que os apoiavam, 
e ainda criaram estratégias para obter apoio 
de várias outras entidades, e não somente do 
Conselho Indigenista. Não lhes era caracterís-
tico negar a realização de projetos em suas 
áreas, mas souberam lidar com esses proje-
tos e apoios no sentido de se utilizarem das 
agências indigenistas. Na década de 1970, 
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quando ocorreram divergências entre Pastoral 
Indigenista/FUNAI e Conselho Indigenista, os 
índios afirmavam que queriam o apoio dessas 
entidades desde que trabalhassem unidas.

Durante os grandes encontros entre Ín-
dios, Pastoral Indigenista e FUNAI, iniciados 
na metade dos anos 1970, a questão da falta 
da terra ainda não estava sendo totalmente 
difundida pelos índios, e muito menos por 
essas instituições. Os índios faziam outras rei-
vindicações, pois sabiam que provavelmente 
seriam atendidos por essas entidades. A partir 
da constatação dos índios de que a falta do 
território estava gerando problemas entre eles, 
buscaram alianças com entidades de apoio, 
entre elas o CIMI. Dessa forma, os Guarani 
e Kaiowa perceberam que eram necessárias 
ações internas e externas visando à recupera-
ção desses territórios.

Todo esse processo gerou a emergência do 
movimento Guarani e Kaiowa para a reocu-
pação e recuperação de seus territórios expro-
priados no passado. As Reuniões Grandes, as 
Aty Guasu, foram muito importantes para o 
fortalecimento de suas lutas.

Além da Aty Guasu, várias outras ações 
também foram realizadas, entre elas a elabo-
ração de documentos, viagens para audiên-
cias e articulações políticas com vistas à le-
galização dos territórios. Uma das atividades 
dos Guarani e Kaiowa que muito contribuiu 
para a legitimidade dos processos jurídicos 
referentes aos seus territórios foi a coleta de 
dados. Os índios levantavam dados sobre a 
população indígena, sua origem e suas des-
cendências. Ademais, rezas, danças e utiliza-
ção de sua língua materna, ou seja, sua práti-
ca cultural, sempre estiveram muito presentes 
em vários episódios da história de luta pelos 
territórios.

A própria prática da elaboração de docu-
mentos foi adquirida a partir do momento em 
que os indígenas perceberam a importância 
do papel para os brancos, pois os proprietá-
rios sempre alegaram que dispunham de es-
crituras, um papel que dizia que a terra era 
deles e que os índios não tinham direito de 

estar ali. Essa apropriação serviu também para 
que os índios enviassem documentos ao pró-
prio Conselho, muitas vezes pedindo recursos 
para que pudessem recuperar suas áreas. O 
domínio de termos jurídicos sobre a questão 
dos territórios indígenas por parte de lideran-
ças Guarani e Kaiowa foi outra apropriação 
necessária nos processos de negociação.

As alianças dos índios com a FUNAI, 
quando as consideravam necessárias, foram 
criticadas pelo CIMI, mas eram também uma 
estratégia indígena de buscar apoio em várias 
instâncias. Não podemos esquecer que a Fun-
dação era o órgão responsável também pela 
legalização dos territórios indígenas e que 
lhes oferecia algum tipo de assistência. Para 
os índios, era importante manter certa cordia-
lidade com o órgão indigenista.

Os índios, conhecedores de seus territó-
rios e aliados a essas entidades, promoveram 
ações no sentido de legitimar o processo de 
recuperação de seus territórios. As alianças 
eram amplas e o Conselho Indigenista teve 
um papel importante nesse processo.

As ações internas entre grupos indígenas 
da mesma área, ou entre várias lideranças de 
outras áreas, foram fundamentais para o su-
cesso das retomadas. O fato de esses grupos 
indígenas relacionarem-se com entidades de 
apoio, especialmente com o CIMI, e de se 
apropriarem de costumes dessa entidade por 
conta desse contato, foi entendido como uma 
mistura necessária. Essas misturas fizeram 
parte do processo da dinâmica organizacio-
nal e das estratégias dos Guarani e Kaiowa, 
que souberam se “misturar” e, ao mesmo tem-
po, manter a sua diferença, mesmo diante da 
expropriação de seus territórios.

Zwetsch cita a “distância entre os dois 
mundos”, ao se referir à relação entre mis-
sionários e índios ao longo dos séculos e no 
momento atual, assim como ao enfatizar que 
não foi apenas uma questão de códigos de co-
municações diferentes, mas sim diferentes in-
teresses e percepções de vida sobre o que sig-
nifica ser um ser humano (2012, p. 46). Diante 
de tal afirmação, ratificamos o pensamento do 
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autor de que é necessário propor novas leituras 
de velhos temas, para que o protagonismo in-
dígena possa ser evidenciado de fato.

Um dos princípios do Conselho Indigenis-
ta propõe que “não há convivência sem inter-
venção. Nós somos, às vezes, assessores dos 
Povos Indígenas, nunca seus protagonistas. 

Culturas e religiões têm suas contradições” 
(SUEES, 2012, p. 35). Essa realidade nos re-
mete à real necessidade de que esses atores 
indígenas descrevam suas percepções e aná-
lises de seu protagonismo e contradições no 
convívio com as instituições, em especial, as 
instituições missionárias.



PARTE 7

Bandeirantes e sertanistas
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O devassamento bandeirante nos sertões do oeste: 
anotações acerca da construção do protagonismo dos 

desbravadores e da relevância do papel dos índios

Manuel Pacheco Neto 
Ana Cláudia Marques Pacheco

Corria o ano de 1722. Andando pela sel-
va à cata de mel, dois índios encontraram 
ouro no âmago da América Meridional, dan-
do ensejo à célula germinal de onde surgiria 
a cidade de Cuiabá, atual capital de Mato 
Grosso, núcleo urbano que, pelo censo de 
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), abrigava 556.298 habitan-
tes. Os indígenas caminhavam, então, pelas 
veredas estreitas de seu próprio elemento ou 
ambiente, ou seja, da floresta. Contudo, a 
paragem específica por onde os dois nativos 
avançavam era, sob o ponto de vista do ci-
vilizado, considerada distante e afastada, já 
que se situava praticamente no centro geo-
gráfico do continente. Segundo as palavras 
de Taunay, a: 

[...] descoberta se realizara prometendo imen-
sos proventos. Verdade é: em região incompa-
ravelmente menos acessível que a das Minas 
Gerais, e a enorme distância da costa, ilhada 
no coração da selva, atingível após a mais pe-
nosa e perigosa das travessias [...] este segun-
do eldorado se devia novamente aos paulistas. 
(TAUNAY, 1951, p. 13). 

Estas palavras estão escritas no Capí-
tulo I de sua obra intitulada História das 
Bandeiras Paulistas (Tomo I), na qual se-
quer uma única palavra consta a respeito 

do achamento do ouro de Cuiabá pela du-
pla de nativos já mencionada. Essa omis-
são é, na verdade, algo que não nos causa 
surpresa, já que o papel histórico do ín-
dio sempre foi escamoteado, vilipendiado 
ou, no mínimo, minorado na produção de 
significativa parcela da historiografia bra-
sileira. No artigo intitulado “O escravo ín-
dio, esse desconhecido”, asseverou John 
Monteiro: 

Sublinhamos a importância da presença in-
dígena nos primeiros séculos da história do 
Brasil. Não se trata de um simples “resgate” 
do homem esquecido, nem de uma exalta-
ção dos oprimidos ou vencidos da história. 
Antes procuramos demonstrar que a his-
tória, embora escrita e distorcida por uma 
pequena minoria com interesses próprios, 
foi feita e vivida por agentes muitas vezes 
desconhecidos. De fato, a história dos índios 
apresenta um claro exemplo da omissão de 
um ator significativo nos livros de história 
mais convencionais, pois com a construção 
da figura do bandeirante, entre outros mitos 
da colonização, o papel histórico dos índios 
foi completamente apagado. (MONTEIRO, 
2000, p. 119). 

A grande maioria dos historiadores, ao 
abordar o achamento do ouro cuiabano, não 
menciona os índios que procuravam mel em 
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meio à mata mato-grossense.704 Na inércia 
deste silêncio historiográfico, duas vozes se 
fazem ouvir, configurando-se como exce-
ções louváveis: Sérgio Buarque de Holanda, 
em Monções, e C. R. Boxer, em A idade de 
ouro do Brasil. Averiguemos o que escreveu 
este último autor acerca do encontro do ouro 
cuiabano: 

Como também acontecera em Minas Gerais, 
muitos mineiros tiveram pouco ou nenhum 
lucro, enquanto poucos, mais felizes, fize-
ram descobertas realmente ricas. Entre êsses 
estava um paulista chamado Miguel Sutil e 
seu sócio português João Francisco. Quando 
ocupado em plantar uma roça na margem do 
rio Cuiabá, Sutil mandou, certo dia, dois de 
seus Carijós à floresta, a fim de conseguir al-
gum mel selvagem. Os ameríndios voltaram 
depois de escurecer e não traziam mel algum, 
mas, quando Sutil começou a repreendê-los 
por terem desperdiçado seu tempo, o mais 
ladino entre os dois selvagens interrompeu-o, 
dizendo: “Vós viestes a buscar ouro ou mel?” 
Seguindo as palavras com a ação, os Carijós 
entregaram a seu senhor vinte e três grãos de 
ouro, pesando 128 oitavos. Sutil e seu sócio fi-
caram excitadíssimos com tal golpe de sorte...
Mal amanheceu, no dia seguinte, os dois Cari-
jós guiaram-os... O ouro estava tão próximo da 
superfície que podia escavá-lo com as mãos, 
e quando, ao anoitecer, voltaram para o seu 
acampamento, Sutil tinha conseguido meia ar-
roba de ouro, e seu sócio mais de 600 oitavas. 
(BOXER, 1963, p. 225). 

704 É válido lembrar que, dentre vários autores que não 
mencionam os dois índios que descobriram o ouro 
cuiabano, constam duas autoras cujas obras são con-
sideradas críticas e de cunho revisionista. Na obra 
intitulada A conquista da terra no universo da po-
breza –dissertação de mestrado transformada em 
livro– escreveu Luiza Volpato: “Pascoal Moreira Ca-
bral descobriu ouro nas margens do rio Coxipó em 
1719. Com a descoberta de nova jazida, por Miguel 
Sutil, junto ao córrego da prainha em 1722, o povoa-
mento foi transferido para as imediações do Morro 
do Rosário e elevado à categoria de vila – Vila Real 
do Senhor Bom Jesus de Cuiabá – por Rodrigo César 
de Menezes em 1727” (VOLPATO, 1987, p. 30-31). 
Já na tese doutoral intitulada Nos confins da Civiliza-
ção: sertão, fronteira e identidade nas representações 
sobre Mato Grosso, Lylia da Silva Guedes Galetti es-
creveu: “coube ao sorocabano Miguel Sutil o grande 
achado de 1722, às margens do córrego da Prainha, 
onde no mesmo ano, se levantou o arraial do Senhor 
Bom Jesus de Cuiabá” (GALETTI, 2000, p. 56). 

Habitantes ancestrais do Brasil, os indíge-
nas há muito haviam trilhado as veredas das 
matas coloniais, há muito já haviam atraves-
sado ou singrado os cursos d’água, os rios 
que sulcavam os desertos, à época jamais 
explorados por portugueses ou espanhóis. 
Muito antes do sorocabano Miguel Sutil, mui-
tos índios já haviam pisado e repisado o hú-
mus da floresta primitiva, que medrava onde 
hoje se ergue Cuiabá.

O primeiro explorador não índio a penetrar 
profundamente em terras hoje pertencentes a 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foi o ser-
tanista paulista Manuel de Campos Bicudo. 
O nome desse bandeirante está associado, 
inextricavelmente, ao início do desbravamen-
to sistemático do oeste, levado a cabo pelos 
habitantes da Vila de Piratininga, mateiros por 
excelência.

Na obra Dicionário de Bandeirantes e Ser-
tanistas do Brasil, Francisco de Assis Carvalho 
Franco escreveu que Manuel de Campos Bi-
cudo

[...] realizou vinte e quatro entradas nos ser-
tões do rio Grande e do rio Paraguai, sendo 
três como soldado e vinte e uma como capi-
tão-mor da tropa. Das suas expedições sabe-
mos que cerca de 1671, com seu filho Antônio 
Pires de Campos e sempre à caça do indígena, 
vislumbrou as minas do celebrado Martírios 
[...] Em 1675 ganhava ele o norte de Mato- 
Grosso, chefiando temerária algara contra os 
selvícolas. Em 1679, andava no Rio Paraguai. 
(FRANCO, 1989, p. 73). 

Antonio Pires de Campos cresceu acom-
panhando as jornadas sertanejas de seu pai, 
Manuel de Campos Bicudo.705 A célebre nar-
705 Numa dessas jornadas, ocorreu, ao acaso, em ple-

no sertão oeste, o encontro da tropa de Manuel de 
Campos Bicudo com a expedição de Bartolomeu 
Bueno da Silva (o Anhanguera), que trazia consigo 
seu filho homônimo, ainda adolescente, que seria 
conhecido no futuro como o segundo Anhanguera. 
Nessa oportunidade, o filho de Campos Bicudo –An-
tônio Pires de Campos–, então também bem jovem, 
travou amizade com o segundo Anhanguera, ainda 
um bandeirante mirim. Esses dois jovens, embo-
ra não se associassem futuramente em empreitadas 
sertanistas, foram os dois maiores propaladores da 
existência da Serra dos Martírios, que se ergueria in-
cógnita em algum lugar do oeste, nas matarias pri-
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rativa da Serra dos Martírios, como se depre-
ende dessa citação de Franco, teria surgido de 
uma das incursões de Bicudo no oeste, quan-
do seu filho teve a oportunidade de brincar 
com granetes do abundante ouro que existia 
na região, além de haver contemplado a mí-
tica Serra dos Martírios. Tempos depois desse 
alegado avistamento por Pires de Campos, 
propalou-se cada vez mais a narrativa sobre 
uma maravilhosa montanha, resplandecente 
e brilhante, a sinalizar o ponto onde jaziam 
fantásticas riquezas minerais.

Desta forma, na última década do século 
XVII, circulava entre os sertanistas o mito de: 

[...] uma serra dourada, avistada uma vez e 
para sempre perdida no mais recôndito dos 
sertões do oeste. Chamaram-na dos Martírios 
porque, por obra da natureza, conforme ver-
são do sertanista Antônio Pires de Campos, 
apresentava umas semelhanças da Coroa, 
lança e cravos da paixão de Jesus Cristo. Seu 
relato sugere a visão de paredões de cristais 
onde o sol se refletia iluminando a mata, por 
ela serpenteando um rio, em cujo leito rebri-
lhavam pepitas de ouro em grande profusão. 
Pires de Campos teria catorze anos de idade, 
quando teria avistado, pela primeira e últi-
ma vez, a Serra dos Martírios. Acompanhava 

mitivamente perlustradas por seus respectivos pais, 
Manuel de Campos Bicudo e Bartolomeu Bueno da 
Silva, o primeiro Anhanguera. Sobre o avistamento 
da Serra dos Martírios, bem como sobre o encontro 
das duas bandeiras em pauta, nos sertões do oeste, 
escreveu Basílio de Magalhães: “Manuel de Campos 
Bicudo fizera 24 entradas no sertão, devassando a 
vasta zona que se estende desde o Planalto dos Pare-
cis até a parte meridional do Paraguai. Na que reali-
zou [...] com a mira de conquistar os índios serranos 
levou apenas 60 homens, além do filho Antônio Pires 
de Campos, de 14 anos de idade. Após muitos me-
ses de viagem [...] se lhes deparou uma serra, a que, 
por desenhos naturais observados nos penhascos e 
semelhantes aos símbolos da paixão de Cristo, deram 
o nome de Martírios, outra célebre lenda na nossa 
história, análoga à das Minas de Prata, até hoje sem 
descobridor [...] lá, no recesso do sertão [...] com eles 
foi dar a bandeira do primeiro Anhanguera [...] da 
qual fazia parte o filho, então de 12 ou 13 anos de 
idade” (MAGALHÃES, 1944, p. 173). Esses dizeres 
de Magalhães, além de abordar o encontro das duas 
bandeiras, bem como a lenda dos martírios, auxiliam 
a reflexão acerca da grande área percorrida por essas 
expedições no oeste, abrangendo regiões não apenas 
pertencentes a Mato Grosso do Sul, mas também ao 
Paraguai e a Goiás.

uma bandeira chefiada por seu pai, o serta-
nista Manuel de Campos Bicudo. Realizada 
por volta de 1670, a bandeira varara a região 
entre os rios Cuiabá e Paranatinga, em busca 
de índios para aprisionar. Nesse trajeto, os 
sertanistas teriam avistado a serra fantásti-
ca e armado pouso nas margens do rio que 
lhe corria aos pés. Ali, lembrava-se Pires de 
Campos de ter brincado com os preciosos 
granetes amarelos, aos quais só viria a dar 
importância passados muitos anos, quando 
foram descobertas as Minas Gerais e o ouro 
passou a ser valorizado. (GALETTI, 2000, p. 
54-55). 

Pires de Campos, asseverando haver pre-
senciado grande opulência mineral nas matas 
do oeste, alimentou a ideia de retornar àque-
la região longínqua, que tantas recordações 
lhe trazia, insuflando-lhe anseios de riqueza. 
Convém lembrar que essas cogitações anima-
vam Pires de Campos antes da descoberta do 
ouro de Cuiabá pelos dois índios meleiros de 
Miguel Sutil.

No artigo intitulado “As bandeiras na 
expansão geográfica do Brasil”, escreveu 
Myriam Ellis: 

Das primeiras expedições responsáveis pelo 
descobrimento do ouro em Mato Grosso, 
cumpre citar, em primeiro lugar, a de Antônio 
Pires de Campos, que mais ou menos em 1716 
marcou o rumo até Cuiabá à procura da Serra 
dos Martírios. Já estivera por aquelas paragens, 
quando adolescente, em 1675, em companhia 
do pai, Manuel de Campos Bicudo. Em 1718, 
Pascoal Moreira Cabral Leme, seguindo o mes-
mo caminho, descobrira ouro no Coxipó Mi-
rim. (ELLIS, 1997, p. 295). 

Como se percebe, a rota trilhada por Pires 
de Campos norteou o avanço de Moreira Ca-
bral por terras mato-grossenses por volta de 
dois anos depois.

Sobre as atividades sertanistas de Antônio 
Pires de Campos, bem como acerca de seu 
pioneirismo na subida do rio Cuiabá, escre-
veu Carvalho Franco: 

Também sobre o pioneirismo de Pires de 
Campos no rio Cuiabá, afirmou Holanda: “o 
próprio rio Cuiabá, percorreu-o Antônio Pires 
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de Campos [...] foi o primeiro descendente de 
Europeus a atingir essas remotas paragens” 
(HOLANDA, 2000, p. 43-44). 

O sertanista em questão acabou morando 
em Cuiabá: 

Fixou-se ao pé da Serra de São Jerônimo, junto 
a uma lagoa que se chamou depois do Pires 
e de onde mofava, em 1725, da idéia do seu 
amigo, o segundo Anhanguera, Bartolomeu 
Bueno da Silva,706 ainda estar enselvado, na 
obsessão da busca do ouro dos Araés, por 
trilhas que nunca foram sabidas. (FRANCO, 
1989, p. 103). 

Já longevo, Pires de Campos retornou a São 
Paulo, onde ainda exerceu o cargo de capitão-
-mor da vila de Itu, lá falecendo em 1749, com 
90 anos de idade. Seu filho homônimo, conhe-
cido por “Antônio Pires de Campos – O Moço”, 
também atuou intensamente em Mato Grosso, 
onde era conhecido pelos bororos como “Pai-
-Pirá”, que significa “Pai Comum”, “Pai de to-
dos”. Sobre este sertanista, escreveu o padre 
Manuel Aires do Casal,707 citado por Franco: 

No meio do século passado, vivia entre o Par-
naíba e o Rio Grande uma horda de bororos, 
cujo cacique era então um paulista chamado 
Antônio Pires de Campos, moço de muita es-
perteza, habilidade e gênio para fazer desse 
povo quanto dele se pretendesse por sua en-
tremediação. Este homem a quem seus crimes 
fizeram procurar tal sociedade, morreu entre 
os anos de cinqüenta a sessenta de uma flecha-
da num braço, em um encontro com os caia-
pós. Seus camaradas medicaram-lhe o braço 
muitos dias com toucinho assado quente [...] 
choraram-no por espaço de um mês, como o 
“Pai Comum”. (FRANCO, 1989, p. 103). 

Dessas palavras, depreende-se o entendi-
mento de que o Pai-Pirá foi um criminoso, um 
foragido da justiça, um homem astuto, que se 
refugiou entre os bororos, tornando-se um lí-
der entre eles e fazendo deles o que queria. 

706 À frente abordaremos a atuação do segundo Anhan-
guera em terras mato-grossenses.

707 Estes escritos de Aires do Casal são de 1817, de sua 
obra Corografia brasílica ou relação histórico-geográ-
fica do reino do Brasil.

Cumpre esclarecer que este Antônio Pires de 
Campos – o Moço – foi um dos maiores assas-
sinos de índios das matas do oeste, atuando 
como um agente importante da ação coloni-
zadora portuguesa, até morrer no exercício de 
sua função despovoadora, nada gloriosa. So-
bre essa questão, escreveu Carvalho Franco: 

O Moço [...] guerreou os caiapós de 1739 até 
fins de 1751, em que morreu pelas mãos dos 
mesmos [...] É certo que em 1741 se achava 
em Cuiabá e dali foi, com seus bororos de arco 
e flecha, para Goiás, substituir Ângelo Prêto de 
Godói, na luta contra o gentio caiapó. (FRAN-
CO, 1989, p. 130-104). 

A eficácia dos métodos violentos do Pai-Pi-
rá, à frente de sua horda de bororos, acabou 
por conferir-lhe a confiança do governador 
de Goiás, que já no ano seguinte firmava um 
acordo com o mateiro paulista, explorando-o 
desabridamente, mediante mirrado pagamen-
to. Carvalho Franco esclarece que o bandei-
rante em pauta, no ano de 1742,

[...] fez um ajuste com o governador de Goi-
ás, Dom Luís de Mascarenhas, para combater 
todos os índios que infestam as minas dessa 
região e de Cuiabá, tais como os Guaicurús, 
Paiaguás, Caiapós e outros. O governador pa-
gava-lhe a irrisória quantia de uma arroba de 
ouro. Dessa guerra resultou os mineiros dessas 
paragens poderem viver sossegados cerca de 
sete anos. (FRANCO, 1989, p. 103). 

As intervenções do paulista, como se per-
cebe, surtiram resultados de prazo duradou-
ro. De 1741 a 1748, os habitantes das minas 
vivenciaram um período em que a resistên-
cia indígena feneceu quase completamente. 
Contudo, com o revivescimento da resistên-
cia nativa, foi feito um novo acordo entre o 
governador goiano e o Pai-Pirá: 

Volvendo porém o flagelo, a 15 de junho de 
1748, novo ajuste foi celebrado entre o ban-
deirante e o mesmo governador, mediante a 
mercê do hábito de Cristo, tença de cinqüenta 
mil réis e o ofício durante toda sua vida de 
escrivão da superintendência geral das minas. 
(FRANCO, 1989, p. 103). 
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Está claro que desta feita, o acordo foi 
bem mais compensador para o sertanista, 
que, a partir de então, deu continuidade ao 
combate aos índios de maneira ainda mais 
encarniçada: 

Antônio Pires de Campos, o Moço, foi então 
ocupar, com seus bororos, o Rio das Pedras, 
em 1748, no caminho de Goiás e daí come-
çou a lançar bandeiras parciais contra o gentio 
Caiapó, espalhados entre o rio Mogi e a Vila 
Bela. Foi uma refrega tão crua que por muito 
tempo os Caiapós não ousaram mais aproxi-
mar-se das lavras mineiras. Ao recomeçarem 
porém os seus ataques, Antônio Pires de Cam-
pos, o Moço, saindo-lhes ao encalço, foi fle-
chado por um desses selvícolas, com flecha 
ervada. (FRANCO, 1989, p. 103-104). 

Essa flechada, como já abordamos ante-
riormente, pôs fim à carreira nada pacífica do 
mateiro em questão. Sua morte ocorreu entre 
o final de 1751 e o início do próximo ano, já 
que, em 25 de janeiro de 1752, uma carta do 
conde dos Arcos informava o conselho ultra-
marino sobre o ocorrido.

Tempos depois, um sacerdote católico es-
crevia sobre o Pai-Pirá: 

Consta que fez barbaridades espantosas e 
grande mortandade, chegando até a aldeia 
grande do caiapó [...] nas vizinhanças de 
Camapuã, em que se não animou a entrar 
por serem inumeráveis os seus habitantes: 
mas aliviou de alguma sorte o povo, tornou 
mais praticável o caminho de São Paulo. (PA-
DRE SOUZA E SILVA, [17—] apud FRANCO, 
1989, p. 104). 

Também um militar, o alferes José Pinto da 
Fonseca, deixou escrito um relato onde trans-
parece claramente a crueza das ações de Pires 
de Campos, o Moço. Para que possamos averi-
guar essa questão, observemos essas palavras: 

Antônio Pires de Campos, paulista e tratando a 
esta nação dos Carajás debaixo de paz e ami-
zade por alguns dias, no fim deles lhes deu de 
improviso na principal aldeia, não dando vida 
nem ainda aos próprios inocentes, de cujos 
gemidos ainda hoje soam os ecos nos ouvidos 
desses miseráveis, não podendo referir estas 

justas queixas, sem que as lágrimas testemu-
nhem a sua dor. Feito este estrago, apanhou 
muitos prisioneiros e os conduziu em corren-
tes para seus cativos. Passou a crueldade deste 
homem a mandar pelo caminho amarrar estes 
prisioneiros em árvores, fazendo dar-lhes por 
divertimento muitos açoites, que era para os 
fazer conhecer cativeiro. Pelas fazendas do 
sertão, trocou muita desta gente por gado e 
cavalos e a maior parte fugiu para a sua pátria, 
publicando nela a tirania dos brancos. (FON-
SECA, [17—] apud FRANCO, 1989, p. 104). 

Não há dúvida de que as ações do Pai-Pirá 
foram violentas. Franco deixa isso claro, ali-
cerçado no padre Aires do Casal, no padre 
Souza e Silva e no alferes Pinto da Fonseca.

Na verdade, a violência contra os índios, 
nesse caso especialmente contra os Caiapó, 
era resultante do processo de colonização 
que então ocorria nas regiões centrais do 
Brasil. O inexorável avanço das forças co-
lonizadoras provocou o ânimo guerreiro e a 
resistência dos habitantes ancestrais daqueles 
sertões, desencadeando uma situação de cla-
ro acirramento da violência, tanto por parte 
dos devassadores, quanto por parte dos in-
dígenas. Os sertões do Centro-Oeste consti-
tuíram um palco – como ocorreu em outras 
regiões do Brasil – que ofertou um cenário de 
homens que, sem qualquer demonstração de 
respeito, invadiram os domínios de outros ho-
mens, procurando escravizá-los, bem como 
tirar de suas terras um valioso metal amarelo, 
visando a auferir lucro pecuniário. O devassa-
mento trouxe a violência, a qual, por sua vez, 
gerou a resistência, não raro também através 
da violência. Invasores, intrujões, os bandei-
rantes nada de bom trouxeram aos índios. No 
caso específico dos Pires de Campos em Mato 
Grosso (pai e filho, ambos respectivamente – 
é bom lembrar – filho e neto do patriarca Ma-
nuel de Campos Bicudo, que também atuara 
em Mato Grosso), registrou-se uma atuação 
que remontou a dezenas de anos, causando 
danos sérios e irreparáveis à população au-
tóctone.

Em seu estilo rebuscado, superlativo e 
triunfalista, sobre os homônimos Pires de 
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Campos, notórios matadores e escravizadores 
de índios, escreveu Taunay: 

Das maiores figuras do bandeirantismo foram 
certamente os dois ituanos,708 homônimos, 
Antônio Pires de Campos, pai e filho [...] à 
notável existência do primeiro Antônio Pires 
de Campos pontuaram enormes jornadas nas 
terras do âmago de nosso continente [...] o seu 
grande campo de atuação vieram a ser enor-
mes áreas mato-grossenses e goianas, onde 
sertanizou dezenas de anos. (TAUNAY, 1951, 
p. 253). 

Não muito longe deste trecho, na mesma 
página, o autor em pauta enfatiza que o pri-
meiro Pires de Campos “deve ter realizado 
enormes jornadas no imenso território mato- 
grossense, jornadas que se efetuaram no de-
curso de muitos anos” (TAUNAY, 1951, p. 
253). 

O mesmo historiador ainda procura lem-
brar que, quando menino, acompanhando 
seu pai Manuel de Campos Bicudo, o primei-
ro Antonio Pires de Campos encontrou-se, nas 
matas do Centro-Oeste, com a expedição de 
Bartolomeu Bueno da Silva, que trazia con-
sigo seu filho homônimo, ainda bem jovem, 
em faixa etária equivalente à de Antônio Pires 
de Campos:709 “entre 1670 e 1673 se realizou 
a expedição aos Araés em que Pires e Barto-
lomeu Bueno, ambos meninos, se encontra-
ram” (TAUNAY, 1950, p. 44). 

Acerca disso, porém noutros termos, Tau-
nay afirmou que o primeiro Antônio Pires de 
Campos “sertanizando, menino ainda, com seu 
pai, Manuel de Campos Bicudo, teve [...] o en-
sejo de se encontrar com a bandeira dos dois 
Anhangueras, pai e filho, em terras mato-gros-
senses ou goianas” (TAUNAY, 1951, p. 253). 

708  No Museu de Itu, terra natal dos bandeirantes em 
questão, há um grande painel iconográfico, de au-
toria de Antônio Luiz Gagni, ofertando uma imagem 
que representa o Pai-Pirá à frente de seus bororos. 
Informação obtida em TAUNAY, 1951, p. 257.

709 Este Pires de Campos chegou a possuir farta escrava-
ria, em sua fazenda nas proximidades de sua terra na-
tal: “Afazendara-se [...] em Itaici, a vinte quilômetros 
de Itu. Ali chegou a ter centenas de índios aldeados” 
(TAUNAY, 1951, p. 253). 

Os homônimos Bartolomeu Bueno da Sil-
va notabilizaram-se na história do sertanismo 
como dois predadores de índios e pesquisa-
dores de riquezas minerais, ambos oriundos 
do planalto piratiningano. Sobre Bueno da 
Silva, o pai, escreveu Franco: 

Em 1682 penetrou o sertão [...] e descobriu 
ouro [...] teve ele o apelido de Anhanguera, 
pois vários autores atribuem-lhe o fato de ter 
deitado fogo certa quantidade de álcool, di-
zendo ao gentio que era água, e que ele, quan-
do quisesse, faria o mesmo aos rios do local, o 
que sobremodo aterrorizou o dito gentio que 
o ficou chamando “Diabo Velho”, que tal é o 
significado de Anhanguera. (FRANCO, 1989, 
p. 372). 

Sobre essa mesma expedição chefiada 
pelo primeiro Anhanguera, na obra Expansão 
Geográfica do Brasil Colonial, escreveu Maga-
lhães: “Afora os muitos escravos que apresou 
[...] deparou-se igualmente ouro ao sertanista 
audaz, a quem os índios o revelaram, ame-
drontados pela ameaça de serem queimados 
os seus rios, como o paulista fizera à cachaça, 
que antes ele pusera a arder numa escudela” 
(MAGALHÃES, 1944, p. 174). 

Apresador contumaz, o Diabo Velho – ou 
sertanista audaz, como elogiosamente o ad-
jetivou Magalhães – era também um homem 
que não estava desatento, de maneira algu-
ma, às possibilidades de encontrar minerais 
valiosos. E para encontrá-lo, não titubeava o 
paulista em amedrontar os nativos, usando 
de estratagemas ou ardis, que prenunciavam 
possibilidades por eles – os índios – consi-
deradas aterradoras, tais como rios e cursos 
d’água em chamas.

Na obra Viagem do Porto de Santos à ci-
dade de Cuiabá, o militar português Luiz 
d’Alincourt710 também aborda essa artimanha 
do álcool/aguardente em chamas utilizada 
pelo primeiro Anhanguera. Não reproduzire-

710 D’Alincourt nasceu em Oeiras, no ano de 1787. As-
sentou praça na brigada real e serviu no regimento de 
artilharia de Lisboa, de onde se transferiu para o Rio 
de Janeiro, em 1809. Terminou sua vida em 1841, 
com a patente de major do corpo de engenheiros.
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mos aqui o que escreveu este autor sobre o 
ardil específico, pois, quanto a isso, já cita-
mos Franco (1989) e Magalhães (1944), que 
convergem com o lusitano ora em pauta. As 
palavras deste artilheiro a respeito do ban-
deirante ludibriador acrescentam ainda outra 
desleal estratégia, que teria sido por ele posta 
em prática nos sertões do oeste: 

Este homem astucioso, duro por natureza [...] 
soube melhor que nenhum inventar, e pôr 
em prática diversos estratagemas para iludir 
os índios, a fim de os cativar; e além do da 
aguardente, de que já falei, outro me ocorre 
não menos notável e que pinta bem a sua as-
túcia, e a credulidade indiana. Vendo-se [...] 
com grande número de índios em frente todos 
fortes, e bem feitos; e contente com a idéia da 
presa, mas não ousando tomá-la de viva for-
ça [...] entretendo-os com quinquilharias... 
(D’ALINCOURT, 1953 [1857], p. 103-104). 

A estratégia das quinquilharias é bastan-
te mencionada na historiografia, como parte 
integrante da chamada abordagem pacífica. 
Contudo, segundo d’Alincourt, o primeiro 
Anhanguera acrescentou algo a este ludíbrio. 
Diante de índios que podiam converter-se em 
perigo concreto caso se julgassem aviltados, 
Bartolomeu Bueno iniciou uma encenação 
ardilosa, que até mesmo pareceria cômica ou 
ridícula, caso o fim perseguido não fosse o 
apresamento. Com a participação dos com-
ponentes de sua tropa, o Diabo Velho forjou 
uma espécie de dança, que visava, unicamen-
te, facilitar o acorrentamento dos indígenas. 
Cumpre mencionar que, em toda a biblio-
grafia que percorremos, não encontramos 
qualquer outra menção sobre essa ação que 
teria sido praticada pelo primeiro Anhangue-
ra. Para que averiguemos como teria ocorrido 
esse episódio nos sertões do oeste, observe-
mos que d’Alincourt afirma que o apresador 
em pauta foi

[...] logo armando com seus uma dança, dei-
tando primeiro ao pescoço de cada um deles 
o anel das correntes, que levava preparadas, 
principiaram a mover-se com muita agilidade 
ao compasso de pandeiros; e outros instru-

mentos toscos, de madeira que os índios fi-
caram penetrados de admiração e pesarosos 
de não saberem tão encantadora folia: Anhan-
guera [...] convidou os selvagens significando- 
lhes que facilmente aprenderiam a dança, de 
que tanto tinham gostado, e cheia de alegria 
aquela simples gente aceita o convite; então 
Bartholomeo, como por distinção aos maio-
res, principia por estes, e os vai dispondo, dei-
tando-lhes os férreos colares ao pescoço [...] 
mas bem depressa conheceram o seu engano: 
Anhanguera, apenas os vê encadeados, levan-
ta a máscara, e dá a lei aos mais índios, que 
ou fogem, ou facilmente se submetem [...] e 
com esta vil traça, em um momento, faz per-
der para sempre àquela gente singela os lares 
pátrios, e a conduz a ser entre cristãos, pela 
primeira vez, desgraçada. Eis aqui a heroicida-
de, e o verdadeiro fito das façanhas do velho 
Bartholomeo! [...] que os seus compatriotas 
mencionam como um herói. (D’ALINCOURT, 
1953 [1857], p. 103-104). 

Como se percebe, o autor português pro-
cura desbaratar o heroísmo que se atribuía 
ao famoso bandeirante que, caçando índios 
para escravizar, devassou as matarias do 
Centro-Oeste, no início da década de 1680. 
Com muita propriedade, escreveu ainda 
D’Alincourt: 

Correram os tempos, e diversos Paulistas des-
cendo uns rios, e subindo outros penetraram 
até Cuyabá, e Matto Grosso, por onde fizeram 
descoberta riquíssima; o ouro principiou a 
conduzir-se em grande cópia para S. Paulo, e 
este metal, que tem feito derramar tanto san-
gue, e, por milhares de vêzes, desvairar os ho-
mens de seus justos deveres, aparecendo com 
profusão na Capital, despertou em Bartholo-
meo Filho as idéias, que na companhia de seu 
pai tinha adquirido quarenta anos antes, e de-
sejoso de alcançar honra, se determinou a des-
cobrir Goyas. (D’ALINCOURT, 1953 [1857], 
p. 104). 

Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo 
Anhanguera, teria um papel ainda mais des-
tacado do que o do pai, no que diz respeito 
ao desbravamento do Centro-Oeste, já que 
o encontro do ouro de Goiás deve-se a ele. 
Bueno Filho, na verdade, pretendia atingir as 
mesmas paragens remotas que atingira com 
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seu pai, quatro décadas antes e, segundo reza 
a tradição, encontrar a Serra dos Martírios. A 
busca por essa montanha onírica havia, in-
clusive, motivado diversas outras expedições 
anteriores, organizadas por outros sertanistas. 
Em decorrência desse afã, deu-se a descober-
ta do ouro em Cuiabá, no centro geodésico da 
América do Sul, além de influir, de maneira 
direta, no achamento do ouro de Goiás.

Para que possamos refletir sobre essas 
questões, torna-se pertinente observar que 
Franco afirma que o segundo Anhanguera

[...] desde os 16 anos andava no sertão acom-
panhando seu pai e herdou-lhe a alcunha, sen-
do chamado o segundo Anhanguera. Foi um 
dos deslumbrados da Serra dos Martírios. Esta 
ficção surgira em São Paulo, no último quartel 
do século XVII, com as praças vindas da região 
dos Araés, com a bandeira de Antônio Pires de 
Campos, o velho. Falava-se duma nova serra de 
ouro, perdida naquele imenso sertão vago. Bar-
tolomeu Bueno da Silva, o segundo Anhanguera, 
assegurava que ali também estivera, em compa-
nhia do velho Pires de Campos, e que o achado 
fora de Manuel Peres Cañamares, dando assim o 
caráter de veracidade a tal murmúrio. E o certo é 
que a busca da serra dos Martírios influiu sobre-
modo na descoberta do ouro de Cuiabá e foi a 
causa direta da achada desse metal no território 
de Goiás. (FRANCO, 1989, p. 372). 

Segundo Taunay, as andanças do segundo 
Anhanguera pelas matas do coração da co-
lônia, procurando as paragens trilhadas em 
sua infância, fizeram-no deparar com sinais 
evanescentes que ainda indicavam a antiga 
jornada que fizera em sua meninice, com seu 
progenitor. O sertanista também encontrou 
indígenas que não guardavam lembranças 
nada boas de seu pai: “Diz a tradição que 
encontrara ainda vestígios da passagem de 
seu pai, e que entre os índios Goyas haviam 
vivas recordações do terrível Anhanguera. 
Eram já passados quarenta anos” (TAUNAY, 
1950, p. 67). 

Por não poucos reveses passou a tropa do 
segundo Anhanguera. O desnorteio, como 
em tantas outras expedições bandeirantes, 

acabou contribuindo para outras vicissitudes 
maiores, como o esgotamento de víveres.

Alicerçado na leitura da Corografia Histó-
rica, de Cunha de Mattos, Taunay infere que: 
“na divagação enorme pelas solidões centrais 
haja o Anhanguera entrado em terras hoje 
mato-grossenses nas cabeceiras do rio das 
Mortes” (TAUNAY, 1950, p. 71). 

Ainda sobre o desnorteio do segundo 
Anhanguera, Taunay cita o padre Silva e Souza: 

Não tendo outra bússola que a sua vista e a 
eminência dos montes, estando de alguma 
sorte apagadas as idéias que tinha adquirido 
do país, vagando por uma e outra parte em 
dilatado giro [...] perdendo o norte [...] a pro-
curar ainda o sitio [...] que lhe parecia fugir 
às suas diligências [...] traspassou todo o [...] 
Mato Grosso e se alongou até o Rio Paraná, 
onde de todo se julgou perdido. (PADRE SIL-
VA E SOUZA, [17—] apud TAUNAY, 1950, p. 
68-69). 

O alferes português José Peixoto da Silva 
Braga, que foi membro dessa expedição do 
segundo Anhanguera, auxilia-nos a refletir 
acerca das precárias condições alimentares 
vivenciadas pelos sertanistas, escrevendo so-
bre o parco “[...] provimento [...] que prome-
tia o mato, e como este não era muito, nem 
todos tinhão quem lhe caçasse, obrigou a al-
guns a matarem e comerem um cavalo que 
tinha quebrado uma perna, e eu fui um dos 
que nos aproveitamos dele” (SILVA BRAGA, 
[17—] apud TAUNAY, 1950, p. 51). 

Taunay segue explicando que as plagas 
percorridas pelos sertanistas errantes não 
eram nada insignificantes, abrangendo uma 
vasta área do Brasil centro-ocidental: 

A região dominada pelas cadeias Araéz co-
bria terras hoje goianas e mato-grossenses, 
no sertão chamado de Amaro Leite. E Araéz 
é o nome de um afluente do Rio das Mortes 
e confluente portanto do Araguaya. (TAUNAY, 
1950, p. 66). 

Citando José Martins Pereira de Alencastre, 
o autor da História Geral das Bandeiras Pau-
listas buscou evidenciar as agruras vivencia-
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das pelo segundo Anhanguera e sua tropa. A 
miséria, a fome, a morte e, por fim, o pânico 
acometeu os andantes: 

Três anos andaram errantes por essa imensa 
campanha, banhada pelos tributários do Ara-
guaya e Paranahyba [...] de envolta com todos 
os contratempos surge uma séria contrarie-
dade; entre os seus companheiros começava 
a reinar não só o descontentamento como a 
mais completa desunião. Não queriam alguns 
prosseguir [...] era justificável o pânico de 
que se tinham muitos tomado: dos soldados 
e escravos muitos tinham falecido, e alguns 
de fome, tal era a miséria que reinava. (ALEN-
CASTRE, [18—] apud TAUNAY, 1950, p. 66). 

Em meio a tudo isso, os bandeirantes ainda 
marcharam dois dias inteiros sem encontrar 
nem mesmo uma gota d’água.711

O achamento do ouro goiano pela ban-
deira de Bartolomeu Bueno da Silva (filho) 
ocorreu após muitas andanças, em terras hoje 
pertencentes a Mato Grosso do Sul.

Mais de 70 anos antes, na primeira me-
tade do século XVII, as expedições capita-
neadas por Raposo Tavares tornaram-se céle-
bres, especialmente aquelas que destruíram 
as missões jesuíticas do Guairá. A violência 
e o apresamento que lá ocorreram registra-
ram-se nos anais da história, passando para 
a posteridade quase como uma compilação 
de cenas dantescas, que embora deva ser 
relativizada – devido ao claro antagonismo 
que caracterizava as relações entre missio-
nários (que são os autores de boa parte des-
sa produção) e paulistas –, certamente não 
permite que pretendamos descortinar, de for-
ma alguma, um panorama necessariamente 
pacífico, isento de violência. Autores como 
Serafim Leite (1945), Ruiz de Montoya (1985 
[1639]) e Maxime Haubert (1990) passam-nos 
a imagem de mateiros que se deslocam pelas 
florestas, caçando gente, praticando atos inu-
manos e locupletando-se com o grande nú-
mero de índios que podia ser apresado nas re-
duções, índios em processo de catequização, 

711 “Nestas marchas [...] andando dois dias sem achar 
água” (TAUNAY, 1950, p. 59). 

agregados aos milhares pelos inacianos e, de 
certa forma, já amansados e em franca dou-
trinação. Esses índios eram, portanto, catecú-
menos que já haviam absorvido parte dos va-
lores europeus. Eram potenciais trabalhadores 
escravos, agregados, reunidos, aguardando o 
apresamento, sem saber o que os aguardava. 
Muitos assassinatos foram perpetrados pelas 
expedições de Raposo Tavares ao Guairá. Mi-
lhares e milhares de cativos foram apresados e 
levados para o planalto paulista. Organizadas 
militarmente, as expedições que assolaram o 
Guairá ficaram, de fato, conhecidas pelo ele-
vado nível de violência e pelo farto resultado 
apresador, em termos numéricos.

Depois do sucesso dos ataques ao Guai-
rá, Raposo Tavares dirigiu-se para o oeste, 
visando apresar índios de outras plagas. A 
bandeira que este sertanista liderou de 1648 
a 1651 atravessou terras hoje pertencentes 
aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul. O violento líder das bandeiras guaire-
nhas encontrou sérias dificuldades nas matas 
do oeste, mercê da resistência aguerrida dos 
índios payaguá e do rechaço dos habitantes 
do Itatim. Sobre essa empresa, escreveu John 
Monteiro: 

A ambiciosa aventura empreendida por An-
tônio Raposo Tavares em 1648 [...] na verda-
de, Raposo Tavares e seus companheiros, na 
maioria residentes em Santana de Parnaíba, 
procuravam, desta vez, investigando a possibi-
lidade de assaltar as missões do Itatim, ao lon-
go do Rio Paraguai, reproduzir o êxito obtido 
nas invasões do Guairá. Apesar de rechaçado 
pelos jesuítas e seus índios, perseguido pelos 
irredutíveis paiaguá e molestado pelas enfer-
midades do sertão, Raposo Tavares seguiu via-
gem pelo Madeira até o Amazonas, chegando 
a Belém após vagar por três anos na floresta. 
Outros da expedição não querendo se arriscar 
a paragens tão longínquas, voltaram para São 
Paulo diretamente do Itatim trazendo cativos 
das missões, o que encorajou futuras investi-
das nessa direção. (MONTEIRO, 2000, p. 81). 

Sobre o apresamento levado a cabo pelas 
bandeiras em Mato Grosso, porém particula-
rizando a contumaz e peculiar violência de 
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Raposo Tavares, alicerçada em Denise Meire-
les, escreveu Galetti: 

Dentre os súditos portugueses, os freqüentado-
res mais assíduos desses sertões eram os mora-
dores da Capitania de São Paulo, personagens 
de penetrações audaciosas por caminhos que 
iam muito além dos limites, ainda imprecisos, 
entre os domínios das Coroas lusa e castelha-
na na América. Suas bandeiras, a exemplo da 
de Raposo Tavares contra as missões do Itatim, 
deixaram atrás de si, por toda extensa região 
que percorreram, exterminando e arrasando 
povoados indígenas, um rastro de sangue e 
horror.712 (GALETTI, 2000, p. 50). 

Para que possamos situar onde e como se 
estabeleceram as reduções do Itatim, vejamos 
o que escreveu Franco: 

Os jesuítas que haviam abandonado o Guairá 
foram fundar novas reduções no território do 
baixo Mato-Grosso, onde já existiam algumas 
delas, podendo ser citadas, no conjunto, as 
doutrinas de Xerez, Tarem, Mboimboi, Tere-
cañi, Maracaju, Caaguaçu, Ipané, Guaramba-
ré, Atira e Nossa Senhora da Fé. Estes estabe-
lecimentos jesuíticos formavam a denominada 
província do Itatim, cuja capital foi Vila Rica 
do Espírito-Santo, doutrina fundada após a 
destruição do Guairá, em território paraguaio, 
entre a boca do rio Iguaçu e a cidade de As-
sunção. (FRANCO, 1989, p. 214-215). 

Também acerca da ofensiva paulista, bem 
como da investida de Raposo Tavares sobre 
Itatim, escreveu Maria de Fátima Costa: “o 
que muda a estrutura das missões pantanei-
ras é o avanço dos mamelucos paulistas. Em 
1647 e 48 o bandeirante Raposo Tavares in-
vade e ataca as missões do Itatim” (COSTA, 
1999, p. 47). Sobre esta questão, escreveram 
também A. Wehling e M. J. Wehling: 

O sul de Mato Grosso já era conhecido 
desde o início do século XVII pelos bandei-
rantes do “ciclo” da caça ao índio. Em 1648, 
Antônio Raposo Tavares destruiria a missão 

712 Este trecho em itálico na citação de Galetti é, segun-
do a autora, oriundo da obra intitulada Guardiães 
da Fronteira, de autoria de Denise Maldi Meireles 
(1989). 

espanhola do Itatim. Aliás, na segunda meta-
de do século, a região foi palco de frequentes 
choques entre bandeirantes – que a deno-
minavam “sertão da Vacaria” – e espanhóis. 
(WEHLING; WEHLING, 1994, p. 117). 

Sobre o destino de Santiago de Jerez, que 
foi invadida pelos paulistas 15 anos antes, 
afirmou Costa: 

Sua existência foi selada. As bandeiras pau-
listas, que desde a primeira metade do século 
XVII passam a investir sobre o território espa-
nhol, depois de destruir Guairá, invadem Jerez 
[...] seus miseráveis habitantes [...] ao sentirem 
a aproximação dos paulistas resolvem aban-
doná-la. (COSTA, 1999, p. 45). 

Assaltante de Itatim – após assolar o Guai-
rá –, Raposo Tavares tornou-se proprietário de 
uma fazenda em Quitaúna, nos arredores de 
Piratininga, onde confinou farta escravaria, 
resultante do apresamento sistemático reali-
zado em suas sucessivas entradas aos sertões 
(Ilust. 193). 

A respeito dos ataques à província do Ita-
tim, que, como já vimos, era localizada em 
terras hoje sul-mato-grossenses, cumpre es-
clarecer que vários outros sertanistas contri-
buíram para a sua destruição, embora Raposo 
Tavares tenha, de fato, desempenhado papel 
de significativo relevo quanto a essa questão: 

Essa região do Itatim fora espaçadamente atin-
gida pelas bandeiras paulistas, que ali destruí-
ram diversas aldeias de índios reduzidos. Uma 
das mais antigas expedições a essas paragens 
foi a do morgado de Tomar, Antônio Castanho 
da Silva, buscando as terras dos índios serra-
nos, no Peru. Com o renovar dessas diligên-
cias, em 1632 houve no Itatim, por parte dos 
paulistas, vários ataques. Em 1644 Jerônimo 
Bueno, que estivera no Tape, como imediato 
de seu irmão Francisco Bueno, também bus-
cou ali apresar índios cristianizados, não ten-
do sido feliz nos seus desígnios e perecendo 
com toda a sua bandeira. A verdadeira inva-
são do Itatim se deu finalmente pela iniciativa 
de Antônio Raposo Tavares, que com André 
Fernandes, Antônio Pereira, que acreditamos 
ser de Azevedo, Gaspar Vaz Madeira e outros, 
atacou em novembro de 1648 a redução de 
Mboimboi [...] a tropa toda comportava cerca 
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de 200 brancos e mamelucos e mais de mil 
índios [...] ao ataque [...] respondeu o padre 
Cristóvão de Arenas com um contra-ataque, 
mas foi derrotado e morto. (FRANCO, 1989, 
p. 415). 

Como se percebe, os ataques bandeiran-
tes às reduções do oeste foram sucessivos e 
encarniçados. É óbvio que o apresamento e 
morticínio de indígenas, bem como o assassi-
nato de missionários, insuflaram o antagonismo 
dos inacianos. Com objetivos diametralmente 
opostos aos dos bandeirantes, os religiosos em 
questão insurgiram-se contra eles não apenas 
através da escrita,713 mas também através das 
armas. Não é pouco conhecida a peleja que se 
travou entre missionários – acompanhados de 
um grande contingente de índios – e paulistas, 
na província do Tape, às margens do Mbororé. 
Nessa ocasião, após rechaçar os apresadores 
com farto aparato bélico,714 escreveu o padre 
Cláudio Ruyes: 

Alcançaram com suas orações a Nosso Senhor 
este sucesso, pelo qual ficaram mortos e 
feridos e afrontados a flor dos sertanistas de 
São Paulo [...] inimigos declarados desta 
atormentada cristandade [...] segadores de 
Satanás [...] homens que trazem montes de 
cadeias e grilhões, esporas e coleiras para que 
sujeitando-os (aos pobres índios) e vencendo-
os permanecessem nelas, postos em miserável 
cativeiro; homens tão desalmados que alguns 
deles em altas vozes diziam aos padres que 
os haviam de matar a escopetadas, outros que 
os haviam de enforcar e assetear... (RUYES, 
[16—] apud FRANCO, 1989, p. 414). 

Os bandeirantes paulistas, além do Tape, 
do Guairá, do sertão dos Patos, do sertão dos 
Parecis, das Minas Gerais e das terras do nor-
te-nordeste, vagaram também pelos sertões 

713 Sabemos que as crônicas ou escritos jesuíticos ad-
jetivam os bandeirantes de maneira pejorativa, em 
termos talvez superlativos. A “Lenda Negra” sobre os 
paulistas, segundo Jaime Cortesão (1944) – na obra 
Introdução ao Estudo das Bandeiras Paulistas – teria 
surgido dessa bibliografia, que inclui nomes como os 
de Ruiz de Montoya (1985 [1639]), Simão de Vas-
concelos (1977 [1663]) e Serafim Leite (1945). 

714 Que incluía escopetas e pequenos canhões, cedidos 
pelo vice-rei do Peru.

então incógnitos do Centro-Oeste e do extre-
mo oeste do Brasil. Caçando índios ou bus-
cando riquezas minerais, os mateiros de São 
Paulo vagaram pelos campos da Vacaria, pelo 
Pantanal, pelo Vale do Guaporé...cruzaram as 
atuais áreas de Mato Grosso do Sul e Mato 
Grosso, de norte a sul, de leste a oeste. Per-
longaram, vadearam e navegaram muitos rios. 
Atravessaram áreas planas, embrenharam-se 
por florestas espessas715 e avançaram por cer-
rados extensos.

Estes homens escravizaram gente, mataram 
gente e acharam ouro. Não foram, de manei-
ra alguma, heróis patrióticos, mas sim atores 
históricos de seu tempo, atores históricos que, 
procurando sobreviver em seu contexto, inva-
diram os domínios territoriais dos moradores 
ancestrais da América do Sul, desrespeitando 
e subjugando a cultura e o código de valores 
sociorreligiosos das diversas tribos aqui exis-
tentes (Ilust. 194). 

Pascoal Moreira Cabral, Miguel Sutil, Antô-
nio Pires de Campos (pai e filho), bartolomeu 
Bueno da Silva (pai e filho), Antônio Raposo Ta-
vares. Estes e outros homens, movidos por inte-
resses próprios – interesses determinados pelo 
meio em que viviam – contribuíram para a desa-
gregação das sociedades indígenas que viviam 
nos sertões do oeste. O legado destes mateiros 
de São Paulo pode ser resumido na ânsia que os 
movia: escravos e riquezas minerais. E para ob-
tê-los, não conheceram limites de território ou 
de respeito humano, mas, a despeito disso, não 
foram poucos os autores que, ao longo do tem-
po, teceram elogios descabidos a estes escravi-
zadores e matadores de gente. Desde Pedro Ta-
ques, no século XVIII, passando pelo Barão do 
Rio Branco, no século XIX, e pela grande pro-
fusão de apologetas do novecentos, tais como 
Basílio de Magalhães, Ellis Júnior e Cassiano 
Ricardo, os bandeirantes foram apresentados 
como heróis paradigmáticos, homens destemi-
dos, que não hesitaram em enfrentar os índios, 
que por sua vez eram representados como se-
res traiçoeiros, portadores de fereza temível. A 

715 Especialmente aquelas que se erguiam no norte do 
atual estado de Mato Grosso.
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construção da figura do bandeirante heroico é 
multifacetada, pois atravessa contextos sociais 
e configurações políticas diferentes através dos 
séculos. Instrumentalizado politicamente pelas 
esferas dominantes das diferentes sociedades 
que se sucederam no Brasil, o sertanista paulis-
ta passou à posteridade como um vulto histó-
rico de importância ímpar para a colonização 
portuguesa nas terras da América Meridional, 
posto que responsável pela derrocada do Trata-
do de Tordesilhas, pela expansão geográfica e 
pelo encontro de riquezas minerais. Alçado aos 
píncaros do triunfalismo, o bandeirante mítico 
contribuiu significativamente para que o índio 
fosse ignorado como ator histórico de relevân-
cia. Sobre isso, escreveu John Manuel Monteiro: 

A história, embora escrita e distorcida por uma 
pequena minoria com interesses próprios, foi fei-
ta e vivida por agentes muitas vezes desconheci-
dos. De fato, a história dos índios apresenta um 
claro exemplo da omissão de um ator significa-
tivo nos livros de história mais convencionais, 
pois com a construção da figura do bandeiran-
te, entre outros mitos da colonização, o papel 
histórico do índio foi completamente apagado. 
(MONTEIRO, 2000, p. 119). 

Também sobre a ausência da figura do 
índio na historiografia tradicional, escreveu 
laconicamente Manuela Carneiro da Cunha: 
“uma história propriamente indígena ainda 
está por ser feita [...] os nossos livros de his-
tória se iniciam em 1500” (CUNHA, 1992, p. 
20). É claro que aqui a autora refere-se aos 
livros publicados em tempos anteriores às 
abordagens que se dedicaram a investigar o 
indígena antes da chegada dos europeus.

Moradores ancestrais da América, os ín-
dios estavam aqui bem antes da chegada dos 
portugueses. No entanto, excetuadas as pes-
quisas que já há tempos não desconsideram o 
papel do índio na história do Brasil, o prota-
gonismo dos adventícios parece ser evidente, 
ao passo que o papel dos nativos é distorcido 
ou lançado no limbo do discurso histórico. As 
breves reflexões contidas neste texto buscam 
contribuir, mesmo que de forma infinitesimal, 
para o aguçamento da criticidade com rela-
ção às distorções e aos silêncios que se acer-
cam dos indígenas na historiografia de inspi-
ração europeia.
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A conquista do sertão de 
Mato Grosso no século XVIII

Glória Kok

Antes da apropriação direta das terras,
a conquista americana foi uma empresa de dominação dos povos.

(GRUZINSKI, 1994, p. 148)

aportes aos estudos das fronteiras americanas. 
Espaços socialmente construídos, imprecisos, 
porosos e flexíveis, as fronteiras constituíram- 
se como laboratórios de experiências interét-
nicas, particularmente fecundos para a com-
preensão da organização dos grupos étnicos e 
suas distinções (BARTH, 1976, p. 10-11), bem 
como da emergência de novas configurações 
identitárias em contextos de descontinuidades 
e mudanças radicais, fenômeno denominado 
“etnogênese” (HILL, 1996, p. 1). 

Para David Weber, as fronteiras são zonas 
de interação porosas entre diferentes culturas 
e representam tanto um lugar quanto um pro-
cesso, com grande potencial transformador 
(WEBER, 2000, p. 27). Na mesma linha, Gre-
gory Nobles observa que as fronteiras favore-
ciam intercâmbios e trânsitos entre culturas 
múltiplas, acarretando mudanças profundas 
tanto nas culturas nativas quanto nas euro-
peias (NOBLES, 1977, p. 12). Já Guillaume 
Boccara pensa as fronteiras como um espa-
ço transicional destinado a unir dois espaços 
simbólicos, o do conquistado e o do não sub-
metido, o “sertão” (BOCCARA, 2001, p. 7) 
(Ilust. 197). 

Nesse sentido, o movimento de expansão 
dos paulistas pelo extremo da América por-
tuguesa, atraídos pela descoberta das minas 
de ouro em Cuiabá (1718) e em Goiás (1725) 
provocou uma arena de acirrados conflitos e 

Introdução

No período que antecedeu à chegada dos 
europeus, os nativos delimitavam os seus ter-
ritórios através de fronteiras fluidas concebi-
das quer pelos ciclos da coleta, pesca, caça e 
agricultura, quer pelos grupos inimigos, quer 
pelos limites geográficos e topográficos anco-
rados nos mitos e saberes ancestrais, conhe-
cidos por todos os membros do grupo, tais 
como as montanhas, os lagos, as pedras, as 
cachoeiras, os rios e outras referências inscri-
tas nas paisagens locais (HEMMING, 1984, p. 
501) (Ilust. 195 e 196). 

O processo de dominação e conquista 
dos povos indígenas, entretanto, redefiniu as 
fronteiras do continente americano de modo 
a significar não apenas o limite de um domí-
nio territorial e geográfico, mas, sobretudo, 
um divisor de águas entre etnias distintas, que 
foram classificadas e construídas conforme as 
políticas de alianças e inimizades vigentes en-
tre os grupos indígenas, mas que, durante as 
guerras de conquista, foram isolados e crista-
lizados, como, por exemplo, Tupinambá e Tu-
piniquim, Tupi e Tapuia (MONTEIRO, 2001, 
p. 13). Na expressão de Miguel Bartolomé, a 
ordem colonial gerou “rótulos étnicos genera-
lizantes” (BARTOLOMÉ, 2006, p. 17). 

Nos últimos anos, historiadores, antropó-
logos e etno-historiadores trouxeram novos 
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guerras entre os agentes portugueses e espa-
nhóis (bandeirantes, missionários, burocra-
tas, comerciantes, militares e aventureiros) e 
os povos indígenas da região, denominados 
de Kayapó meridionais [Cayapó], Mbayá- 
Guaikurú e Payaguá. Todos esses grupos fo-
ram então rotulados de “bárbaros”, porque 
apresentaramresistência à conquista euro-
peia, à escravização e ao esbulho das terras 
indígenas.

As relações entre índios, brancos, negros 
e mamelucos nas fronteiras do extremo oes-
te da América portuguesa, embora tenham 
sido predominantemente marcadas pela vio-
lência e por guerras coloniais, propiciaram 
outros processos culturais no século XVIII. 
O impacto da conquista, portanto, não se re-
duz simplesmente à “dizimação de popula-

ções e destruição das sociedades indígenas” 
(MONTEIRO, 2007, p. 28). Além das guerras 
coloniais, novas sociedades e identidades in-
dígenas e mestiças surgiram na “zona de con-
tato” (PRATT, 1999, p. 32). Karen Spalding 
nota que é bastante significativa a presença 
de índios e seus descendentes tanto na con-
dição de escravos como na de libertos na so-
ciedade colonial do Peru e demonstra como 
os nativos inseriam-se em categorias de novos 
grupos sociais nos estratos da Colônia, o que 
lhes conferia a condição de índios coloniais 
ao invés de “bárbaros do sertão” (SPALDING, 
1972, p. 48; 65). 

O mesmo processo é visível nas frontei-
ras americanas meridionais, onde as disputas 
entre as coroas ibéricas viabilizaram brechas 
de articulações políticas e comerciais dos 
grupos indígenas da região com os adventí-
cios. As alianças estabelecidas pelos grupos, 
entretanto, eram fluidas e versáteis, ora com 
espanhóis, ora com portugueses, ora com 
outros grupos indígenas. Durante o século 
XVIII, o processo de conquista das fronteiras 
fomentou agências indígenas no sentido de 
recriações culturais, categorias sociais inédi-
tas, novas configurações étnicas e estratégias 
sociopolíticas e comerciais. Assim, o contex-
to da violência das guerras é propício tanto 
para a construção de identidades como para 
divisões étnicas (FERGUSON; WHITEHEAD, 
1992, p. XXI) (Ilust 198). 

Guerras coloniais de conquista e 
resistência

Os Kayapó meridionais [Cayapó], que per-
tencem ao tronco linguístico Jê, são os an-
tepassados dos Paraná, também conhecidos 
como Krenakore, que, depois de uma longa 
saga, atualmente reconquistaram parte do ter-
ritório tradicional situado na divisa do Mato 
Grosso e Pará. No século XVII, viviam numa 
vasta região que se estendia da vila de São 
Paulo ao norte de Cuiabá e a leste e ao norte 
de Goiás. No século seguinte, avançaram até 

ILUSTRAÇÃO 195 - MAPA DA AMÉRICA DO SUL COM DESTAQUE 
PARA AS ZONAS DE CONTATO. (CUNHA [ORG.], 1992, P. 458)
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ILUSTRAÇÃO 196 - A PASSAGEM DE UM RIO PELOS INDÍGENAS GUAICURÚS. NANQUIM SOBRE PAPEL. (COLEÇÃO ALEXANDRE RODRIGUES 
FERREIRA [17--], BN)

ILUSTRAÇÃO 197 - MAPA DAS TERRAS, RIOS E RIBEIRÕES PRINCIPAIS, QUE SE CONTEM NO CERTÃO, QUE MEDEA ENTRE A VILLA DO 
CUYABÁ, E A VILLA-BELLA– 1775. 1 MAPA: MS., COLOR.; 48X37CM. (COMISSÃO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇÕES..., 1997: LEGEN-
DAS DOS MAPAS)
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as terras do atual Triângulo Mineiro, atingindo 
a embocadura do Araguaia (NEME, 1969, p. 
104). 

O primeiro contato documentado entre os 
paulistas e os Kayapó deu-se no início do sé-
culo XVII, por intermédio de uma expedição 
chefiada por Belchior Dias Carneiro.716 Na 
ocasião, houve pacífica troca de presentes e 
mercadorias. Em 1612, porém, o sertanista 
Garcia Rodrigues Velho iniciou a escraviza-
ção dos Kayapó. A partir daí, guerras foram 
movidas como resposta à recusa à escravidão 
716 As incursões dos sertanistas de São Paulo, do sécu-

lo XVI ao XVIII, envolvidas com o apresamento de 
índios e com a descoberta de metais preciosos, de 
cunho oficial ou particular, foram nomeadas pelos 
inventários da época de viagem, descobrimento, 
entrada ou jornada. O termo bandeira foi divulgado 
pela documentação no final do século XVII. Capis-
trano de Abreu sugere que adveio “do costume tu-
piniquim, referido por Anchieta, de levantar-se uma 
bandeira em sinal de guerra” (ABREU, 1976, p. 99). 

e à espoliação das terras (MONTEIRO, 1983, 
p. 64) (Ilust. 199). 

No século XVIII, os Kayapó investiram 
contra canoas dos paulistas que incursiona-
vam pelos rios Pardo, Paraná, Taquari, Verde, 
Coxim e Camapuã, os estabelecimentos dos 
dispersos moradores que ensaiavam suas ro-
ças às margens desses rios e os caminhos ter-
restres para Goiás. Para lutar, usavam arcos e 
flechas, além de uma espécie de porrete ou 
bilro. No varadouro de Camapuã, os viandan-
tes precisavam de extrema cautela, sobretudo 
nos dias em que as cargas eram descarrega-
das pelos escravos. Já nos caminhos terrestres, 
principalmente na rota para Goiás, os Kaya-
pó demonstraram estratégias diversificadas 
de ataque. Se as condições fossem propícias, 
faziam um cerco de fogo com o intuito de 
impedir a fuga, abrasando in loco os viajan-
tes. Com os corpos pintados da cor do mato, 

ILUSTRAÇÃO 198 - EXEMPLO GEOGRÁFICO E DESCRIÇÃO DEMONSTRATIVA DAS TERRAS E RIOS MAIS PRINCIPAES QUE SE TEM DESCUBERTO, 
E NAVEGADO, DESDE O LIMITE SETEMPTRIONAL DA CAPITANIA DE S. PAULO, ATÉ A DIVIZÃO DA AMÉRICA NO DESTRITO DE VILLA BELLA (...). 
– [17--]. –1 MAPA: MS., COLOR.; 71X52 CM. (COMISSÃO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇÕES... 1997: LEGENDAS DOS MAPAS)
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atacavam grupos de sertanistas que se desgar-
ravam para caçar. Conforme a descrição de 
Francisco Palácio: 

Costumam estes estar escondidos em qualquer 
moitazinha de matto bisuntados com terra, e 
estareis olhando para elles, sem divizares q. 
he gente, e deixandovos passar vos faram tyro 
por de traz com o já nomeado porrette pondo 
vos os miolos a mostra, e basta hum só gentio 
desta nação para acabar hua tropa de muitos 
milhares de homens.717

Outra estratégia possível era trazer em sua 
companhia um moleque que lhes servia de 
guia e, quando avistava os brancos, pedia- 
lhes que o “apadrinhassem q andava fugido, 
e q logo falava alguas palavras pella lingoa do 
Gentio e repentinam.te lhe sahira este q estava 
embuscado” para o ataque.718

717 Roteyro da viagem de São Paulo p.a as Minas de 
Cuyabá que fez Francisco Palácio no ano de 1726. 
Manuscrito do século XVIII (1734?) da Coleção Yan 
de Almeida Prado, IEB, p. 14v.

718 Carta de João Batista Duarte, Juiz de Fora da Vila de 
Cuiabá a D. Pedro de Sousa Coutinho, Governador 
Capitão General da Capitania de Mato Grosso, envian-

Ao longo de cinquenta anos, os Kayapó 
estiveram envolvidos em hostilidades contra 
outros grupos indígenas e contra os brancos. 
Assim como eles, os Mbayá-Guaikurú, da fa-
mília linguística Mbayá, conhecidos como 
“índios cavaleiros”, ficaram famosos pelos 
ataques devastadores. Eram “as tribos mais ex-
tensamente distribuídas na parte meridional e 
central do Chaco. Compreendiam os Abipón, 
Mocovi, Toba, Pilagá, Payaguá e os Mbayá” 
(CARVALHO, 1992, p. 462). Habitavam nas 
margens do rio Paraguai e percorriam os vas-
tos campos existentes entre os rios Paraná e 
Paraguai (Ilust. 200). 

Os Mbayá-Guaikurú eram reconhecidos 
por diferentes nomes: os espanhóis denomi-
navam-nos Cambas; os habitantes de Vila Real 
e Assunção, Lenguas; e, por fim, os morado-
res da cidade de Santa Cruz de la Sierra cha-
mavam-nos de Chiriquanos. Em sua origem, 
o termo Guaikurú pode ter sido criado pelos 

do notícias sobre acontecimentos ocorridos na região 
de Cuiabá, com os índios Caiapó, Bororó e Paiaguá, 
Vila de Cuiabá, 8 abr. 1771, ASBH Caderno 24.

ILUSTRAÇÃO 199 - ÍNDIA KADIWÉU. GUIDO BOGGIANI. ÍNDIA KA-
DIWÉU (RIO NABILEQUE), 1892.

ILUSTRAÇÃO 200 - ÍNDIA GUAICURÚ. DESENHO, NANQUIM SO-
BRE PAPEL. (COLEÇÃO ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA, [17--], 
BN)
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Guarani (-guá, partícula que leva o significa-
do de gente; ai, malvado, traidor; curú, sarna, 
sujo) para designar um conjunto heterogêneo 
de grupos indígenas que compartilhavam 
um determinado território, língua e o caráter 
guerreiro (LUCAIOLI, 2005, p. 64). Tratava-se, 
portanto, de um rótulo dado pelos Guarani a 
grupos heterogêneos.

A organização política do território divi-
dia-o em cacicados independentes, “de muita 
extensão”, nas margens orientais e ociden-
tais do rio Paraguai (SÁNCHEZ LABRADOR, 
1910 [17--], t. 1, p. 260-261). Tudo indica 
que a violência gerada pela conquista acen-
tuou a fragmentação política. Os caciques 
costumavam ser escolhidos por “sangue” ou 
por mérito. Assim, o cacique Epaquini (bati-
zado com o nome de Jaime), dos territórios 
dos Apacachodegodegi, localizados próximos 
a Assunção, fazia parte do “tronco do sangue 
real dos Eyuguayegis”. Já um “nuevo cacica-
to” levantava-se entre os Guetiadegodis. Cha-
mava-se Oyomadigi e era irmão do cacique, 
cujo pai, Unego-Atenogodi, havia sido morto 
pelos Chiquitos numa emboscada (SÁNCHEZ 
LABRADOR, 1910 [17--], t. 1, p. 256-257). 

Empecilho à circulação e à ocupação das 
fronteiras de Mato Grosso, o grupo indígena 
conhecido pelo nome Payaguá autodenomi-
nava-se Evuevi ou Euébe – “gente do rio”, 
“gente da água” (CARVALHO, 1992, p. 463) 
(Ilust. 201). 

Hábeis canoeiros, esses “corsários fluviais” 
falavam também uma língua do grupo guaiku-
rú e transitavam pelas águas do rio Paraguai 
e do Pantanal (MARQUES, 1980 [1879], p. 
150). Dividiam-se em tribo meridional – os 
“Tacumbú” (anteriormente chamados de 
“Agaces”), estabelecidos nos arredores de As-
sunção – e tribo setentrional – os “Cadigué” 
ou “Sarigués”, que viviam no delta do Paraná 
e na margem esquerda do Paraguai. Viviam de 
arroz, peixes, capivaras, jacarés e jacuris (co-
bras) (CAMPOS, 1862 [1723], p. 441). 

O assalto dos Payaguá (Agaces) à expedição 
de Sebastião Gaboto com mais de 300 canoas 
no rio Paraguai, em 1528, inaugurou um lon-

go processo de guerras, alianças e recom-
posições de forças. A hostilidade dos Paya-
guá fortaleceu a aliança dos espanhóis com 
os Guarani (ou Carijós). Um documento de 
1541, entretanto, ilustra o caráter frágil dessas 
alianças no âmbito da ordem colonial. Eis o 
alerta de Alonso Cabrera: 

Os índios Carijós com quem vivíamos no Pa-
raguai é gente muito belicosa, astuta, desejo-
sa de matar, e para conservar e tê-los seguros 
em nossa amizade é necessário fazer guerra 
aos índios que são seus inimigos e nossos…. e 
como não lhes fizemos guerra contra aqueles 
a quem desejam destruir imediatamente volta-
rão as armas contra nós por pensar que, como 
gente pouco poderosa, poderão acabar conos-
co. (CABRERA, 1541 apud SCHMIDT, 1949, 
p. 145). 

Portanto, do ponto de vista do conquistador, 
era preciso fomentar rivalidades para efetivar 
aliança com os Guarani, de modo a mantê-
los em estado de guerra permanente contra os 
inimigos. Paradoxalmente, tal situação levada 
ao extremo constituía uma ameaça de traição 
aos próprios espanhóis, que temiam pôr em 
risco a frágil aliança.

O primeiro acordo de paz foi feito pelo go-
vernador Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quan-
do os Payaguá prometeram “dar la obediência 
á su majestad y a ser amigos de los españo-
les” (SCHMIDT, 1949, p. 147). Na mesma 
noite, porém, enquanto o governador rumava 
com uma bandeira para combater os Mbayá- 
Guaikurú, os Payaguá atacaram a cidade de 
Assunção durante noites consecutivas, matan-
do, incendiando e roubando mulheres guara-
ni e cristãs, além de mercadorias. O fim da 
vislumbrada aliança entre os espanhóis e os 
Payaguá gerou confrontos cada vez mais fre-
quentes e violentos.

Durante o século XVIII, os Cadigué migra-
ram para o atual Pantanal, em virtude da cres-
cente tensão entre os índios e os missionários 
jesuítas. A partir daí, passaram a assaltar as 
monções paulistas, isto é, as frotas de comér-
cio que seguiam pelos caminhos fluviais de 
Porto Feliz a Cuiabá.
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Depois de vigiar cuidadosamente o movi-
mento das tropas, os Payaguá, escondidos em 
ribeirões e sangradouros dos rios Paraguai Mirim 
e Paraguai Grande, atacavam com “grande grita-
ria”, empenhando-se, antes de tudo, em molhar 
as armas (TAUNAY, 1981 [1954], p. 210). Nesses 
assaltos, “traziam as caras, e corpos todos pinta-
dos, ornavam com variedade de penas as cabe-
ças” (TAUNAY, 1981 [1954], p. 142). A presença 
dos Payaguá no Pantanal, além dos constantes 
assaltos às monções paulistas para capturar bens 
coloniais e cativos, enfraqueceu os Guató, que 
anteriormente dominavam a região (Ilust. 202). 

Práticas e objetos ocidentais no mundo 
indígena

Nas conturbadas paisagens fronteiriças do 
século XVIII, a apropriação do ferro, do bron-

ze, do cavalo, da língua e de armas nas guer-
ras contra os paulistas acirrou, ainda mais, o 
potencial guerreiro desses grupos indígenas. 
Lamenta-se Azara: “Pouco faltou para que ex-
terminassem todos os espanhóis do Paraguai” 
(AZARA, 1988 [1809], p. 70). 

Em 1736, os Payaguá utilizavam “alguas 
Lanças e huas chapas de ferro feitas com o 
milhor primor de arte e tão agudas e afiadas 
q’ hão de penetrar o mais seguro [...] e bem 
mostrão serem feitas pelos castelhanos q’ os 
fomentão pa estes roubos”.719 A suspeita de 
uma aliança entre os Payaguá e os padres das 
aldeias da Companhia de Jesus é reforçada 
em vários documentos, pois, diz um deles, as 

719 Carta de Miguel Antonio de Sobral, relatando um 
ataque dos índios Paiaguá, matando diversas pessoas 
entre elas: Pedro Morais Navarro, seu sobrinho e um 
frade, e tecendo outros comentários. Casa do Regis-
tro, 05 abr. 1736, ASBH Caderno 15, p. 6.

ILUSTRAÇÃO 201 - CANOA ÍNDIA. (MORITZ RUGENDAS JOHANN (DEL.); ADAM V. (DEL.); DUPRESSOIR (LITH.): CANOT INDIEN. 1835. ETNIAS 
NÃO IDENTIFICADAS). LITOGRAFIA. (MOURA C., 2012, P. 309)
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suas armas são “boas chapas de ferro, e bem 
obradas, e bronse nas cabeças dos porretes” e 
o dito Gentio falava tanto a língua geral quan-
to o espanhol,720 o que explicaria, em parte, a 
contínua repetição dos assaltos dos Payaguá 
por mais de meio século.

Foi por volta de 1700 que os Mbayá- Guai-
kurú intensificaram as hostilidades contra 
portugueses e espanhóis, apossando-se das 
armas dos brancos, cavalos e produtos co-
loniais. Os Guaikurú , que circulavam pelo 
Paraguai e seus afluentes, possuíam armas 
bem diversificadas, reflexo do intenso inter-
câmbio cultural nas fronteiras: arco e flecha, 
porrete, laço de couro, remo de canoas afia-
do nas extremidades, lança, f acão e espin-
garda. Em combate, usavam “uma camisa de 
couro de onça, que lhes dá pelos joelhos, a 
qual julgam impenetrável a todas as obras 
offensivas, mesmo as balas” (RODRIGUES 
DO PRADO, 1908 [1795], p. 32) (Ilust. 203). 

A apropriação do cavalo trazido pelos es-
panhóis possibilitou um novo equacionamen-
to de forças dos Mbayá-Guaikurú diante de 
outros grupos indígenas e dos adventícios, 
sem, entretanto, alterar radicalmente as técni-
cas e estratégias guerreiras dos ameríndios. O 
mesmo ocorreu entre os Reche do Chile, para 
os quais o cavalo tornou-se rapidamente um 
símbolo de prestígio dos guerreiros, facilitan-
do a vitória nas operações de guerra (BOCCA-
RA, 1998, p. 117). 

A principal estratégia guaikurú era com-
bater a cavalo em campo aberto em gran-
des tropas de cavaleiros. Quando avistavam 
os inimigos, “ajuntavam os cavallos e bois, 
e cobrindo os lados, os apertavam de sorte 
que, com a violencia com que iam, rompiam 
e atropellavam os inimigos, e elles com a 
lança matavam quantos encontravam dian-
te” (TAUNAY, 1981 [1954], p. 124). Outro 

720 Parecer incompleto de João de Souza de Azevedo, 
Sargento-mor, sobre o Tratado de Limites de 1750, 
em conferência ocorrida no Colégio de Santo Ale-
xandre, na cidade de Belém do Pará, diante de D. 
Francisco Pedro de Mendonça Gurjão, Governador 
Capitão General do Estado do Maranhão e do Grão- 
Pará, e outras autoridades, em 16 jan. 1752, ASBH 
Caderno 21.

modo de combate era a divisão em várias 
tropas compostas por cerca de 40 guerreiros 
indígenas. Uma pequena tropa mostrava-se 
visível aos espanhóis, que partiam ao seu 
encalço, enquanto outras tropas apareciam 
em lugares distintos. Disso resultava a divi-
são e a completa desorientação da milícia 
espanhola. “Com esse ardil conseguiram ar-
ruinar a provincia do Paraguai pelo Oriente 
e Norte”, comenta o Padre Sánchez Labrador 
(1910 [17--], t. 1, p. 307). 

Em reação à conquista ibérica dos territó-
rios indígenas, os Mbayá-Guaikurú fizeram 
aliança com os Payaguá, entre aproximada-
mente 1719 e 1768, o que lhes garantiu a 
superioridade bélica nas guerras contra ou-
tros grupos indígenas, espanhóis e portugue-
ses nas arenas da América meridional. “Em 
cada expedição se contentam em obter ape-
nas uma vantagem. Se não fosse isso, hoje já 
não restaria um espanhol no Paraguai e um 
português em Cuiabá (AZARA, 1998 [1809], 
p. 61). 

Alianças interétnicas entre os grupos Abi-
pones que viviam nas fronteiras do Chaco no 
século XVIII também eram extremamente dinâ-
micas, pois, ora confederados a outros grupos, 
como Calchaquíes e Mocovies, ora solitários, 
eram “tão móveis como a possibilidade de re-
novar as alianças políticas e sociais de caráter 
segmentário” (LUCAIOLI, 2011, p. 81). 

Em 1747, segundo Azara, os Payaguá ata-
caram os povoados de Itatim e Santa Lucia, 
nas margens do rio Paraná: “neles desembar-
caram e com aparência e palavras pacíficas 
mataram muitos de seus habitantes, e os que 
escaparam foram atacados pelos Guaikurú 
que manobravam de acordo com os Payaguá. 
Desde este caso, o povo não se recuperou” 
(SCHMIDT, 1949, p. 178). A aliança guai-
kurú-payaguá viabilizou a inserção de um 
grande afluxo de cativos de várias etnias no 
comércio ibero-ameríndio colonial. Consi-
derados mercadorias valiosas no circuito co-
mercial, os cativos foram objetos disputados 
e trocados pelos indígenas por metais precio-
sos e outros produtos coloniais.
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Cativos no circuito comercial ibero-
ameríndio

Graças à superioridade que os cavalos lhes 
proporcionavam, os   Mbayá-Guaikurú guer-
reavam com o objetivo principal de capturar 
cativos, principalmente crianças. Comenta o 
Padre Sánchez Labrador: 

Mesmo que sejam crianças de peito, eles as 
levam e criam conforme seus bárbaros ritos e 
modos. Atualmente, têm muitas dessas de to-
das as idades fi lhas de espanhóis da cidade de 
Assunção, e da vila de Curuguatí, como tam-
bém de outras nações. As mulheres mais ve-
lhas merecem observação e cativam algumas; 
outras e todos os homens passam pelos fi os 
de suas lanças e alfanjes. (SÁNCHEZ LABRA-
DOR, 1910 [17--], t. 1, p. 311). 

Nas aldeias guaikurú, viviam índios das 
nações Guachi, Guató, Cayovaba,  Bororo, 
 Coroa, Kayapó,  Chiquito e Chamacoco (RO-
DRIGUES DO PRADO, 1908 [1795], p. 31) 
que faziam diversos serviços, como buscar 
lenha, carregar água, caçar, pescar, fazer pin-
turas corporais e cultivar a terra (SÁNCHEZ 
LABRADOR, 1910 [17--], t. 1, p. 287). Tes-

temunha Azara que o Guaikurú mais pobre 
tinha “três ou quatro escravos” (AZARA, 1998 
[1809], p. 59). Os cativos de guerra serviam 
como reféns que podiam ser trocados por pro-
dutos coloniais, formando, desse modo, com-
plexas redes comerciais e sociais (Ilust. 204 e 
205). 

Ao longo do século XVIII, aos cativos ame-
ríndios somaram-se espanhóis, portugueses, 
negros, mulatos e mamelucos, urdindo uma 
rede social multiétnica. O Padre Sánchez La-
brador conversou com um português idoso de 
Cuiabá, que vivia há mais de dezesseis anos 
na aldeia guaikurú, e com uma senhora por-
tuguesa, cujo marido fora morto pelos índios 
no caminho de Cuiabá, que já completava sete 
anos na aldeia guaikurú, em companhia de 
seus dois criados negros e seis cativas cristãs de 

ILUSTRAÇÃO 204 - MULHER DA TRIBO DOS XAMACOCOS. DE-
SENHO DE HERCULES FLORENCE (1825-1829). (FLORENCE, 1977 
[1825-1829], P. 91)

ILUSTRAÇÃO 205 -  BORORO E  GUATÓ. DESENHO DE HERCULES 
FLORENCE (1825-1829). (FLORENCE, 1977 [1825-1829], P. 119)

seus dois criados negros e seis cativas cristãs de 
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Assunção, das quais uma delas servia de intér-
prete, pois sabia a língua guarani (SÁNCHEZ 
LABRADOR, 1910 [17--], t. 1, p. 42). Tudo in-
dica que esses cativos, ao lado das lideranças 
indígenas desses grupos, exerciam papéis de 
intérpretes e de mediadores do mundo colo-
nial ibérico. Hercules Florence presenciou a 
chegada de uma menina branca de doze anos 
a Cuiabá, capturada ainda bebê pelos Guaiku-
rú no Paraguai. Falava a língua guaikurú e tinha 
assimilado todos os costumes indígenas (FLO-
RENCE, 1977 [1825-29], p. 90). 

Os Payaguá vendiam os cativos portugue-
ses, mamelucos, negros e mulatos na cidade 
de Assunção. De acordo com a carta de D. An-
tonio Rolim de Moura, Governador da Capita-
nia de Mato Grosso, “quase todos os Escravos 
que foram parar em Assumpção he por mão 
de Payagoá a quem a d.a Cid.e os comprão por 
terem ordinariam.te pazes com o d.o Gentio”.721

No dia 15 de setembro de 1730, D. Carlos 
de Los Rios Valmaseda testemunhou a chegada 
de 60 canoas dos Payaguá à cidade de Assun-
ção: 

Quatro índios muito emplumados, e armados 
com flechas, e lanças e os rostos almagrados, 
vestidos com uns casacões de couro de ja-
guares a dar parte ao Governador que traziam 
alguns cativos Portugueses, que queriam ven-
der aos Espanhóis; [...] pondo excessivo pre-
ço na senhora Portuguesa, e em dois rapazes 
fora os outros, e mulatos. (VALMASEDA, 1981 
[1730], p. 146). 

Depois de estabelecidos os termos da 
transação, os Payaguá trouxeram a senhora 
chamada Domingas Roiz, natural de Lisboa, 
que fora capturada no ataque de 6 de junho 
de 1730 à monção do Dr. Álvares Lanhas 
Peixoto, dois rapazes e doze negros e mula-

721 Carta de D. Antonio Rolim de Moura, Governador 
Capitão General da Capitania de Mato Grosso e Dio-
go de Mendonça Corte Real, Secretário de Estado, 
tratando de assuntos diversos como dificuldades de 
navegação entre a Capitania e a Corte; necessidade 
de demarcação de terras nas fronteiras com os cas-
telhanos; fuga de escravos; situação com os índios 
Paiaguá e tecendo comentários sobre os mapas da 
Capitania que enviou. Vila Bela, 5 set.1754. ASBH, 
Caderno 29, p. 15. 

tos para serem trocados por prata. Comenta o 
autor que todos os cativos encontravam-se em 
estado miserável, especialmente a senhora, “a 
quem haviam raspado as sobrancelhas, pesta-
nas e cabeça, sem mais vestuário que umas 
anáguas velhas, feita em pedaços, com q. co-
bria suas vergonhas: os mais os traziam des-
nudos de tudo, e raspados da mesma forma” 
(VALMASEDA, 1981 [1730], p. 146). 

Para Lévi-Strauss, “os conflitos guerreiros 
e as trocas econômicas não constituem uni-
camente, na América do Sul, dois tipos de 
relações coexistentes, mas antes os dois as-
pectos, opostos e indissolúveis, de um único 
e mesmo processo social” (LÉVI-STRAUSS, 
1976, p. 338). Na mesma vertente, Guillau-
me Boccara, ao analisar as guerras para os 
Reche/Mapuche do Chile, afirma que contri-
buíam para a produção e reprodução mate-
rial e simbólica da sociedade, além de ser um 
mecanismo de mudança e de diferenciação 
identitária em relação ao Outro (BOCCARA, 
1998, p. 110). 

O sucesso dos assaltos payaguá e guaikurú 
resultou na captura de numerosos prisionei-
ros. Além de ter reforçado a identidade co-
letiva, a vitória desses grupos nas guerras fa-
voreceu a apropriação de grande quantidade 
de ouro e prata, o que gerou a circulação de 
produtos coloniais nas aldeias indígenas e nas 
vilas ibéricas, criando um poderoso circuito 
comercial. As transações comerciais ocorriam 
nas fronteiras, sobretudo entre Cuiabá e As-
sunção. Analisa Chiara Vangelista: 

A existência dos dois grupos colonizadores, 
súditos das coroas ibéricas, oferecia aos paya-
guá a possibilidade de administrar o antago-
nismo político e econômico. Nesta perspecti-
va, o ataque aos portugueses em 1730 não se 
introduz no âmbito dos conflitos locais, mas 
forma parte de um projeto indígena de inter-
câmbio comercial com os espanhóis. (VAN-
GELISTA, 1991, p. 158). 

Os grupos indígenas, portanto, aproveita-
vam-se das disputas que ocorriam nas fron-
teiras ibéricas para articular estratégias políti-
cas e comerciais. Dos produtos saqueados, os 
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Payaguá comercializavam cativos portugue-
ses, mamelucos, negros e mulatos na cidade 
de Assunção por ouro e prata. Tão grande era 
o influxo de ouro trazido pelos nativos que 
“hoje já se compram os gêneros de Castela 
por ouro, e não por erva, nem tabaco” (VAL-
MASEDA, 1981 [1730], p. 148). 

O temor de alianças dos espanhóis com os 
grupos indígenas era uma constante. De posse 
do gentio chamado Aravirá, em 1740, no Para-
guai, os portugueses “acharão quatro Macha-
dos do feitio de cunhas, que me dicerão se-
remlhes dados pellos Castelhanos”.722 A partir 
daí, cogitou-se prender e matar os índios por 
estarem confederados com os espanhóis.

As autoridades portuguesas recomenda-
vam explicitamente o acordo com os Guaiku-
rú, apesar de terem sido vítimas de numerosos 
ataques desse grupo, visando

[...] introduzir a abundancia de Cavallos nestas 
Minas a troco de faz.das, mas também p.a atra-
vez do Gentio se observarem os movimentos 
e ânimos dos Hespanhoes, que rezidem nas 
povoações do rio Paraguay grande; e também 
serve o trato com o d.o Gentio pa pello tempo 
adiante se poder fundar algûa povoação na-
quelle destricto; cazo pareça conveniente para 
com mais brevidade e facillidade acommeter 
as Povoações da Hespanha, e senhorear as 
margens do rio Paraguay grande: e he muito 
útil a communicação com o d.o Gentio, para 
com mais facilidade se poder extinguir o resto 
do Payaguá, sobre as insolências do qual dou 
a Vossa Mag.e de conta na prez.te ocazião.723

Da perspectiva das autoridades portugue-
sas, portanto, a política de aliança com os 

722 Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. João V 
sobre a carta dos oficiais da Câmara da vila de Cuia-
bá dando conta da descoberta de uma aldeia de 
gentio, chamado Aravirá, na parte do Paraguai, 1740, 
AHU caixa 3, doc.169, projeto Resgate.

723 Cópia da carta de João Gomes Pereyras, Ouvidor 
Geral da Comarca de Cuiabá a S. Majestade infor-
mando sobre uma carta que recebeu de Agostinho 
Pacheco Teles, Superintendente das Minas de Goiás, 
questionando sobre a possibilidade de introdução de 
cavalos pela região de Vacaria e sugerindo um acordo 
com os índios Guaycurus, que residem nas margens 
do Rio Paraguai e possuem abundância de cavalos, 
para a troca destes por tecidos. Vila de Cuiabá, 8 set. 
1733. ASBH, Caderno 25.

Guaikurú poderia viabilizar a obtenção de 
cavalos, a ajuda dos índios no combate aos 
espanhóis, o estabelecimento de povoações e 
o combate definitivo contra os Payaguá (Ilust. 
206). Em 1740, as autoridades enviaram “um 
cabo capaz de presentear e fazer amizades 
com o gentio Aycurú, para, por meio delles, 
destruírem-se os payaguás” (SÁ, 1898-1899 
[1782], p. 89). Uma expedição partiu então 
capitaneada por Antonio João de Medeiros, 
com doze canoas e 140 homens com destino 
ao território dos Guaikurú para presenteá-los 
com panos de cores, baetas, chitas, barretes, 
chapéus, fitas, contas, pentes, facas, tesouras, 
machados entre outros. Em resposta, os Guai-
kurú ofereceram-se como aliados na guerra 
contra os Payaguá e contra os espanhóis. Mas, 
no dia seguinte, contrariando o acordo, os 
Guaikurú mataram cinquenta soldados. Este 
episódio ilustra a “labilidade das fronteiras da 
amizade e da inimizade” dos grupos indíge-
nas (FAUSTO, 1992, p. 354). 

Além dos cativos e dos cavalos, o gado 
vacum constituía um elemento importante 
do comércio ibero-indígena. Na expedição 
da terceira partida de demarcação da Améri-
ca meridional, comandada por José Custodio 
de Sá e Faria, realizada no ano de 1753, os 
Guaikurú apareceram na margem oriental do 
rio Paraguai e o capitão da tropa dos paulis-
tas pediu que se trocassem vacas por vários 
gêneros. Diz o documento: “achou alguns q. 
sendo nascidos em Cuyabá e no Paraguay, sa-
biam a Língua Portuguesa e Guarani, porque 
foram trazidos como escravos pelos Bayás e 
Payaguás”.724 Seis canoas armadas foram até 
a barranca do rio para negociar o preço. “En-
tretanto, vio este q. serião os Índios q esta-
vam à vista, 200, todos armados com lanças, 
porretes, facões de paos, arcos e frechas, e 
montados em pello sobre bons cavallos”. Um 
marinheiro da partida espanhola apartou-se, 
então, para comprar uma ovelha, “o Índio, q. 
lha vendeo [...] chegou por detraz, e deo-lhe 

724 Diário das três partidas de demarcação da América 
em virtude do tratado de limites ajustado entre as 
duas coroas de Espanha e Portugal, 1759, ms. da co-
leção Yan de Almeida Prado, IEB, f. 62v.
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hua porretada na cabeça, q o derrubou morto; 
os demais, indaque de Longe, virão tudo bem, 
e se Lançarão da barranca abaixo, e no mes-
mo instante fugiram todos os Índios”.725 As 
canoas regressaram às embarcações grandes, 
enquanto os índios fi caram “com mta algazar-
ra, celebrando a façanha”.726

Em meados do século XVIII, os nativos 
atuaram na fronteira ibérica, comercializan-
do ora com uns, ora com outros, estabele-
cendo múltiplas alianças que, do ponto de 
vista do conquistador, eram incompreensíveis 
pela sua versatilidade. Como mencionou um 
franciscano no século XVIII a respeito dos ín-
dios cavaleiros: “Uma coisa em que são muito 
constantes é em manter a sua liberdade sem al-
terar seus costumes: nenhuma argumentação 
pode persuadi-los a abandonar isso” (HEM-
MING, 1984, p. 387). No entanto, à medida 
que o processo de conquista avançava pelos 
territórios indígenas de modo sistemático, os 
“nativos da terra” viram sua livre circulação 
ser paulatinamente controlada e limitada, de 
modo que “as nações indígenas de fronteira 
começaram um processo de identifi cação do 
território étnico com o território das coroas” 
(GARCÍA JORDÁN; IZARD, 1991, p. 162). 

725 Ibidem, f. 63.
726 Ibidem, f. 63v.

A progressiva construção do espaço colo-
nial ibérico através de fortes, presídios, vilas 
e fazendas procurou assegurar a posse dos 
territórios para as coroas ibéricas, enquanto 
se esfacelavam os movimentos indígenas de 
resistência nas fronteiras do extremo oeste da 
América portuguesa.

Mosaicos da conquista

No século XVIII, as autoridades recomen-
davam a incorporação dos índios à socieda-
de colonial por meio do trabalho. De acordo 
com o parecer de Ricardo Franco de Almeida 
Serra, os índios deveriam estabelecer-se em 
aldeamentos, “de tal forma que sejam úteis à 
agricultura e à mineração” (ALMEIDA SERRA, 
1866 [1803], p. 204). No entanto, caso hou-
vesse manifestação de resistência, ordenava- 
se a escravização ou extermínio de grupos 
indígenas considerados hostis à “civilização” 
(KOSHIBA, 1988, p. 41) (Ilust. 207). 

Com o agravamento das tensões ibero- 
ameríndias, D. João V ordenou “dar um cas-
tigo que os atemorizasse, de modo a que se 
respeitassem as armas portuguesas”. Reco-
mendou que

ILUSTRAÇÃO 207 - EXPEDIÇÃO DO PORTO DE CUIABÁ, CONTRA OS ÍNDIOS GUAICURÚS (DESENHO DE HERCULES FLORENCE, 1977 [1825-
1829], P. 149)
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[...] sejão atacados dentro dos seus alojamen-
tos, assim os gentios Payaguazes, como tão 
bem as mais nações que confederadas com el-
les os ajudassem a nos hostilizar, queimando- 
lhes e destruindo-lhes todas as suas Aldeias 
para que este espetáculo lhes sirva de mayor 
horor ficando em cativeiro todos aquelles que 
se puderem render e apanhar”.727

A coroa portuguesa recomendava a venda 
dos cativos de guerra em praça pública e a 
distribuição aos particulares que integraram as 
expedições punitivas, desde que fossem devi-
damente pagos o “Real quinto de Va Mage”. Se 
os índios se entregassem, seriam presos e jul-
gados, mas, se lutassem, “passarão a espada 
sem distinção ou differença algûa, de sexo, só 
não executarão a da pena de morte nos meni-
nos e meninas de des annos pa baixo, porque 
estes os conduzirão a esta Va para delles se 
tirar o quinto de S. Mage e os mais se repar-
tirem por quem tocar”. A política oficial era, 
portanto, “domesticar, ou afugentar, e extin-
guir” (DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, 1917, vol. XXII, p. 
168, 186). 

Na capitação das matrículas dos anos de 
1736 a 1739, da Vila de Cuiabá, aparece, en-
tre outros itens, o pagamento dos quintos dos 
Payaguá capturados em guerra.728 Em outubro 
de 1737, João Gonçalves Pereira, ouvidor-ge-
ral da Comarca de Cuiabá, declara “guerra 
do gentio Cayapó e Payaguá e que todas as 
pessoas que prizionarão o d.o gentio se sirvão 
delle e o não possão vender, trocar alhear 
nem escambar a troco de ouro”.729

727 2 dezembro 1735, Lisboa Occidental. AHU, projeto 
Resgate, catálogo 2, caixa 11, doc. 1102.

728 Carta do Provedor e Intendente da Fazenda da Vila 
de Cuiabá, informando sobre a arrecadação e despe-
sas da Provedoria e apresentando resumo das contas 
de rendimento da capitação das matrículas nos anos 
de 1736-39. Vila de Cuiabá, 30 ago. 1738, ASBH Ca-
derno 27.

729 Carta de João Gomes Pereyras, Ouvidor Geral da Co-
marca de Cuiabá a Manoel Caetano Lopes de Lavre, 
Secretário de Estado, enviando notícias sobre o novo 
descobrimento Beripoconé; informando a chegada 
do Capitão Antonio de Pinho Azevedo, descobridor 
do caminho para as minas de Goiás; a introdução de 
cavalos, o aprisionamento dos índios Bororó, Caiapó 
e Paiaguá; o edital disciplinando o cativeiro indígena 

Em 1742, o sertanista Antônio Pires Cam-
pos, o Pay Pirá, que havia conquistado parte 
dos Bororo do planalto de Mato Grosso, fir-
mou um contrato com assentimento do Rei D. 
João V, perante o governador D. Luís Masca-
renhas, cujos termos estipulavam uma arroba 
de ouro, patente de Cor.el Reg.e e Conquistador 
dos Novos descobrim.os,730 sesmaria de três lé-
guas em Cuiabá, e “o hábito de christo com 
50$ r.s de tença” (DEPARTAMENTO DO AR-
QUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1917, 
vol. XXII, p. 211), em troca de afugentar e 
destruir os Kayapó. Antônio Pires Campos, 
que liderou a campanha contra os Kayapó 
atribuindo-lhes costumes canibais, tinha uma 
boa capacidade de negociação ao chefiar 
uma tropa de cerca de quinhentos Bororo, um 
terço dos quais bem armados, além das tropas 
de soldados aventureiros. Este líder paulista, 
que sabia transitar entre o mundo dos índios 
e o mundo dos brancos, percorreu mais de 
três meses os territórios Kayapó, destruindo 
todas as aldeias, retornando à Vila Bela com 
aproximadamente mil cativos. Na década de 
1770, os Kayapó não tinham mais condições 
de prosseguir os confrontos contra os paulis-
tas (Ilust. 208). 

Os Payaguá foram expulsos das tangentes 
do rio Paraguai, mas os assaltos às monções 
continuaram a ocorrer nos anos de 1737, 
1740, 1744, 1752, 1753 e 1770. As contínuas 
investidas dos nativos modificaram as estraté-
gias de destruição dos Payaguá.

As autoridades procuraram interferir siste-
maticamente na política de aliança estabele-
cida pelos indígenas, fazendo com que um 
grupo lutasse contra o outro, ao mesmo tem-
po em que vislumbravam possíveis alianças 
com os espanhóis na guerra contra os Paya-
guá. No ano de 1753, D. Antonio Rolim pe-
diu autorização ao governador de Assunção 
(que nunca a concedeu) para ultrapassar as 

e indagando se os mesmos devem ou não pagar a ca-
pitação. Rio Cuiabá, 01 set. 1737, ASBH Caderno 12.

730 “Antonio Pires Campos – Pat.e de Cor.el Reg.o e Con-
quistador dos Novos descobrim.os, 21-8-1742, ASBH 
Caderno 8, Livro 12, fls. 40. Sesmarias, Patentes, Pro-
visões.
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fronteiras, com o objetivo de concluir a guer-
ra contra os Payaguá “adentro das demarca-
ções pertencentes a Castela, nas vizinhanças 
de Cidade de Assunção” (GARCÍA JORDÁN; 
IZARD, 1991, p. 159). 

Na década de 1770, foram fundados os 
presídios de Albuquerque e Coimbra, com a 
função de dar proteção à navegação dos pau-
listas e conter as incursões dos Guaikurú, que 
“subiam até Vila Maria, onde assassinaram 
algumas pessoas e cativaram outras”.731 Ape-
sar das suas condições precárias, essas fortifi-
cações foram eficazes na guerra de conquista 
dos nativos e na interrupção da circulação dos 
grupos indígenas pelo território sul-americano. 
De acordo com a análise de García Jordán e 
Izard: “os presídios militares e as fortificações 
incentivaram um primeiro povoamento está-
vel na faixa territorial ao longo do Paraguai e, 
ao mesmo tempo, ofereceram ainda uma débil 
e desorganizada resistência à mobilidade de 
um povo como os payaguá, que se deslocava 
exclusivamente pela água e que era incapaz 
de resistir a um ataque em terra firme” (GAR-
CÍA JORDÁN; IZARD, 1991, p. 159). 

Contudo, foi o ataque ao forte de Nova 
Coimbra que desmoralizou parte das forças 
militares da Colônia. Em 1778, os Guaikurú 
chegaram ao forte trazendo algumas mulhe-
res, além de carneiros, perus, peles de veado 
e outras mercadorias para resgate. O cacique 
e um intérprete foram pedir aos soldados que 
retirassem as armas de fogo e as cobrissem 
com uma tolda, dizendo que as mulheres 
temiam ver a sentinela e as armas de fogo. 
Armados apenas com facas e porretes, os ín-
dios entraram no forte, oferecendo mulheres. 

731 Fragmento em espanhol do livro Viaje pintoresco por 
los rios Paraná, Paraguai, S. Lourenço, Cuiabá y el Ari-
nos, tributário del grande Amazonas con la descrip-
tion de la Província de Mato Grosso bajo su aspecto 
físico, geográphico, mieralojico y sus producciones 
naturales, de C. Bartolomeu Bossi, relatando os mas-
sacres de portugueses pelos índios Guaikurú e a ten-
tativa de D. Lázaro de Rivere, Comandante das forças 
espanholas, em dominar o Forte de Coimbra a 17 de 
setembro de 1801, quando Ricardo Franco de Almei-
da Serra comandava este forte (Paris: lib. Parisienne, 
1863), ASBH Caderno 19.

Ao sinal do assobio do cacique, os índios 
puseram-se a matar. Depois de terem mata-
do 54 soldados da guarnição, os Guaikurú 
retiraram-se do forte levando armas e roupas 
ensanguentadas (RODRIGUES DO PRADO, 
1908 [1795], p. 38). 

A ocupação dos territórios indígenas com 
fortes, fazendas e vilas foi um golpe sobre a 
resistência indígena, como se pode observar 
pela carta do governador do Paraguai, don Jo-
aquin de Alós, ao Rei, de 19 de Mayo de 1774: 

Não faz muitos anos que se povoou a costa 
com os vários presídios que hoje a guarnecem 
a distâncias proporcionadas, tendo se multi-
plicado as estâncias e povoações que desde 
a de Concepción se enumeram cinco, a que 
se agrega o presídio do Forte Borbon situado 
aos 21o em virtude de ordem de nossa majes-
tade, de que não tenham paragem para onde 
(mesmo que queiram) se retirar, uma vez que 
fogem dos portugueses e das outras cidades 
que, ressentidas de suas violências, não lhes 
dão acolhida. (SCHMIDT, 1949, p. 1888). 

Com a redução da população e do campo 
de locomoção dos guerreiros, os Payaguá trans-
ladaram-se para Assunção, em 1791, onde se 
comprometeram perante as autoridades a “vi-
ver tranquilos” (CARVALHO, 1992, p. 466), 
numa comunidade de cerca de mil pessoas. 
No ano seguinte, dois caciques dos Guaikurú, 
Emavidi Channé, chamado de Paulo Joaquim 
Ferreira, e Queyma, o João Queima de Albu-
querque, acompanhados de dezessete guer-
reiros e de uma negra brasílica levada como 
intérprete, foram a Vila Bela, onde, perante o 
governador, “fizeram um tratado de perpétua 
amizade, e aliança com termo de vassalagem 
à coroa Fidelíssima” (CASAL, 1976 [1817], p. 
119). Desde 1774, os Guaikurú da região me-
ridional do Fecho dos Morros fizeram as pazes 
com os espanhóis, em decorrência da interme-
diação de um padre que viveu entre os índios e 
“seguiu todos os costumes, deixou arrancar as 
sobrancelhas e pestanas, casou-se entre elles, 
teve filhos, e por esta forma livrou a sua pátria 
das continuas hostilidades que soffria destes 
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bárbaros” (RODRIGUES DO PRADO, 1908 
[1795], p. 57). 

Considerações finais

O mapa Parte da Capitania do Matto Gros-
so...” (Ilust. 209) sintetiza os movimentos 
de expansão paulista pelo extremo oeste da 
América portuguesa e também os territórios 
indígenas de meados do século XVIII, como 
uma espécie de radiografia da conquista da 
Capitania do Mato Grosso. Provavelmente, foi 
feito por um sertanista que, com apoio de tex-
tos narrativos, detalha primorosamente os tra-
çados dos rios, as vegetações e os relevos do 
sertão. O mapa localiza os grupos indígenas 
Arahés, Guapindayé, Tapairapê, Chavante, 
Guacuruagua, Corumbaré, Carayas, Bororo, 
Cayapó, Payaguá e Guaicurú.

Em relato visual realizado no período em 
que Antônio Pires Campos, o Pay Pirá, havia 
conquistado parte dos Bororo do planalto de 
Mato Grosso para combater os Kayapó, ob-
serva-se, conforme assinalado no mapa, que 
a expedição de Antônio Pires Campos des-
truiu alojamentos dos Kayapó a 14 de agosto 
de 1753; o mapa indica, ainda, o trânsito da 
bandeira, as arenas de conflito e a localiza-
ção de outros alojamentos indígenas. Antônio 
Pires Campos também conquistou muitos ou-
tros grupos indígenas, como as 108 famílias 
Tapirapé que trouxe para Ouro Fino.

Os trajetos de navegação dos Payaguá des-
tacam-se junto ao itinerário da terceira partida 
de demarcação das fronteiras entre Portugal e 
Espanha, que colocou o marco divisório na 
boca do rio Jauru. O mapa representa ainda 
o estabelecimento de novas frentes de ex-
pansão: fazendas de gado, o descobrimento 
de ouro de Amaro Leite em 1739, e as vilas, 
entre as quais se destacam São Paulo, “Cerra 
Doirada”, sinalizada com pó de ouro, Soro-
cava e Itu.

O processo de conquista das populações 
indígenas nas fronteiras do extremo oeste da 
América portuguesa no século XVIII deu-se, 

sobretudo, por meio das guerras coloniais, 
que resultaram em escravização e morte de 
milhares de nativos. A violência intensificou, 
ainda, a formação de novas identidades ét-
nicas e o aparecimento de novas lideranças, 
como, por exemplo, Epiliguiyegi, reconheci-
do como herdeiro do cacicado payaguá, filho 
de um cacique Epaquini (Mbayá) com uma 
índia Payaguá, educado em Assunção até os 
10 anos, onde aprendeu a língua guarani, co-
nheceu muitos espanhóis e foi batizado com 
o nome de Lorenzo (SÁNCHEZ LABRADOR, 
1910 [17--], t. 1, p. 83). O trânsito entre várias 
culturas, bem como o domínio de línguas, 
passaram a ser qualidades almejadas pelas li-
deranças indígenas (Ilust. 210 e 211)

No entanto, além das guerras, outros pa-
drões de relações interétnicas foram tecidos 
na construção do mundo colonial, baseados 
em acordos e negociações. Os grupos indí-
genas Kayapó, Mbayá-Guaikurú e Payaguá 
contribuíram, de modo incisivo, para a for-
mação do mercado colonial na região, seja 
pela inserção dos cativos, seja pela circulação 
e abastecimento de produtos coloniais, prin-
cipalmente o ouro e a prata. Aproveitando-se 
das ambiguidades criadas pelas coroas ibé-
ricas, esses grupos souberam negociar seus 
produtos e organizar uma política indepen-
dente das coroas em seus territórios até, pelo 
menos, as primeiras décadas do século XVIII.

As fronteiras tornaram-se espaços de in-
tercâmbio cultural multiétnico. As aldeias 
indígenas encheram-se de cativos índios, 
brancos, negros, mulatos, bastardos, pardos 
e carijós, que falavam línguas diferentes e, 
muitas vezes, serviam de intérpretes do mun-
do colonial. As tropas que empreenderam as 
expedições punitivas, por sua vez, também 
apresentavam uma notável diversificação em 
sua composição, formadas por brancos, bas-
tardos, carijós, índios de etnias diferentes, ne-
gros, mulatos e pardos, fruto de um intenso 
processo de miscigenação no século XVIII. À 
medida que o processo de conquista avançava 
pelos territórios indígenas, fortes, presídios, 
fazendas e vilas pontuavam a posse da re-
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gião pelas coroas ibéricas, enquanto, grada-
tivamente, esfacelavam-se os movimentos de 
resistência e diluía-se o ethos guerreiro dos 
grupos ameríndios. Os presídios de Albuquer-
que e Coimbra, fundados na década de 1770, 
foram eficazes na guerra de conquista e na 
interrupção da circulação dos nativos. Com 
a redução da população, do campo de loco-
moção e a intensificação dos contatos com o 
mundo dos brancos, a história e a trajetória de 
cada um desses grupos e subgrupos indígenas 
tiveram marcas particulares e destinos distin-
tos (Ilust. 211). 

Diante do alto índice de mortalidade dos 
Kayapó, a neta do chefe Agrai-oxá, Damiana 
da Cunha, índia Kayapó, liderança na aldeia 
de “índios domesticados”, empreendeu cin-
co expedições para o sertão de Goiás, entre 

1808 e 1829, com a finalidade de convencer 
os indígenas da importância da assimilação 
dos costumes europeus como forma de sobre-
vivência. No entanto, faleceu sem ter cumpri-
do seu objetivo, dividida entre lutas de resis-
tência e de assimilação ao domínio colonial 
(KARASCH, 1981, p. 102-121). As equipes de 
“pacificação” fizeram contato com os Kayapó 
em 1958. Reconhecidos como Kreenakarôre 
ou Panará da serra do Cachimbo, vivem no 
Parque Nacional do Xingu desde a década de 
1970 (TURNER, 1992, p. 312; 330). 

Os Mbayá-Guaikurú, conhecidos como 
Kadiwéu, lutaram ao lado dos brasileiros na 
Guerra do Paraguai e depois foram sedentari-
zados na Reserva Indígena Kadiwéu em fins do 
século XIX e início do XX, onde, apesar das 
dificuldades, as mulheres continuam produ-
zindo cerâmicas decoradas (SILVA G., 2001, 
p. 49). Já os Payaguá transladaram-se para As-
sunção em 1791, onde passaram a viver numa 
comunidade de cerca de mil pessoas. Já no sé-
culo XIX, restavam apenas cinquenta pessoas. 
Entre 1940 e 1941, quando o antropólogo Max 
Schmidt visitou Assunção, soube que sobrevi-
viam apenas quatro índias payaguá, uma delas 
chamada Maria Dominga Miranda.

Mas, independentemente das diferen-
tes histórias vividas pelos grupos indígenas, 
os que conseguiram sobreviver fisicamente, 
como observa Sahlins, “não estão fugindo à 
responsabilidade de elaborar culturalmente 
tudo o que lhes foi infligido. Eles vêm tentan-
do incorporar o sistema mundial a uma or-
dem ainda mais abrangente: seu próprio sis-
tema de mundo” (SAHLINS, 1997, p. 52). Os 
criativos caleidoscópios culturais e suas me-
tamorfoses, formados por diferentes subjeti-
vidades, seguem turvando a tradicional visão 
do Ocidente, moldada pelo pensamento mo-
nolítico, hegemônico e estático de conquista 
e dominação.

ILUSTRAÇÃO 211 - ÍNDIA KAYAPÓ, POTÉTÉ-INSI. NANQUIM DE 
HERCULES FLORENCE. (CUNHA [ORG.], 1992, P. 313)
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A universalidade da arte e a pesquisa da produção 
artística entre os povos indígenas em Mato Grosso do Sul

Rodrigo Luiz Simas de Aguiar 
Levi Marques Pereira

Introdução: arte e antropologia, um 
contexto necessário

A parte inicial do presente ensaio discute, 
a partir de uma abordagem antropológica, 
algumas das propriedades centrais da arte 
enquanto atividade presente em todas as cul-
turas humanas. Seguindo o amadurecimento 
do conceito de arte indígena, dedicamos a 
segunda parte à identificação de algumas for-
mas de arte presentes entre povos indígenas 
em Mato Grosso do Sul. Como as pesquisas 
nesse campo ainda são embrionárias em nos-
so estado, acreditamos que o material aqui 
apresentado possa contribuir para estudos fu-
turos, mais sistemáticos e capazes de aprofun-
dar a discussão sobre as formas artísticas de 
cada um desses povos em particular.

A identidade de um povo é formada por 
elementos culturais, materiais e imateriais, 
que garantem a coesão social e permitem 
que o universo dos atores sociais se equilibre 
dentro de bases ideológicas e representações 
acerca do passado e do futuro. Os elementos 
culturais herdados de nossos ancestrais são 
classificados como “patrimônio cultural”. Tra-
ta-se de um conjunto de ideias e valores que 
instruem e orientam os sentidos atribuídos à 
ordem percebida no mundo (cosmos) e na 
sociedade (socius). Em termos gerais, pode-se 
dizer que tal ordem fundamenta-se numa cos-

mogênese e numa sociogênese, informando 
respectivamente os alicerces da regulação do 
cosmo e da figuração social humana, signifi-
cando simultaneamente a percepção de sua 
existência enquanto coletividade e sua exis-
tência no tempo. A identidade também é pro-
duzida, sustentada e reorientada na relação 
com outros coletivos humanos e com outras 
categorias de seres que constituem o entorno 
de determinada sociedade, fatores que adqui-
rem grande expressão no estudo das socieda-
des indígenas.

E, na qualidade de patrimônio, além de 
herdado, será também legado às gerações fu-
turas, cabendo a cada geração do presente es-
tabelecer uma gestão apropriada dos domínios 
culturais vivenciados e transmitidos para seus 
descendentes. Esta ideia de continuidade, de 
herança e de legado motiva os estudiosos dos 
diversos campos das humanidades a pesquisar 
as relações entre as sociedades e seus respec-
tivos patrimônios culturais. Estas pesquisas vão 
desde os clássicos estudos da cultura, como 
etnografias, registros escritos e prospecções ar-
queológicas, até as práticas de gerenciamento 
e de musealização dos bens culturais produzi-
dos no passado e no presente.

A transmissão do patrimônio cultural de 
uma geração a outra implica necessariamente 
movimentos de aprendizagem, apropriação, 
ressignificação e transformação, assegurando a 
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reprodução e o desenvolvimento de tendên-
cias e possibilidades da própria formação 
social. Entretanto, os estudos em antropolo-
gia permitem suspeitar que a atenção dada 
à mudança muitas vezes dificulta a correta 
percepção de elementos culturais profun-
damente enraizados e com forte resiliência, 
mesmo quando eles se apresentam sob novas 
roupagens. Referimos-nos aqui ao fato de as 
figurações sociais sucederem-se no tempo, 
reproduzindo uma série de ordenamentos 
organizacionais, práticas e ideologias que 
asseguram a continuidade das feições fun-
damentais de determinada formação social. 
Tendo como referência comparativa os es-
tudos antropológicos desenvolvidos em dis-
tintas sociedades, é possível afirmar que o 
destaque dado à transformação e à mudança 
por expressivo número de estudiosos filiados 
à tradição cultural ocidental pode esconder 
características da nossa própria cosmologia, 
marcada por grandes narrativas orientadas 
pelos vieses teleológico e triunfalista, como 
o cristianismo, o positivismo e as teorias so-
cialistas. É nesse sentido que a abordagem 
da arte indígena exige uma perspectiva mais 
holística, encontrada nos pressupostos teóri-
cos e metodológicos da disciplina antropo-
lógica.

Independentemente de nossa origem, 
seja em um ambiente urbano ou em meio a 
comunidades tradicionais, invariavelmente 
buscamos na cultura o subsídio para a inser-
ção social. Toda identidade é moldada com 
base em um substrato cultural, veiculado por 
elementos ideológicos, não racionalizados 
pela maior parte dos indivíduos, cujas razões 
mais profundas normalmente só são objeto 
de atenção dos especialistas, que invariavel-
mente existem em todas as sociedades. Como 
dito, essa cultura pode manifestar-se por duas 
vias: a cultura material e a cultura imaterial. 
A primeira é composta de elementos físicos, 
palpáveis, como objetos e artefatos, cujos em-
pregos são arranjados e rearranjados no inte-
rior da sociedade. Até mesmo as estruturas 
arquitetônicas estão incluídas nesta categoria 

de patrimônio material. Já o patrimônio ima-
terial é formado por toda a gama de saberes 
e fazeres moldados no campo do simbólico, 
do abstrato e do não palpável. Nesta ampla 
categoria, estariam incluídos o sistema de pa-
rentesco, a religião, as formas de organização 
social, os mitos, as lendas, os ritos, os cantos, 
as danças e todas as outras manifestações do 
intelecto humano, representadas em primeira 
instância por categorias mentais. Transitando 
entre o universo material e o imaterial está 
um importante elemento da cultura humana: 
a arte, ao mesmo tempo ideia e representa-
ção. Embora a distinção entre cultura material 
e imaterial seja importante no plano analítico, 
ela nem sempre se sustenta no plano das prá-
ticas sociais. Isto porque a produção e o uso 
dos bens materiais mantêm conexões indis-
sociáveis com ideias e valores, de modo que 
os estudos antropológicos exploram o sentido 
das conexões entre os dois planos.

A arte é um invento humano que surgiu 
ainda na aurora de nossa espécie. Desde os 
primeiros sepultamentos, há cerca de cem 
mil anos, dedicamos uma parte considerável 
de nosso pensamento ao abstrato, ao ininte-
ligível. Talvez seja uma obsessão do humano 
buscar maneiras de entender fenômenos que 
fogem à sua compreensão, recorrendo a uma 
série de artifícios para tanto. Criamos deuses e 
demônios, sorte e azar, destino e carma, tudo 
no esforço de conferir sentido ao mundo em 
que vivemos. Ainda que difícil mensurar, para 
tudo o que o homem materializou por meio 
da tecnologia, como edifícios, espaçonaves, 
aparatos de comunicação, igualmente deu-se 
a formação de conteúdos num universo sim-
bólico tão grande quanto o material, se não 
maior. Em cada coletivo humano, as pessoas 
necessariamente vivem situadas e envolvidas 
nas teias de signos e símbolos que herdaram e 
das quais dependem para orientar e significar 
suas existências.

A arte requer a capacidade de comunica-
ção e simbolização. Em certo sentido, o saber 
artístico precede o objeto artístico. Desde os 
primórdios da humanidade, a capacidade de 
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abstração e de produção de signos, a partir 
da união normalmente arbitrária entre um sig-
nificante e um significado, proporcionou ao 
homem o ingresso no mundo dos símbolos. 
Estava aberta a via para a construção da hu-
manidade através da cultura, com fronteiras 
ilimitadas, já que ela dispõe da capacidade 
de criar a própria realidade de sua existência. 
Ao mesmo tempo, o homem viu-se enredado 
na teia da cultura de que ele participa como 
construtor/reprodutor, sendo que não raro 
a arte representa um alívio para escapar da 
sensação de envolvimento e aprisionamento 
produzida pela própria cultura ou a descober-
ta de novas possibilidades de expandir seus 
limites.

O acesso ao universo não material é tão 
importante quanto o jornal que lemos dia-
riamente, enquanto degustamos uma xícara 
de café. Mundo material e mundo simbóli-
co tendem a interpolar-se e a se acomodar 
simetricamente na vida das pessoas, sendo 
que somente a partir de uma coerência pro-
porcional entre esses dois universos culturais 
é que conseguimos aferir sentido ao mun-
do que habitamos e às relações socialmente 
construídas. Isso não é exclusivo das socieda-
des tradicionais, ao contrário do que muitos 
pensam. Em qualquer coletivo humano so-
mos mais guiados pelo mundo imaterial do 
que normalmente nos damos conta, de modo 
que a eficiência da cultura, enquanto guia da 
conduta das pessoas, deriva em grande parte 
de sua natureza inconsciente. O pensamento 
cristão ocidental, que moldou uma boa por-
ção dos comportamentos da nossa sociedade 
nacional, inspirando leis, contos, normas, é 
um exemplo disso. E mais: simpatias, imagi-
nários, representações, enfim, somos guiados 
em nossas ações por elementos intangíveis 
que, paradoxalmente, formam a pedra basi-
lar de nossa sociedade. Dessa forma, inde-
pendentemente de professarmos ou não uma 
religião cristã, uma parcela considerável dos 
nossos pensamentos e atitudes estará orienta-
da por uma visão de mundo que lança suas 
raízes no cristianismo.

Para os pesquisadores da cultura huma-
na, há um elemento no qual essa relação en-
tre material e simbólico é notável: a arte. A 
arte, por si só, é algo que conhecemos bem 
e cotidianamente experimentamos em nossas 
sensações quando, por exemplo, ouvimos 
uma melodia que nos agrada. Contudo, te-
mos enorme dificuldade em conceituar a arte. 
Primeiro, porque seus produtos transcendem 
seus tempos: como os objetos de sociedades 
ancestrais trazidos à luz pela arqueologia. 
Também, porque não é um fenômeno abso-
lutamente uniforme, já que diferentes classes 
“consomem” diferentes produtos artísticos. 
Robert Layton (1991), em seu famoso livro 
Antropologia da arte, esclarece que reconhe-
cemos as mídias que expressam formas artís-
ticas distintas: a dança, como produto do mo-
vimento do corpo; a escultura, como forma 
tridimensional; a pintura, como o resultado 
do uso de pigmentos. Porém, nem todo mo-
vimento corporal é dança, assim como nem 
toda manufatura tridimensional é escultura. 
As diversas manifestações artísticas devem 
obedecer a regras, atrelando-se a estilos, e só 
assim poderão ser reconhecidas como produ-
to artístico.

Ainda que seja difícil definir a arte, o ho-
mem pode facilmente reconhecer os produtos 
artísticos. E o mais impressionante: mesmo 
desconhecendo o códice expresso num pro-
duto artístico, pode submetê-lo a ressignifica-
ções. Um exemplo clássico é a apropriação 
de figuras rupestres pré-históricas por povos 
da atualidade, como no caso dos Ghost Dan-
cers: nos Estados Unidos, em Kanab Creek, 
Grand Canyon, um movimento de índios 
Kaibab Paiute passou a atribuir conteúdos 
simbólicos a painéis de arte rupestre, diante 
dos quais líderes espirituais conduzem uma 
dança apelidada de Ghost Dance, em busca 
de respostas em momentos de tensão social 
(STOFFLE et al., 2000). 

A arte é condutora de ideias e ideologias. 
Os produtos artísticos expressam forte con-
teúdo ideológico, verdadeiros discursos sim-
bólicos materializados. Para entendermos 
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melhor esse duplo viés da arte, vamos tomar 
como exemplo um vitral gótico de uma ca-
tedral europeia, onde em destaque aparece 
a figura de um cordeiro. Todo cristão sabe 
que o cordeiro é a representação simbólica 
de Cristo. Contudo, ao imaginar um mundo 
onde o cristianismo não seja tão popular, su-
bentende-se que as pessoas diante desse vitral 
reconheceriam o trabalho artístico, mas não a 
mensagem intrínseca. Obviamente, o cordei-
ro seria identificado como um animal espe-
cial, um tema totêmico, mas seu significado 
original permaneceria desconhecido. Na ar-
queologia, isso acontece com frequência; por 
essa razão, é tão difícil interpretar a arte do 
passado. O suficiente entendimento do senti-
do da arte requer a compreensão das relações 
estabelecidas entre as pessoas. É necessário 
investigar como e por que produziram tais 
objetos ou ações, quais intenções comunica-
vam, em quais contextos (festivos, rituais, reli-
giosos etc.)se efetivavam. A arte é instituída e 
instituinte da sociedade, indissociável de sua 
apresentação enquanto sistema holístico.

De outro lado, estudar a arte em nossa 
própria sociedade, ou ainda em sociedades 
próximas, tem sido uma ocupação para mui-
tos antropólogos. Nesses estudos, é comum 
encontrar recorrências e descontinuidades, 
cujos sentidos podem ajudar a entender as-
pectos fundamentais da natureza do humano, 
em especial no modo como ele produz e utili-
za signos e símbolos. A arte pode refletir ima-
ginários e representações que estão arraiga-
dos nas diversas sociedades humanas. A arte 
também revela um sentido profundo que rege 
as relações humanas e orienta o exercício da 
vivência social, fornecendo inclusive espaços 
para a expressão de eventuais tensões e con-
flitos. É possível traçar-se um perfil ideológico 
de uma sociedade em um determinado 
momento histórico, utilizando-se a arte como 
objeto de estudo (Ilust. 212). 

Entender o papel da arte na história da hu-
manidade é uma tarefa quase infinita. Um dos 
melhores retratos da arte ao longo da história 
foi o proposto pelo historiador austríaco Ernst 

Hans Josef Gombrich (1985 [1950]), em seu 
tratado denominado História da Arte. Deixan-
do de lado as críticas que apontavam a obra 
como reducionista, o livro de Gombrich, que 
veio à luz em 1950, foi traduzido em mais de 
30 idiomas, demonstrando sua importância 
no estudo das artes. Segundo Gombrich, “se 
aceitarmos o significado de arte em função de 
atividades tais como a edificação de templos 
e casas, realização de pinturas e esculturas, 
ou tessitura de padrões, nenhum povo exis-
te no mundo sem arte” (1985 [1950], p. 19). 
Com essa frase, entendemos a dimensão tanto 
cronológica como espacial da arte; ela está 
presente no tempo e no espaço desde o surgi-
mento das primeiras coletividades humanas. 
A arte sempre esteve ligada à humanidade, tal 
qual a linguagem, o instrumento que permitiu 
sua organização social e a transmissão do co-
nhecimento entre gerações.

Em síntese, os produtos artísticos apresen-
tam duas variantes cujos domínios se tangem: 
uma de conotação puramente estética icono-
gráfica e outra que envolve uma linguagem 
simbólica intrínseca. A variante estética de-
monstra o empenho do artista em despertar, 
no primeiro contato (o visual), um sentimento 
decorrente da própria visualização do objeto. 
Este sentimento, que vagamente interpretamos 
como “beleza”, é o que envolve e movimenta 
a qualidade estética. A composição do gosto 
ou prazer artístico alicerça-se em ideias, va-
lores e saberes que, em cada época, circulam 
no meio social. Portanto, são socialmente 
construídos, variando de uma sociedade para 
outra e numa mesma sociedade ao longo de 
seu processo civilizatório, como demonstra a 
sucessão das diversas tendências e escolas de 
arte em nossa própria sociedade. Mas a expe-
riência humana com arte revela que, além da 
qualidade iconográfica, existe em toda obra 
de arte uma linguagem simbólica intrínseca, 
que, se bem interpretada, oferece subsídios 
suficientes para remontar grande parcela dos 
aspectos não materiais que envolvem uma 
sociedade. É razoável admitir que, em certa 
medida, a qualidade iconográfica comporta 
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aspectos de uma metalinguagem, capaz de 
despertar a intenção de comunicação entre as 
diversas culturas, embora essa comunicação 
esteja sujeita aos ruídos e interferências resul-
tantes da variação das conexões de sentido 
próprias a cada cultura.

A arte é criada e sustenta-se numa so-
ciedade em níveis e escalas. Tais níveis são 
políticos, ideológicos ou místicos, produzin-
do esferas de uso e significação: arte como 
materialização de discurso cosmológico; arte 
como indicador de status; arte como invoca-
ção do sobrenatural; e arte como expressão 
social. Há muitas outras variáveis que envol-
vem a arte; contudo, esta introdução focará 
aquelas anteriormente apontadas por guarda-
rem uma relação direta com o tema tratado: a 
arte indígena.

A arte como materialização de um 
discurso cosmológico

Existem importantes relações entre as 
representações visuais e os conteúdos cos-
mológicos de uma determinada sociedade. 
Dentro dessa enorme categoria de represen-
tações visuais, podem-se entender expressões 
gráficas ou físicas obtidas por diferentes vias, 
como fotografia, pintura corporal, escultura, 
ou até mesmo a arte rupestre pré-histórica. 
A iconografia por meio da qual um coletivo 
humano ou segmento desse coletivo (no caso 
da arte se vincular a distinções internas à pró-
pria figuração social) representa-se ou repre-
senta os elementos de seu convívio, depende 
de uma estrutura simbólica que lhe confere 
sentido e operacionalidade. Os ícones, em 
primeira instância, são formas elaboradas 
que antes de serem dotadas de significação 
possuem uma qualidade estética. Na medida 
em que dotamos estes ícones de significantes 
e, consequentemente, atribuímos-lhes signi-
ficados socialmente compartilhados, eles 
passam à categoria de símbolo, por meio do 
qual expressamos aspectos subjetivos e com-
plexos de nossa cultura. Os símbolos depen-

dem de uma série de conteúdos uniformes, 
compartilhados pela coletividade, a que 
denominamos signos. O universo simbólico 
decompõe e recombina os componentes dos 
signos, criando novas unidades de significa-
ção. Um exemplo disso é a letra “A” do al-
fabeto ocidental: reconhecemos neste ícone 
um significado imediato, porque há regras e 
convenções, ou seja, conteúdos uniformes 
compartilhados que permitem reconhecer 
tal letra como a representação de um fone-
ma da língua. Sua apresentação, seja isolada 
ou combinada, é rapidamente codificada em 
nosso cérebro. Embora, de forma isolada, a 
letra “A” não comporte significado, pode ser 
combinada com outros fonemas para formar 
lexemas e morfemas que veiculam significa-
ção. Mas o ícone que reconhecemos como 
letra “A” tem qualidade estética? Para muitos, 
esta letra, escrita em uma grafia gótica, pode, 
sim, ter qualidade estética. Pode também co-
nectar-se a outros sistemas de significação; 
por exemplo, na expressão “de A a Z”, a letra 
“A” pode significar início, princípio ou ori-
gem, já que representa a primeira letra do 
alfabeto, e “Z” representa a última letra, o 
fim. Para entender o sentido da expressão, é 
necessário conhecer o alfabeto e saber que 
ele representa a totalidade dos fonemas da 
língua portuguesa. O manuseio do símbolo 
sempre requer o trânsito por distintos níveis 
de comunicação (Ilust. 213). 

Os signos que compõem este repertório sim-
bólico são moldados no interior de uma dada 
cultura por meio do conteúdo hermenêutico 
que preenche os espaços abstratos de nossa vi-
vência social. Todavia, como vimos, nem sem-
pre é possível conhecer a plenitude das relações 
abstratas que conferem significado ao universo 
simbólico, especialmente em se tratando de 
sociedades cujos significantes foram total ou 
parcialmente perdidos, como é o caso das tra-
dições arqueológicas. O excedente de significa-
ção aparece como uma propriedade intrínseca 
do universo simbólico; a névoa e o mistério en-
volvem o campo de significação, que nunca se 
revela em sua totalidade.
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Tomando as imagens como veículo de 
acesso ao universo simbólico e cosmológico, 
um pesquisador da cultura pode acessar ele-
mentos de grande significância cultural para 
o grupo estudado. Por meio desses elemen-
tos da cultura simbólica, é possível discorrer 
sobre outras categorias da vida social, em-
pregando um modelo de cadeia hermenêu-
tica. Trata-se de uma concepção de cadeias 
de influências e significações, onde um dado 
objeto observado (material ou imaterial) vai 
exercer uma ação sobre outras variáveis da 
vida social. O objeto analisado terá seus sig-
nificantes interconectados com os de outras 
variáveis. Fenômenos culturais observados 
de modo sincrônico assumem a condição de 
sistema, composto de variáveis com distintas 
possibilidades de combinação. Desta forma, 
uma variável tem a qualidade de afetar todo o 
sistema, pois essa é sua principal qualidade e 
característica. Cada nova combinação leva ao 
realinhamento do sistema cultural, que sem-
pre busca a coerência interna. Assim, o estu-
do de uma variável cultural, em tese, é uma 
porta de acesso a outras variáveis do sistema 
social em tela.

Os grupos étnicos, em contato uns com 
os outros, sem dúvida, autoidentificam-se e 
comunicam sua etnicidade por meio de ele-
mentos diacríticos e sentimento de perten-
cimento a um coletivo exclusivo. A etnici-
dade, por sua vez, constitui-se por meio de 
uma cultura simbólica compartilhada e pra-
ticada. Diante de tal característica, é possível 
assinalar as continuidades e descontinuidades 
que marcam a configuração desse arcabouço 
simbólico, tornando passíveis de comparação 
aquelas culturas que compartilham origens 
em comum ou que realizaram intercâmbios 
significativos entre elementos de suas tradi-
ções culturais. As culturas análogas guardam 
na estrutura cosmológica um núcleo básico, 
reproduzido ao longo das gerações, mesmo 
em meio à dispersão territorial. Dessa forma, 
ainda que separados por muitas centenas 
de quilômetros, estes grupos compartilham 
a mesma base cosmológica, assegurada por 

processos de continuidade. Essa característica 
tem sido evidenciada, por exemplo, nos es-
tudos de etnologia das terras baixas da Amé-
rica do Sul, onde determinados complexos 
culturais como o canibalismo, a vingança, a 
afinidade e o perspectivismo, transcendem as 
fronteiras entre as sociedades, imprimindo de-
terminadas feições ao universo cosmológico.

Contudo, as recorrências cosmológicas 
serão recalibradas no interior dos grupos hu-
manos, a fim de que estes possam se adaptar 
à realidade que os cerca. Isto quer dizer que 
as continuidades serão complementadas por 
contornos simbólicos decorrentes da intera-
ção dos indivíduos com seu entorno social e 
ecológico. A cosmologia sempre dialoga com 
a história e com o ambiente, embora não es-
teja diretamente a eles submetida.

Uma configuração imagética é tecida no 
imaginário dos grupos sociais, dando um ca-
ráter mais palpável aos marcos simbólicos 
que delimitam as fronteiras, sejam estas étni-
cas, sociais ou metafísicas. Grupos humanos 
são representados por intermédio de arqué-
tipos, cujas existências são justificadas pela 
vinculação estreita que estes mantêm com 
divindades ou seres mitológicos. A tematiza-
ção é sempre pictórica, ainda que sua expres-
são não ocorra necessariamente no campo da 
cultura material. Representar e materializar o 
imaginário pode se dar por meio de pinturas 
corporais, grafismos rupestres, padrões em 
cestarias, padrões em adornos corporais, es-
tilos de vestimenta, mas também através de 
uma cenografia dos mitos, convertendo-os 
em verdadeiras peças teatrais. A dramatiza-
ção dos ritos enquanto prática social confe-
re aos mitos sua qualidade pictórica. Mesmo 
que esta representação ou “pintura” só ocorra 
no campo do ordenamento das ideias, ela se 
constitui em fenômeno socialmente compar-
tilhado.

Como visto, a arte aparece como recurso 
de materialização e forma de acesso ao abs-
trato. Um mito é um exemplo de um discurso 
cosmológico. O mito precisa ser rememorado 
e dramatizado, mantendo sua posição de ele-
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mento balizador da vida social. Mas a narrati-
va não é seu único veículo de expressão, que 
normalmente se alia ao uso de determinados 
objetos e produz cenários e performances 
específicas, daí a impropriedade de separar- 
se rigorosamente mito e rito, fenômenos que 
normalmente efetivam-se em simultaneidade. 
A arte aparece como a vocalização do mito 
dentro da perspectiva estética, corporificando 
esses elementos capitais do universo simbó-
lico. O discurso mítico é delineado e estili-
zado, apropria-se de objetos e produz rituais 
a fim de expressar o conteúdo manifesto que 
impulsiona a ação social. Dessa forma, há 
uma exposição dos quadros ideológicos que 
conectam o individual com o coletivo, emol-
durados de maneira a conceder à cultura seu 
papel de estatuto imperativo. Mito e rito são, 
muitas vezes, recursos eficientes na validação 
e reposição dos sentidos da vida social, dos 
quais se poderiam oferecer muitos exemplos, 
como os rituais funerários na tradição cristã, 
que normalmente regulam o desligamento do 
indivíduo morto da esfera terrena e seu in-
gresso numa esfera espiritual. Tais rituais são 
cuidadosamente estilizados e representados 
como peças teatrais, cujos detalhes e requin-
tes são proporcionais ao reconhecimento do 
status do morto (Ilust. 214). 

Arte como indicador de status e como 
elemento de afirmação étnica

A organização social é composta pela di-
visão da sociedade em estratos, já que todo 
coletivo humano comporta heterogeneida-
de. As pessoas movimentam-se dentro desses 
estratos, sendo que, para cada nível, há um 
status inerente. Esse status é constantemente 
comunicado aos demais membros da socie-
dade, seja por meio de condutas – integrando 
aquilo que chamamos de rol– ou pela ostenta-
ção de objetos e bens. A arte também aparece 
como elemento de afirmação étnica, uma ex-
pressão material da etnicidade. Entre algumas 
sociedades, adornos e adereços, que por sua 

vez também podem ser considerados expres-
sões artísticas, são usados para comunicar o 
status de quem os portam, como no caso das 
joias da coroa inglesa ou os adereços do Papa. 
Dessa forma, toda uma série de classes é iden-
tificada: rezadores, lideranças, guerreiros, ca-
çadores, artesãos. Enfim, a arte, nesse caso, é 
uma mídia que auxilia na organização e na 
comunicação das diferenças entre classes de 
uma mesma sociedade ou ainda manifesta 
expressões de etnicidade entre distintas 
sociedades (Ilust. 215). 

Entre os indígenas do Brasil, reconhece-
mos várias manifestações artísticas que co-
municavam diferenciação de status. Os tão 
conhecidos mantos plumários tupinambá, 
artísticos em razão da simetria e forte apelo 
estético, eram portados pelos mais destacados 
líderes de sua sociedade, detentores de eleva-
do prestígio. As pinturas corporais igualmente 
indicavam diferenciação de classe e status.

Arte e invocação do sobrenatural

Xamanismos, bruxarias, feitiços, curan-
deirismo e toda uma gama de práticas má-
gico-religiosas seguem protocolos rituais e 
estão ligados normalmente a prerrogativas 
de pessoas específicas. São líderes religio-
sos e espirituais ou praticantes de magia que 
empregam todo um instrumental nos rituais. 
Tais elementos são dotados de regras estéti-
cas que podem convertê-los igualmente em 
peças de arte. Objetos como estatuetas e 
maracás são transformados em receptáculos 
de espíritos ou objetos com potência mágica 
capaz de estabelecer uma conexão entre o 
praticante de determinados rituais e o mun-
do espiritual.

Os condutores/oficiantes dos rituais são de-
tentores de conhecimentos relativos à potência 
sagrada dos objetos que compõem o cenário 
ritual. Dessa forma, muitos antropólogos pre-
ferem afirmar que o conhecimento do sagrado 
produz a sacralidade do objeto. Em tal propo-
sição, o conhecimento sagrado precede a sa-
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cralidade do objeto. No caso dos povos indí-
genas de Mato Grosso do Sul, especialmente 
os Kaiowa, sobre os quais dispomos de mais 
dados, a própria noção de objeto, enquan-
to pura matéria, não se sustentaria. O objeto/
matéria, tal como o concebemos em nossa 
própria tradição cultural, é dependente da 
distinção rigorosa entre natureza e cultura, o 
que não se verifica entre os Kaiowa. O mais 
correto seria dizer que o objeto sacralizado a 
partir de uma conexão específica com rezas 
e encantos – ñembo’e – transforma-se no re-
ceptáculo de poder sagrado. É por isso que os 
Kaiowa insistem em nos explicar que o bastão 
ritual – xiru – “é uma pessoa”, ou que o choca-
lho – mbaraká –“é a morada de um espírito”, 
que atua como auxiliar do xamã (Ilust. 216). 

As crenças “animistas”, “antinaturalistas” 
ou “perspectivistas” atribuem uma proprieda-
de espiritual a todos os seres vivos. Assim sen-
do, tudo aquilo que, desde o ponto de vista 
ocidental, definimos como mundo material é 
paradoxalmente influenciado por uma legião 
de espíritos que interagem com os vivos. Se 
em nossa sociedade a alma é um conceito ex-
clusivamente humano, em outras os animais 
também são dotados de espírito. Entre os 
Kaiowa, certos atributos que, no pensamen-
to ocidental, são exclusivamente humanos, 
como capacidade de comunicação, intencio-
nalidade, desejo e afetividade, no pensamen-
to do indígena são compartilhados com uma 
série de seres não humanos, com os quais a 
sociedade humana necessariamente interage 
e dos quais depende para desenvolver sua 
vida social (PEREIRA, 2004). 

Essas crenças animistas são evocadas, ou 
“materializadas”, através do emprego de um 
instrumental ritualístico, que envolve comuni-
cação e arte. Num mundo onde uma horda de 
espíritos, benéficos e malévolos, interage com 
os vivos, é necessário criar dispositivos para 
negociar a viabilidade da existência humana 
e trazer ordem e equilíbrio ao cosmo. Dessa 
forma, há objetos sacralizados para controlar 
a força dos espíritos ou ainda para repelir a 
ação de entidades malignas. Exemplos clás-

sicos são as carrancas colocadas na proa das 
barcaças que navegam pelo rio São Francisco, 
cuja função é de espantar os maus espíritos, 
protegendo as embarcações e sua tripulação 
(Ilust. 217). 

Outro exemplo são os arcos e flechas co-
locados nas entradas dos acampamentos dos 
Kaiowa e Guarani, não objetos de caça, mas 
de proteção ritual, deixados como herança 
tecnológica por Ñande Ryke’y, a divindade 
hoje representada no sol, que desempenha a 
função de guardião e protetor dessas etnias.

Outras práticas mágicas não necessaria-
mente estariam ligadas ao mundo das almas. 
Na visão de muitas sociedades humanas, al-
guns seres ou objetos são dotados de poderes 
mágicos ou sobrenaturais cuja origem não 
guarda relação com a essência espiritual. A 
isso a antropologia denomina animatismo. 
Grupos nativos da Melanésia chamavam esse 
poder animatista de mana. Objetos dotados 
de mana seriam capazes de conceder poderes 
especiais aos seus portadores.

Arte como expressão social

A arte é construída pela sociedade. Resulta 
das relações sociais, ao mesmo tempo em que 
é responsável por dotar a coletividade de atri-
butos indispensáveis para a vivência social, 
habitando um mundo social e físico que faça 
sentido. Integra, muitas vezes, significantes 
flutuantes, que são apropriados e reapropria-
dos de acordo com as perspectivas e neces-
sidades do momento. Todo sistema cultural 
é necessariamente dinâmico, não pode ser 
engessado numa tradição fixa, mas deve de-
monstrar a capacidade de, em cada momento, 
produzir o ordenamento necessário à manu-
tenção das características de sistema. Objetos 
de arte são capazes de produzir perturbações 
causais no ambiente social, ou seja, manifes-
tam agência. Captam e expressam processos 
emergentes, tendências e necessidades pre-
sentes no ambiente social, fazendo com que 
a cultura tematize e processe tais eventos.
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A arte tem seu espaço constantemente re-
calibrado dentro das sociedades. Alguns obje-
tos, que antes eram tidos como significativos 
social ou espiritualmente, em outras situações 
passam a integrar uma indústria de artesanato 
cujo objetivo é o ingresso de recursos financei-
ros. Dessa forma, a arte conecta-se e alimenta 
outras esferas da cultura, como a economia. A 
arte não perde, necessariamente, seu valor étni-
co, mas sua manufatura passa a ser canalizada 
para outras finalidades, o que implica altera-
ções nas suas formas de produção, circulação 
e significação. O artesanato indígena no Brasil 
é um exemplo. Objetos adornados, como arcos 
e flechas, zarabatanas ou estatuetas, tiveram 
sua manufatura direcionada ao comércio. Para 
o consumidor do artesanato, normalmente o 
turista, as peças respondem a uma expectativa 
criada com base nas representações dos indí-
genas americanos no imaginário desse consu-
midor, fazendo com que sua comercialização 
atenda a uma demanda simbólica de consumo 
de um artefato considerado exótico. Essa de-
manda é suprida vestindo-se os objetos de uma 
tradicionalidade que implica o emprego de téc-
nicas específicas, tanto na manufatura como 
no estilo. Muitas vezes, a matriz original dos 
artefatos é remodelada para atender os gostos 
ou expectativas artísticas do comprador de arte, 
como no caso das ceramistas terena, que passa-
ram a fabricar e a comercializar figuras de barro 
de animais alheios à fauna da região. Mesmo 
com todas essas concessões e inovações, elas 
mantêm a forma de concepção e manuseio do 
barro, enquanto elementos vinculados a uma 
tradicionalidade mítica (Ilust. 218, 219 e 220). 

Vimos que os objetos de arte são portadores 
de ideologias. Comunicam estados sociais es-
pecíficos, definidos no tempo e no espaço. A 
produção dá-se dentro de uma “moda” ou de 
tendências predominantes, ou seja, conjuntos 
de regras que refletem ideologias vigentes e 
que adquirem contornos de hegemonia, sem-
pre sujeita a contestações e dissidências. Des-
sa forma, existe uma dinâmica no processo de 
elaboração da arte. Contudo, objetos de eras 
anteriores, mesmo tendo seu principal fim so-

cial alterado ou perdido, continuam a ser ob-
jetos de arte, mas agora observados desde um 
novo prisma. Conforme lembra Clive Gamble 
(2001), de tempos em tempos a popularidade 
pode mudar, e isso porque os estilos apare-
cem e desaparecem; alterações na populari-
dade podem ser interpretadas de diferentes 
maneiras, como, por exemplo: a movimenta-
ção espacial de pessoas com suas culturas, as 
transformações de uma sociedade, ou ainda a 
difusão de ideias e tecnologias. Os estilos são 
influenciados por contextos histórico-sociais 
específicos. Franz Boas (1947) já destacava a 
existência de uma dinâmica cultural que in-
fluencia o estilo artístico, fruto de um caso 
particular da trajetória histórica de um povo.

A produção da arte está sujeita a transfor-
mações internas à própria cultura, resultado do 
desenvolvimento de tendências ou do embate 
entre seus diversos segmentos de prestígio, sta-
tus ou poder, como observado em partes ante-
riores do presente ensaio. Está sujeita também 
às influências de outros sistemas culturais com 
os quais se relaciona e da reinterpretação de 
sua própria tradição, como ocorreu com os pa-
íses europeus no renascimento do século XIV. 
A modernidade é marcada pela intensifica-
ção dos contatos entre as culturas, através da 
ampliação da área de circulação das pessoas 
e do desenvolvimento da mídia e dos recur-
sos de internet. Muito se tem discutido sobre 
as condições da produção e consumo da arte 
nessa nova condição. As pessoas nunca viaja-
ram tanto como agora, e se apresentam cada 
vez mais sedentas por conhecer novos espaços 
e culturas. A arte de vários povos organiza-se 
para atender a essa nova demanda. No caso 
dos povos indígenas, a ampliação das intera-
ções com outras sociedades é profundamente 
marcada por relações de dominação política, 
territorial e cultural, o que determina, em gran-
de medida, as possibilidades de produção de 
sua cultura e arte. Para os povos indígenas de 
Mato Grosso do Sul, faltam ainda estudos mais 
sistemáticos e específicos para cada povo, que 
sejam capazes de apontar como esse processo 
tem se dado nos diversos contextos.
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A arte indígena

O atual quadro de etnias indígenas é resul-
tante da grande diversidade de povos que ha-
bitavam o Brasil em períodos imediatamente 
anteriores à conquista europeia das Américas. 
Não podemos pensar num ambiente idílico, 
onde grupos autóctones viviam suas culturas, 
imutáveis. A grande diversidade étnica con-
duzia também a conflitos, intercâmbios, rela-
ções políticas, dominações, em que aspectos 
culturais eram difundidos e adaptados. Com 
a chegada dos conquistadores, essa dinâmica 
foi intensificada, promovendo transformações 
significativas nos modos de vida e nos proces-
sos de produção e reprodução da cultura.

Alguns elementos da cultura material so-
freram alterações mais drásticas. A cerâmica 
foi um dos primeiros elementos da cultura 
material a ser abandonado por vários povos, 
com a introdução dos recipientes de metal. 
No caso dos Kaiowa e Guarani de Mato Gros-
so do Sul, toda uma indústria artística voltada 
à confecção dos vasilhames de cerâmica foi 
olvidada, mas ficaram os registros escritos e 
arqueológicos dessa prática. Também sofre-
ram influências as pontas de projéteis e as 
lâminas, produtos que igualmente contavam 
com elementos decorativos. Contrapondo a 
receptividade aos objetos metálicos e vesti-
mentas, os Kaiowa mantiveram praticamente 
inalterados a produção e o uso de objetos e 
adornos vinculados aos rituais, o que aponta 
para a seletividade das trocas culturais. Ernest 
Gerald Heath e Vilma Chiara (1977) comen-
tam que algumas sociedades indígenas do 
Brasil, mesmo tendo resistido a guerras e do-
enças, não foram capazes de evitar o fascínio 
que a tecnologia do não indígena exercia so-
bre elas, acarretando a imediata substituição 
de ferramentas tradicionais pelas exógenas, 
como ocorreu com o machado de ferro, que 
rapidamente substituiu o de pedra. Ainda se-
gundo esses autores, tais transformações na 
cultura material tradicional certamente exer-
ceram influências na vivência social. A ado-
ção de instrumentos metálicos, por exemplo, 

possibilitou a redução do tempo destinado à 
realização de atividades de preparo da terra 
para cultivo, proporcionando um tempo ocio-
so, que poderia ser utilizado para a guerra, 
realização de festas, rituais ou outras pautas 
culturalmente estabelecidas (Ilust. 221). 

Indiscutivelmente, as duras penas impos-
tas às sociedades tradicionais em decorrência 
da expansão das frentes econômicas, numa 
política de ajuste dos modos de produção de 
larga escala à “nova” realidade globalizada, 
trouxeram significativas transformações ne-
gativas no modo de vida destes grupos, hoje 
ocupando uma posição subalterna na socie-
dade nacional. A prova disso é a indisponi-
bilidade de terras e os decorrentes processos 
reivindicatórios que se avolumam na estrutura 
administrativa e judiciária. Estudos antropoló-
gicos e históricos realizados em Mato Grosso 
do Sul apontam que a diminuição dos espaços 
disponíveis, em muitos momentos, foi proces-
sada pelo esbulho das terras tradicionalmente 
ocupadas por populações indígenas que aqui 
viviam. Desta forma, novas configurações são 
projetadas como resposta cultural às situações 
de tensão, a fim de tornar digerível pelo grupo 
esta nova ordem social que se apresenta. Al-
gumas das etnias indígenas em Mato Grosso 
do Sul, como no caso dos Kaiowa, Guarani 
e Terena, atualizam seus mitos e rituais para 
compreender e atuar sobre essa nova situação 
histórica. Movimentos etnopolíticos para as-
segurar direitos territoriais ou relativos a po-
líticas públicas de seguridade social, saúde e 
educação, muitas vezes são articulados com 
a presença de xamãs, que realizam rituais nas 
aldeias ou em espaços públicos, fazendo uso 
de objetos e performances rituais, perceptí-
veis enquanto peças artísticas.

Como dito, essas tensões influenciam tam-
bém a produção artística. Tanto a finalidade 
quanto o estilo irão ao encontro dessa nova 
realidade. Hoje, sem dúvida, a indústria turís-
tica gerou demandas artísticas bem particula-
res, exigindo do artesão indígena adaptações 
em seus produtos. Existe uma representação 
externa do que seria “o indígena” e as técni-
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cas empregadas na confecção de artesanato 
serão fortemente influenciadas pelas expecta-
tivas de consumo.

Mas a arte indígena não se restringe à ven-
da de peças de artesanato. Paradoxalmente, 
há uma revitalização de aspectos tidos por 
tradicionais no interior das sociedades indí-
genas. Nesse processo, elementos que talvez 
antes não integrassem a cultura de certas et-
nias são incorporados e ressignificados, pois 
a própria representação do “indígena ideal” 
mantida pela sociedade nacional também 
influencia o imaginário indígena. Diademas, 
cocares, maracás, colares, enfim, toda uma 
sorte de objetos será apropriada ou reapro-
priada como expressão de uma etnicidade 
idealizada. Recria-se a paramenta tradicional 
de classes específicas, como a de rezadores 
ou lideranças políticas.

Deve-se observar que as mudanças na pro-
dução da arte indígena não se restringem à sua 
adequação enquanto produto destinado à co-
mercialização. As lideranças indígenas estão 
sintonizadas com as representações sustenta-
das pela sociedade nacional sobre os elemen-
tos que compõem sua indianidade e o modo 
como essas representações interferem na for-
mulação das leis destinadas a assegurar os di-
reitos de suas comunidades. Conscientes desse 
processo, elas operam com a produção da arte 
enquanto elemento político na relação com as 
agências da sociedade nacional. É assim que se 
torna cada vez mais frequente a apresentação 
e representação de sua cultura enquanto 
instrumento político capaz de assegurar direitos 
étnicos e territoriais (Ilust. 222). 

O importante é dotar de sentido a vida dos 
atores sociais, criando dispositivos eficazes 
para isso. A arte é um elemento indispensável 
para dotar a vivência social de significação e 
expressar simbolismos.

Quando tratamos de arte indígena, esta-
mos abrangendo um leque de expressões es-
téticas, éticas, lúdicas e de afirmações étnicas 
e políticas. As mais notórias, e que desde a 
conquista contam com registros mais ou me-
nos sistemáticos, são aquelas relacionadas à 

materialidade, como cestaria, cerâmica ou 
escultura. Contudo, existem outras formas de 
manifestações artísticas talvez menos retrata-
das e estudadas, como a poética, a música, as 
danças, as narrativas míticas e a pintura cor-
poral. Lux Vidal organizou um importante tra-
tado sobre a arte gráfica indígena, intitulado 
“Grafismo Indígena: estudos de antropologia 
estética”, onde sustenta que o estudo desse 
tipo de arte teria sido por muito tempo relega-
do a um segundo plano por ser considerada 
uma esfera residual pouco atrelada aos con-
textos étnicos específicos. Mas a própria au-
tora acrescenta que esta realidade vem sendo 
revertida a partir de estudos especializados no 
campo da arte e da estética, sendo a arte gráfi-
ca um “material visual que exprime a concep-
ção tribal de pessoa humana” (VIDAL, 2007, 
p. 13). Outros autores como Seeger, Da Matta 
e Viveiros de Castro (1979) também atestam a 
importância da pintura corporal e dos ador-
nos corporais na construção da pessoa nas 
sociedades indígenas sul americanas.

Existe uma discussão relativamente recente 
acerca da dificuldade de se estudar a arte de 
sociedades tradicionais, tendo em vista a forte 
influência que a noção ocidental de arte exerce 
sobre o meio acadêmico formal. Tanto Robert 
Layton (1991) como Els Lagrous (2010) abordam 
esse trânsito da arte entre o estético e o utilitário 
nas sociedades tradicionais e a dificuldade de se 
compreender esse fenômeno com plenitude, to-
mando como referência o padrão ocidental de 
arte essencialmente contemplativo, ainda que 
também fortemente ideológico, o que não se 
pode negar. Ou seja, tratar de arte indígena seria 
tratar também de funcionalidade e de agência 
(agency). Nessa perspectiva, objetos podem ser 
protagonistas no curso da história e nas trans-
formações sociais. Se existe um dilema no es-
tudo da arte dos povos ameríndios, a etnologia 
indígena propõe-se a discuti-lo e entendê-lo. É 
possível considerar como bastante plausível que 
a atitude de atrelar o objeto artístico a um modo 
exclusivamente contemplativo e inseri-lo numa 
lógica de mercado parece se constituir como 
novidade para as sociedades indígenas. A incor-
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poração desse caráter altera profundamente a 
relação que essas sociedades mantinham com 
os objetos que classificamos como artísticos.

A arte indígena é projetada sobre objetos 
que, em sua maioria, têm ou tiveram função 
utilitária. A qualidade artística é atingida pelo 
ato de adornar, o qual, em primeira instância, 
consiste em dotar um objeto de qualidade es-
tética. Mas adornar é também vestir um ob-
jeto de etnicidade. Por exemplo, um arco ou 
uma flecha poderia perder a eficiência se não 
recebesse os adornos de penas e fibras que 
o identifica com determinada entidade espi-
ritual que regula o oferecimento dos animais 
a serem flechados. Os objetos destinados ao 
uso religioso, como os chocalhos, além de 
adornados, costumam passar por tratamen-
to especial, a partir de cuidados práticos ou 
cantos de determinadas rezas. Tais cuidados 
podem ser considerados dispensáveis quan-
do a produção se destina à comercialização. 
Nesse caso, poderíamos afirmar que se trata 
de objetos distintos, sendo que o objeto desti-
nado à comercialização aproximar-se-ia mais 
da nossa noção de objeto artístico.

Adornos corporais seguem a mesma lógi-
ca: colares, diademas, ou ainda pinturas sobre 
a pele, têm a função de expressar etnicidade, 
comunicando sentimentos de pertencimento. 
Podem também vincular a pessoa adornada 
ou pintada a determinada divindade, com a 
qual desenvolve uma relação especial, como 
no caso das pinturas de uso exclusivo dos 
membros de determinado clã. Regras de es-
tilo e composição são aplicadas para que o 
adornamento seja traduzido em expressão 
diacrítica, comunicando o vínculo com di-
vindades ou a segmentação social. Pode tam-
bém indicar o pertencimento a determinada 
categoria de pessoas, nos casos em que a 
segmentação social utiliza-se desse meio de 
expressão, como ocorre com a pintura cor-
poral kadiwéu. Dessa forma, as etnias reco-
nhecem-se ao estabelecer contato visual com 
dado objeto de arte. Para os Mbya-guarani, a 
arte converte-se em importante elemento de 
afirmação étnica. Para aquela etnia, contem-

plar um objeto artístico característico de sua 
sociedade é como mirar-se em um espelho. 
É o reconhecimento coletivo da etnicidade 
expressa materialmente.

Contextualizada a arte indígena, na sequên-
cia serão abordadas as manifestações artísticas 
específicas de cinco das etnias presentes no es-
tado de Mato Grosso do Sul: Guarani Kaiowa, 
Guarani Ñandeva, Kadiwéu, Terena e Kinikinau.

A arte indígena em Mato Grosso do Sul

O objetivo aqui não é elaborar o preciso con-
texto histórico que conduziu ao atual quadro ét-
nico de Mato Grosso do Sul, pois os demais au-
tores deste livro já o fizeram em seus respectivos 
capítulos. O que se pretende com este ensaio é 
situar as expressões artísticas de cinco das etnias 
contemporâneas de Mato Grosso do Sul, dando 
especial atenção às modalidades produzidas e 
à vinculação entre estilos e identidade étnica. A 
opção por essas cinco etnias deu-se por dispor-
mos de algum material que reflete sobre a arte 
entre elas, e esperamos, assim, contribuir para 
que novos trabalhos venham suprir as enormes 
lacunas que persistem nessa área do conheci-
mento etnográfico.

O foco estará voltado para a produção de 
artefatos hoje, tornando possível um registro 
visual das expressões artísticas. Todas as ima-
gens que compõem este capítulo, tanto as an-
teriores como as que seguem, foram captadas 
ao longo de anos de visitas e contatos com 
artesãos tradicionais, sem outras pretensões 
além da de conhecer melhor o universo artís-
tico desses indígenas. Estas imagens ajudam a 
traçar um panorama inicial da arte indígena 
em Mato Grosso do Sul.

Para dar conta desta tarefa, as informações 
serão classificadas de acordo com as etnias. 
No estado de Mato Grosso do Sul, segundo 
informações divulgadas pela Fundação Na-
cional do Índio, estão assentados indivíduos 
dos seguintes grupos étnicos: Guarani Kaio-
wa, Guarani Ñandeva (no presente texto, de-
nominamos os Guarani Kaiowa pelo termo 
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Alguns objetos, enquanto formas espiritu-
ais materializadas, são dotados de especial 
valor simbólico e só podem ser manusea-
dos pelo xamã que detém sua curadoria. Por 
exemplo: só o xamã encarregado dos cuida-
dos requeridos pelo bastão ritual (xiru) pode 
manuseá-lo com segurança, porque sabe 
proferir as rezas por ele requeridas e mantém 
com ele uma relação de companheirismo e 
camaradagem. Se o xiru é exigente em ter-
mos de cuidado, podendo punir seu curador 
displicente ou toda a comunidade, o xamã 
também pode contar com seu auxílio numa 
infinidade de procedimentos rituais, depen-
dendo do tipo de xiru (Ilust. 226). 

Lelian Amin Paschoalick (2008) elabora 
uma análise da arte kaiowa, traçando um pa-
ralelo entre a arte da memória e a permanên-
cia na produção artística na reserva de Dou-
rados. Percebemos o contraste entre a arte 
praticada e a arte da memória quando nas 
narrativas dos artistas. Esta segunda, de con-
fecção já descontinuada, integra um discurso 
de ancestralidade, remetendo sua produção 
a ancestrais próximos, como pais ou avós. O 
abandono de certos tipos de arte é justifica-
do pela ausência de matéria prima disponível 
(Ilust. 227). 

Objetos rituais kaiowa, como o mbaraká 
(chocalho), o xiru (cajado ritual), o takuapu 
(bastão de ritmo) ou o mimby (flauta) são 
transmitidos de geração a geração dentro dos 
integrantes de um grupo de reza. Em alguns 
casos, a memória da transmissão perde-se no 
tempo, sendo comum o portador lembrar ape-
nas de um ou dois rezadores que portaram es-
ses objetos antes dele. São considerados mais 
seres do que objetos, portanto seus portadores 
não se veem como proprietários, mas como 
cuidadores, já que são os responsáveis por 
ministrar os cantos e demais cuidados rituais 
que permitem que o grupo possa contar com 
o auxílio e proteção desses seres divinizados. 
Quando o xamã sente-se muito velho e frágil 
para continuar com os cuidados requeridos 
pelos objetos rituais, escolhe uma pessoa de 
sua confiança para assumir a atribuição. O re-

Kaiowa e os Guarani Ñandeva pelo termo 
Guarani, segundo a distinção estabelecida 
pelos próprios índios no atual sistema de au-
toidentificação), Kadiwéu, Terena, Kinikinau, 
Ofaié, Kamba, Guató, Atikum e Chiquitano. 
Somados, os indivíduos destas etnias confe-
rem ao estado a posição de segundo em po-
pulação indígena, estando atrás somente do 
Amazonas. Neste capítulo, abordaremos as 
cinco primeiras etnias das acima listadas.

Os Kaiowa e Guarani

Mesmo compartilhando uma origem lin-
guística em comum, os Guarani e os Kaio-
wa apresentam-se na atualidade como etnias 
específicas. Contudo, as etnografias revelam 
importantes continuidades no plano do dis-
curso cosmológico e das narrativas míticas 
(AGUIAR; PEREIRA, 2012). A materialização 
desses elementos cosmológicos através da 
arte também pode resultar em compartilha-
mentos expressivos.

Na cultura material, a produção artística 
volta-se para adereços empregados em obje-
tos de uso específico, como os maracás e os 
bastões. O adornamento dessas peças pode 
dar-se pela inclusão de penas coloridas, bar-
bantes ou pinturas. As cores vermelha, azul e 
amarela estão entre as mais usadas entre os 
Guarani; já entre os Kaiowa, as combinações 
em tons de pardo e de palha natural também 
são muito populares (Ilust. 223). 

Os objetos artísticos vão muito além do 
valor estético entre os Kaiowa e Guarani, 
manifestando agência. Cada objeto conce-
bido pelo artesão é dotado de atributos mís-
ticos por meio de reza, como palavra em 
movimento que neles habita. Ou seja, a ma-
terialização definitiva de uma peça artística, 
enquanto matéria dotada de agência, só vai 
ocorrer depois de sua consagração. Existem, 
em algumas aldeias, como a de Dourados, 
formas híbridas de artesanato, que combi-
nam elementos estéticos guarani e kaiowa 
(Ilust. 224 e 225). 
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passe da incumbência dos cuidados deve ser 
pensado mais como a transferência de rela-
ções do que a transferência de objetos. Trans-
ferem-se conhecimentos e rezas.

Os Kadiwéu

Os Kadiwéu são remanescentes de grupos 
de indígenas chaquenhos denominados Guai-
kurú. Esses ancestrais foram retratados ao longo 
da história como os belicosos índios cavalei-
ros. O caráter guerreiro dos Kadiwéu aparece 
como narrativa reincidente nas fontes históricas 
e influencia a etnicidade do grupo. Esse ethos 
guerreiro foi medido na atualidade através de 
sua tradução em jogos, analogia esta feita por 
Marina Vinha em sua tese de doutorado titulada 
Corpo-Sujeito Kadiwéu: Jogo e Esporte (2004). 

A arte kadiwéu, originalmente, dividia- 
se em duas categorias: uma mais naturalista 
e outra geométrica. Segundo Darcy Ribeiro 
(1980), a arte naturalista estaria ligada a arte-
sãos do sexo masculino, ao passo que as ma-
nifestações geométricas, tão características da 
etnia, integrariam o universo feminino, trans-
mitidas entre gerações como forma de cons-
trução da feminilidade. Lévi-Strauss (1955), 
antes mesmo de Darcy Ribeiro, já dizia que, 
na sociedade kadiwéu, os homens são escul-
tores e as mulheres pintoras (Ilust. 228). 

Entre os homens, predominavam as figuras 
zoomorfas, representadas por esculturas em 
madeira ou modelagens. Contudo, é importante 
destacar que, nos dias de hoje, são raros os ho-
mens artesãos. As peças zoomórficas retratam 
elementos cosmológicos, reproduzindo sim-
bolicamente personagens de mitos. Por exem-
plo: o jabuti aparece como animal mitológico, 
compartilhando espaço com o jacaré no mito 
relacionado à caça (RIBEIRO, 1980). A carne 
do jabuti estaria entre as mais apreciadas pelos 
Kadiwéu (Ilust. 229). 

Historicamente, os Kadiwéu mantinham 
diferentes classes sociais, muito bem mar-
cadas nessa sociedade. Para comunicar essa 
diferenciação hierárquica à coletividade, fa-

ziam uso de pinturas corporais, destacando- 
se aí o importante papel da mulher como a 
detentora das técnicas de pintura dos intrinca-
dos motivos geométricos. Além de diferenciar 
as castas, a pintura corporal simbolizava uma 
fronteira antropogênica, separando homens 
de animais. Era preciso estar pintado “para 
ser homem: quem se mantinha no estágio da 
natureza não se diferenciava do bruto” (LÉVI- 
STRAUSS, 1955, p. 177). Sabe-se que ainda 
hoje a pintura, especialmente a facial, é usada 
em ocasiões especiais. Guido Boggiani (1975 
[1895]) fez um excelente registro da socieda-
de kadiwéu, acrescentando que, no tempo de 
sua visita (1887), a pintura corporal era de uso 
contínuo, e os grafismos não eram definitivos, 
mas sim superficiais – não duravam mais do 
que seis ou sete dias.

Na antiga sociedade kadiwéu, somente as 
senhoras de casta superior dedicavam-se à 
arte pictórica, ao passo que as atividades do 
cotidiano, como coleta de material ou prepa-
ro da comida, eram de responsabilidade das 
cativas. Darcy Ribeiro (1980, p. 262) transcre-
ve a narrativa de uma senhora Kadiwéu que 
lamentava não mais possuir cativas: “eu nun-
ca precisei rachar lenha, acender fogo e apa-
nhar água, antigamente tinha cativa prá fazer 
tudo; eu só ficava era pintando o corpo, pen-
teando o cabelo o dia todo até de noite, agora 
tenho que fazer tudo”. Para Ribeiro, a estrati-
ficação da sociedade kadiwéu em senhores e 
servos teria sido a base para o refinamento ar-
tístico da etnia. Esta ideia já havia sido passa-
da antes por Claude Lévi-Strauss em sua obra 
Tristes Trópicos (1955), ao retratar as escusas 
apresentadas por algumas artistas mais velhas 
ao descuidar das artes recreativas, o que, se-
gundo elas, se daria em razão da proibição de 
manter cativas.

 Os Guaikurú, ancestrais dos Kadiwéu, 
eram seminômades e, portanto, a cerâmica ori-
ginalmente não fazia parte de sua cultura ma-
terial. A incorporação da cerâmica certamente 
deu-se mediante contato com outros grupos e, 
com o tempo, passou a ser uma das marcas 
distintivas dos Kadiwéu. Em sua dissertação de 
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mestrado, Vânia Perrotti Pires Graziato (2008) 
afirma que os Guaikurú teriam assimilado a 
técnica de modelagem da argila dos Guaná, 
ancestrais dos atuais Terena.

Lévi-Strauss (1955), em seu contato com os 
Kadiwéu na década de 1930, descreve com 
detalhes o processo de produção da cerâmi-
ca. Para a composição da argila, agregava-se 
o antiplástico, material responsável por distri-
buir o calor e impedir que a peça se parta du-
rante a queima. Entre os Kadiwéu, o antiplás-
tico é obtido de fragmentos de outras peças de 
cerâmica, que, após a quebra, são triturados 
e misturados à massa. A construção dos reci-
pientes dá-se pelo acordelamento – sobrepo-
sição de roletes de argila. Concluída a forma, 
cordões eram empregados nas paredes dos 
recipientes para imprimir formas geométricas. 
Antes da queima, os recipientes ainda eram 
pintados, normalmente com óxido de ferro. 
Concluído o processo de queima, a cerâmica 
recebia, por fim, uma camada de resina que 
lhe conferia brilho (Ilust. 230). 

A cerâmica, hoje, constitui um importante 
ingresso de recursos financeiros na sociedade 
kadiwéu, comercializada como artesanato, es-
pecialmente nas cidades de Bonito e Bodoque-
na. A produção da cerâmica é uma atividade 
exclusivamente feminina, e as formas modela-
das – que vão de animais a grandes jarros – re-
cebem acabamento pintado (Ilust. 231). 

Os Terena

O povo terena passou por drásticos pro-
cessos de perda de cultura material. Nos úl-
timos tempos, os Terena iniciaram um pro-
cesso de reapropriação da cultura por eles 
considerada como tradicional. No artesana-
to, predominam esculturas em madeira que 
reproduzem animais da natureza em estilo 
marcadamente naturalista. Observamos a 
incorporação de elementos do artesanato 
caboclo na produção artística terena, es-
pecialmente nas aldeias situadas na região 
pantaneira.

Maria Elisa Ladeira e Circe Maria Bitten-
court (2000), em obra paradidática de título A 
história do povo Terena, apontam a tecelagem 
e a cerâmica como destaques nas artes desse 
povo. Contudo, como a demanda de mercado 
recai mais sobre as esculturas e sobre as pe-
ças de cerâmica, há dificuldade em encontrar 
elementos de tecelagem (Ilust. 232, 233, 234, 
235 e 236). 

Os Terena contam com um espaço especial 
para venda de artesanato no município de Mi-
randa, conhecido como “Centro Referencial 
da Cultura Terena”. Lá é possível encontrar 
grande diversidade e quantidade de produtos 
artísticos provenientes de várias aldeias da re-
gião pantaneira (Ilust. 237). 

Os Kinikinau

Os Kinikinau compartilham uma ances-
tralidade com os Terena, tendo por raiz os 
grupos Chané-Guaná. Aspectos da tecnolo-
gia oleira teriam sido compartilhados com os 
Kadiwéu, haja vista que seus ancestrais, os 
Guaikurú, provavelmente incorporaram dos 
antigos Guaná o hábito de produzir peças de 
cerâmica.

A guerra do Paraguai resultou em dramá-
tico declíniodemográfico na etnia Kinikinau, 
beirando o quase extermínio da etnia. Com 
efeito, no início do século XX, os Kinikinau 
foram considerados extintos, sendo que, na 
época, membros dessa etnia foram registra-
dos pelos próprios órgãos oficiais como Tere-
na (CASTRO, 2010). 

Os Kinikinau estão assentados na aldeia 
São João, em região da Serra da Bodoquena 
que hoje integra a Terra Indígena Kadiwéu. Iára 
Quelho de Castro (2010, p. 276) destaca que, 
apesar de esses indígenas estarem vivendo em 
terras de outros, “ao evocarem seu passado re-
forçam laços de solidariedade e de sentimento 
de pertencimento”. Ou seja, apesar das adver-
sidades enfrentadas ao longo de sua história 
enquanto grupo étnico, levando inclusive à 
hipótese do desaparecimento, esses indígenas 
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continuam evocando uma etnicidade e uma 
ancestralidade compartilhadas como forma de 
se apresentar ao “outro” como Kinikinau.

Giovani José da Silva e José Luiz de Sou-
za (2003) descrevem os esforços desse grupo 
étnico para garantir visibilidade e reconheci-
mento, rejeitando o rótulo de índios “ressur-
gidos” ou “emergentes”. Nesse caso, insistem 
em afirmar que sempre existiram, embora não 
contassem com o reconhecimento das auto-
ridades governamentais. Para grupos étnicos 
que enfrentam o problema de negociar seu re-
conhecimento pelo Estado nacional, a produ-
ção da arte com feições étnicas pode ser um 
importante instrumento de luta política (Ilust. 
238, 239 e 240). 

Lucicleide Gomes dos Santos (2011) tra-
ça um detalhado registro da produção cerâ-
mica entre os Kinikinau. De acordo com os 
dados informados por ela, é possível perceber 
a persistência da técnica indígena tradicional 
de sobreposição de roletes na produção dos 
vasos, que na sequência são moldados e por 
fim encaminhados para a queima.

O processo de queima é similar ao adota-
do pelos Kadiwéu, com o amontoamento das 
peças sobre galhos secos que em seguida são 
incinerados. A queima aeróbica dá à cerâmi-
ca sua cor parda característica. Embora não 
se possa sustentar a existência de comparti-
lhamentos culturais nas regras de composição 
artística, percebe-se alguma semelhança nos 
grafismos da pintura kinikinau com aqueles 
dos Kadiwéu (Ilust. 241 e 242). 

Considerações finais

Este breve ensaio teve como intenção si-
tuar as perspectivas acerca da arte a partir 
de uma abordagem antropológica, para, em 
seguida, apresentar alguns estudos dedica-
dos à arte dos povos indígenas que vivem em 
Mato Grosso do Sul. No levantamento rea-
lizado para a redação do presente capítulo, 
identificamos em nosso estado poucas pes-
quisas dedicadas à arte indígena. Diante de 

tal lacuna, orientamos nossas preocupações 
para a apresentação de pistas, hipóteses e 
possibilidades metodológicas de abordagem 
do tema. Reconhecemos a existência de todo 
um campo a ser preenchido por pesquisas 
inéditas a serem realizadas junto a cada uma 
das etnias. Tais pesquisas permitirão reunir 
dados para a composição de sínteses sobre 
as características da arte desses povos indí-
genas.

Notamos que a produção artística entre as 
etnias abordadas seguem diferentes concep-
ções cosmológicas, sendo mais forte entre os 
Kaiowa e Guarani a transmissão de caracte-
rísticas sobrenaturais às peças de arte, que, 
quando terminadas, manifestam agência. Tal 
característica deve ser mais bem investigada 
entre as outras etnias de que trata o presente 
ensaio. Foi possível notar, ainda, que os Kaio-
wa e Guarani foram bastante receptivos à ado-
ção de elementos da cultura material, como a 
cerâmica e outros instrumentos tecnológicos 
associados à produção, mas mantiveram for-
te apego à produção e uso de objetos rituais. 
Tais objetos parecem constituir-se no lócus 
da reprodução do ethos dessas etnias. Entre 
as outras três etnias aqui retratadas, a conti-
nuidade da produção da cerâmica parece ter 
sido elegida como fator integrador do ethos, 
mesmo com a realização de concessões e 
adaptações a partir da inserção desses objetos 
nas trocas comerciais.

Em todas as etnias, o comércio de artesa-
nato parece ser um grande motivador para a 
produção artística, acarretando adaptações 
na produção para atender a demandas de 
mercado. Tal situação determina as formas 
mais produzidas, de jarros a panelas e pratos.

Entre os Terena, a incorporação de elemen-
tos da cultura cabocla no artesanato tradicio-
nal também pode ser uma resposta a uma ex-
pectativa de consumo, influência esta notada 
tanto nas esculturas em madeira como nas 
panelas e jarros de cerâmica.

Representações zoomorfas aparecem 
como um motivo popular entre as produções 
terena, kadiwéu e kinikinau. Os padrões de-
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corativos sustentam o diferencial entre as 
etnias. As reproduções de animais da fauna 
também são bem estimadas pelos turistas, que 
as buscam como suvenirde suas viagens em 
Bonito ou no Pantanal.

Sendo este texto o resultado de um esforço 
para situar a arte indígena sul-mato-grossense 
no contexto das discussões sobre arte indíge-
na, esperamos ter contribuído para que novos 
pesquisadores abracem esse desafio.
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Diversidade linguística em Mato Grosso do Sul 

Andérbio Márcio Silva Martins 
Graciela Chamorro

Considerações iniciais

Sabe-se que há no mundo cerca de 6.000 
línguas, aproximadamente (CAMPBELL, 1998). 
732 À primeira vista, essa diversidade linguísti-
ca, em termos quantitativos, é impressionante; 
contudo, sabemos que esse número é apenas 
um resquício de uma diversidade muito maior 
que possivelmente existiu; pois, ao longo da 
história da humanidade, diversos povos, jun-
tamente com suas culturas e línguas, foram 
dizimados, reduzindo drasticamente a diver-
sidade étnica, cultural e linguística no mun-
do. Além disso, não podemos deixar de notar 
a discrepância no total de falantes de uma 
língua para outra. Por exemplo, enquanto o 
Português é falado por mais de 280 milhões 
de pessoas no mundo, a língua Guató733 (em 
Mato Grosso do Sul) é falada por cinco indi-
víduos.

Infelizmente, tal realidade não é algo preso 
a um dado momento de nossa história, e per-
siste até os nossos dias; pois, à medida que o 

732 Lyle Campbell é um grande linguista norte-america-
no, com destaque no desenvolvimento de pesquisas 
na área de Linguística Histórica. 

733 Neste artigo, o nome das línguas e dos povos indíge-
nas é iniciado com letra maiúscula, sendo acentuada 
a sílaba mais forte da palavra. Ressaltamos que essa 
forma de grafar os nomes das línguas indígenas tem 
sido adotada mais amplamente entre os linguistas. 
Dessa forma, este capítulo diverge da orientação ge-
ral do livro.

tempo passa, forças contrárias à diversidade 
linguística agem a favor da contínua redução 
de sistemas naturais de comunicação huma-
na, forçando o desaparecimento de línguas 
no mundo, sendo muitas delas desconhecidas 
pela ciência devido à falta de registro e, con-
sequentemente, de estudos específicos que 
serviriam para o entendimento da linguagem 
humana em geral e das línguas em particular. 
A prova desse descaso com respeito às pes-
quisas linguísticas é o fato de que, das 6. 000 
línguas ainda existentes no mundo, menos de 
1/3 delas foi estudada (CAMPBELL, 1998). 

Trazendo essa realidade para o Brasil, há 
estudos que sugerem uma provável existência 
de mais de mil línguas em território brasilei-
ro antes da chegada dos europeus no século 
XVI, restando, hoje, após um pouco mais de 
500 anos de contato, cerca de 180 línguas 
sobreviventes734 (RODRIGUES, 1993). No en-
tanto, essas línguas vivem sob constante ame-
aça de desaparecimento, pois não há políti-
cas linguísticas expressivas que possibilitem 

734 Conforme o censo do IBGE de 2010, são faladas 325 
línguas indígenas no Brasil. Neste artigo, porém, op-
tamos por manter o número que comumente vem 
sendo apresentado por pesquisadores e missionários 
que atuam diretamente com as comunidades indíge-
nas brasileiras. É provável que o censo do IBGE não 
tenha conseguido detectar efetivamente a realidade 
linguística no Brasil por conta da metodologia adota-
da para a coleta e interpretação dos dados.
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a saída dessas línguas da “zona de perigo de 
extinção” para uma “zona de segurança”.735

Há muitos trabalhos que descrevem, de 
maneira geral, a realidade linguística do 
Brasil, considerando as línguas nativas e as 
de imigrantes em território brasileiro;736 en-
tretanto, é necessário colocarmos em tela 
as especificidades de cada região. Por isso, 
propomo-nos aqui a apresentar um breve pa-
norama da diversidade linguística do estado 
de Mato Grosso do Sul, bem como a situação 
em que cada uma das línguas dos povos indí-
genas que as falam se encontra e o estado de 
conhecimento acerca dessas línguas.

Sobre a diversidade linguística em Mato 
Grosso do Sul: um breve panorama

Quando nos remetemos ao tema diversida-
de linguística, estamos considerando a exis-
tência de um conjunto de línguas distintas 
entre si em um limite territorial. A diversida-
de linguística pode ser explicada basicamen-
te por dois processos. O primeiro deles é o 
migratório, no qual indivíduos de uma deter-
minada comunidade migram para uma nova 
região por motivos de ordem política, econô-
mica e social, levando consigo a sua cultura 
e, consequentemente, a sua língua (RODRI-
GUES, 2000). 737 A esse respeito, sabe- se que 
ondas migratórias já ocorriam, sobretudo antes 
da chegada dos europeus a terras brasileiras, e 
que tal movimento foi responsável por elevar o 
número de línguas de um determinado espaço 
geográfico. É difícil, no entanto, precisar em 
que momentos essas ondas migratórias se de-
ram; além disso, sabe-se que elas continuam, 

735 Sobre a questão de línguas indígenas ameaçadas, um 
texto recomendável para leitura é o de BRAGGIO 
(2006). 

736 Veja, por exemplo, Rodrigues (1986); Seky (1999); 
Leite (2004); Moore et al., 2008 entre outros. 

737 Aryon Dall’Igna Rodrigues é um dos primeiros lin-
guistas brasileiros a realizar pesquisas com línguas 
indígenas brasileiras, autor da obra Línguas Brasilei-
ras: para o conhecimento das línguas indígenas, pu-
blicado em 1986 entre outras.

ainda que timidamente.738 Isso justifica, por 
exemplo, a presença, no atual Mato Grosso 
do Sul, de índios chané-guaná, que passaram 
a migrar do Chaco paraguaio e boliviano a 
partir do século XVIII, sendo conhecidos atu-
almente como Teréna e Kinikináu (família lin-
guística Aruák). 

Outra explicação para a diversidade lin-
guística está amparada no pressuposto de que 
as línguas mudam com o passar do tempo, e 
que muitas dessas mudanças não são com-
partilhadas por todos os membros do grupo. 
Sendo assim, em ocorrendo cisões em uma 
comunidade, as inovações linguísticas não 
passam a ser de conhecimento e uso coleti-
vo. Com o passar do tempo, tais inovações 
são responsáveis por diferenças linguísticas 
tais que a inteligibilidade mútua (caracterís-
tica de um sistema linguístico comum a um 
grupo) passa a ficar prejudicada. Nesse caso, 
considera-se que, de uma língua, possam sur-
gir outras. Para reforçar o que entendemos por 
diversidade linguística a partir da cisão de lín-
guas, transcrevemos a seguir as explicações 
dadas por Rodrigues: 

Embora constituídas a partir de princípios e 
propriedades comuns, as línguas estão sujeitas 
a um grande número de fatores de instabilida-
de e variação, que determinam nelas forte ten-
dência à constante alteração. Essa tendência é 
normalmente contrabalançada pela necessida-
de de mútuo ajuste entre os indivíduos de uma 
mesma comunidade social, ajuste sem o qual 
não se cumpriria a finalidade básica da lín-
gua, que é a comunicação explícita, e quanto 
possível, fácil. Quando as vicissitudes de uma 
comunidade humana acarretam sua divisão 
em duas ou mais subcomunidades ou novas 
comunidades, reduz-se o contato entre as pes-
soas separadas nessas novas comunidades e, 
em consequência, diminui a necessidade de 
ajuste e aumenta a diferenciação linguística 
entre os grupos humanos correspondentes. Se 
as novas comunidades, resultantes da divisão 
do que foi antes uma só comunidade com uma 
só língua, distanciam-se no espaço geográfi-

738 É importante ressaltar que os processos migratórios, 
pós-contato, já não aconteciam da mesma forma que 
antes, pois os povos indígenas passaram a ter dificul-
dades para manter a mobilidade anterior.
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co e perdem de todo o contato entre si, de-
saparece inteiramente a necessidade de ajuste 
comunicativo ente elas. Nesse caso, as altera-
ções linguísticas que ocorrem em cada comu-
nidade não serão mais reajustadas em comum 
e, por descoincidirem em muitos casos, vão 
constituir diferenças entre suas falas. Estas se 
tornarão línguas diferentes, cada vez mais di-
ferentes, na medida em que o correr do tempo 
expuser uma e outra, independentemente, às 
circunstâncias mais variadas. É assim que a 
história das línguas do mundo tem sido uma 
história de sucessivas multiplicações, e só 
assim pode ter sido a história ou pré-história 
das línguas indígenas brasileiras. Uma conse-
quência dessa história é que algumas línguas, 
embora substancialmente diferentes, conser-
vam muitos elementos em comum, que permi-
tem reconhecê-las mais ou menos facilmente 
como descendentes de uma só língua anterior. 
A presença desses elementos em comum di-
minui, entretanto, com o decorrer do tempo. 
(RODRIGUES, 1986, p. 17-18). 

Como afirmamos, há casos de línguas 
geneticamente diferentes compartilhando o 
mesmo espaço físico por conta das ondas mi-
gratórias, mas também há casos de línguas re-
sultantes de processos de divisão do que era, 
no passado, um único povo e uma única lín-
gua, cujos falantes perderam o contato entre 
si, surgindo, a partir disso, línguas novas que 
preservam características semelhantes, possi-
bilitando o desenvolvimento de estudos com-
parativos que comprovem a origem comum 
desses sistemas linguísticos.

Além das situações acima descritas, um fe-
nômeno muito interessante, e que vale a pena 
comentar, é o de línguas aparentadas gene-
ticamente que passam a sofrer influências 
umas das outras devido à sua múltipla pre-
sença na mesma região. Isto é, assim como 
processos migratórios de um único povo são 
um determinante para a diferenciação de um 
sistema linguístico, devido às subdivisões do 
grupo anterior e ao distanciamento, em ter-
mos espaciais e temporais, e à diminuição ou 
ausência de contato entre esses grupos, assim 
também processos migratórios podem ocasio-
nar uma reaproximação de populações que 
haviam se separado em dado momento na 

história, forçando reajustes linguísticos neces-
sários ao estabelecimento da comunicação de 
falantes pertencentes a etnias diferentes; com 
isso atenuam-se, com o passar do tempo, as 
diferenças resultantes do período em que se 
mantiveram distantes e sem intenso conta-
to. Esse caso também é encontrado em Mato 
Grosso do Sul, como veremos.

O estado de Mato Grosso do Sul, além da 
forte presença da língua oficial do nosso país 
(a língua portuguesa), concentra também uma 
série de outras línguas, sendo algumas delas 
indígenas e outras de imigrantes não indíge-
nas. No entanto, como não houve ainda ne-
nhuma proposta de censo para identificar 
quais são as línguas de imigrantes presentes no 
estado, contemplamos neste trabalho apenas a 
realidade linguística referente às línguas indí-
genas sobre as quais dispomos de informações 
graças aos trabalhos realizados por missioná-
rios, naturalistas, antropólogos, arqueólogos e 
sociólogos, contando também com as contri-
buições de linguistas que atuaram e atuam na 
região sul-mato-grossense, buscando entender 
o estado atual dessas línguas.

Com respeito à realidade indígena de 
Mato Grosso do Sul, dados do IBGE (2010) 
confirmam que o estado tem a segunda maior 
população indígena do país, atrás apenas do 
estado do Amazonas. Boa parte dessa popula-
ção, no entanto, corresponde a apenas duas 
etnias geneticamente aparentadas: Kaiowá e 
Nhandéva (que se autodenomina Guaraní), 
ambas pertencentes ao tronco Tupí.

A seguir, apresentamos um quadro da di-
versidade étnica e linguística de Mato Grosso 
do Sul, considerando as comunidades indí-
genas existentes hoje no estado. No quadro, 
ressaltamos a diferença entre etnia e língua, 
embora muitas línguas recebam a mesma 
denominação do povo que a fala. Conside-
ramos também a presença de etnias que não 
dispõem de terras reconhecidas pelo Estado e 
residem em terras indígenas demarcadas para 
outras etnias, como é o caso dos Boróro, Kini-
kináu, Chamacóco, Kámba e Atikúm.

É preciso ressaltar ainda que, com raríssi-
mas exceções, a maior parte da população 
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indígena do estado tenta preservar sua língua 
nativa, mas também já é usuária da língua 
portuguesa, isto é, constitui comunidades bi-
língues. Cabe destacar que, dentro dessa pers-
pectiva, há sérios riscos dessas comunidades, 
ao longo do tempo, tornarem-se monolíngues 
em Português,739 dado que são raras e pontuais 
as políticas linguísticas que favorecem, de fato, 
a manutenção e a ampliação do uso das línguas 
indígenas no contexto sul-mato-grossense. So-
bre esse assunto, reservamos outro momento 
deste texto para aprofundar tais discussões.

Quadro 1� Diversidade Linguística em Mato Gros-
so do Sul�

Nº Etnia Língua Família
linguística

Tronco
linguístico

1� Guaraní Guaraní Tupí-Guaraní Tupí

2� Kaiowá Kaiowá Tupí-Guaraní Tupí

3� Ofaié Ofaié Ofaié Macro-Jê

4� Guató Guató Guató Macro-Jê

5� Boróro Boróro Boróro Macro-Jê

6� Teréna Teréna Aruák -

7� Kiniki-
náu

Kinikináu Aruák -

8� Chama-
cóco

Chama-
cóco

Zamuco -

9� Kámba Portu-
guês

Românica Indo-Euro-
peu

10� Kadiwéu Kadiwéu Guaikurú -

11� Atikúm Portu-
guês

Românica Indo-Euro-
peu

 Fonte: Elaborado pelo autor e pela autora.

A situação exposta no quadro 1 é a se-
guinte: há 11 etnias identificadas, mas podem 
ainda ser inseridas outras não contempladas 
neste estudo, como, por exemplo, parte do 
povo Ayoreo – 100 indivíduos que vivem na 
periferia de Porto Murtinho, município loca-
lizado no sudoeste do estado. A língua nativa 
desse povo é classificada como pertencente à 
família Zamuco, assim como a língua Chama-
cóco ou Ishir, falada no Brasil por um grupo 

739 Na situação de monolinguismo em Português, já se 
encontram os povos Atikúm e Kámba.

de aproximadamente 40 pessoas que vivem 
na terra indígena dos Kadiwéu.

Dentro da relação de línguas expostas no 
quadro 1, um caso que nos chama a atenção 
é o do povo Kámba, cuja língua é denomi-
nada Chiquitána ou Bésiro. Essa população, 
no lado brasileiro, gira em torno de 700 pes-
soas vivendo no município de Corumbá; no 
entanto, conforme Mori (2010), o grupo faz 
uso unicamente da língua portuguesa para se 
comunicar.

Pelo quadro, pode-se perceber que, com 
exceção dos povos Atikúm (grupo com cer-
ca de 100 pessoas740 em Mato Grosso do Sul) 
e Kámba, em todas as outras comunidades 
indígenas os moradores são falantes de suas 
respectivas línguas nativas, embora os núme-
ros variem de forma impressionante de etnia 
para etnia. É o caso, sobretudo, da população 
Guaraní e Kaiowá, que soma cerca de 43.000 
indivíduos no estado com boa transmissão e 
uso da língua nativa, enquanto entre os Gua-
tó, que não ultrapassam a marca dos 400 in-
divíduos, é provável que apenas cinco deles 
sejam falantes da língua nativa (PALÁCIO, 
1984a; POSTIGO, 2009). 

Cabe ressaltar também que, das 11 etnias 
listadas no quadro 1, somente 5 grupos ét-
nicos possuem áreas indígenas demarcadas 
no estado, conforme pode ser visualizado no 
mapa a seguir (Ilust. 243). 

Antes de descrevermos a situação linguís-
tica dos povos que têm terras demarcadas em 
MS, consideramos relevante esclarecer alguns 
termos surgidos no texto, referentes à classifi-
cação genética de línguas – como língua, fa-
mília linguística, tronco linguístico.

Podemos definir língua como uma entida-
de linguística que não é mutuamente inteligí-
vel com outros sistemas linguísticos (CAMP-
BELL, 1998), ou seja, trata-se de um sistema 
natural de comunicação humana com gramá-
tica e vocabulário específicos, o que impede 
ou dificulta a comunicação entre pessoas que 

740 Na Bahia e em Pernambuco, o povo totalizava 7.924 
indivíduos em 2012, conforme os dados disponíveis 
no site do ISA (http: //pib.socioambiental.org/pt/c/
quadro-geral). 
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não o dominam ou não o conhecem. Dessa 
forma, consideramos como língua todas as já 
apresentadas como tal no quadro 1: Guaraní, 
Kaiowá, Ofaié, Guató, Boróro, Teréna, Kiniki-
náu, Chamacóco, Kadiwéu e Português.

Comumente, define-se família linguísti-
ca como um grupo de línguas relacionadas 
geneticamente, isto é, línguas que comparti-
lham características linguísticas (vocabulário 
e aspectos gramaticais) em virtude de terem 
se desenvolvido a partir de um ancestral co-
mum.741 Rodrigues (1984-1985), por exemplo, 
demonstra que Guaraní e Kaiowá são línguas 
pertencentes à mesma família linguística, pois 
ambas são tão semelhantes que a única expli-
cação plausível é a de que elas têm a mesma 
origem. Portanto, quando afirmamos que tais 
línguas são membros da família linguística Tu-
pí-Guaraní, queremos enfatizar a estreita re-
lação genética existente entre elas. Esse mes-
mo raciocínio explica as semelhanças entre 
a língua Teréna e a língua Kinikináu, ambas 
classificadas como línguas irmãs, pertencen-
tes à família Aruák. Nesse sentido, compreen-
demos, portanto, que a língua Chamacóco faz 
parte da família Zamuco, e a língua Kadiwéu, 
da família Guaikurú.

Mais uma informação importante com re-
lação à classificação genética de línguas é 
que as famílias linguísticas podem ter diferen-
tes magnitudes, isto é, elas podem envolver 
profundidades temporais distintas. Isso é o 
que justifica a inclusão de famílias linguísticas 
em troncos linguísticos. Por meio desse cri-

741 Para ter certeza de que um grupo de línguas possui 
uma origem comum, justificando o agrupamento de-
las em uma família linguística, é preciso realizar es-
tudos de cunho comparativo nos quais são avaliadas 
rigorosamente as semelhanças existentes entre as lín-
guas comparadas. Há uma subárea da linguística, de-
nominada Linguística Histórica, que, por meio de um 
método eficaz, reúne evidências que demonstram os 
graus de relacionamento genético de um determina-
do grupo de línguas. Nesse tipo de estudo, os dados 
utilizados para a comparação são selecionados de 
forma que sejam excluídas as possibilidades de que 
as semelhanças encontradas sejam decorrentes de 
empréstimos (influências de contato) ou coincidên-
cia dada ao acaso, forçando uma interpretação errô-
nea de possíveis proximidades genéticas das línguas 
comparadas (CAMPBELL, 1998). 

tério, Rodrigues (1986, 2007) define o tron-
co Tupí como um agrupamento de dez famí-
lias linguísticas: Tupí-Guaraní, Mawé, Awetí, 
Mundurukú, Jurúna, Arikén, Tuparí, Mondé, 
Ramaráma e Poruborá.

Outro grande agrupamento de famílias lin-
guísticas no Brasil é o tronco Macro-Jê, sen-
do a sua constituição uma hipótese ainda em 
construção. Esse tronco, segundo Rodrigues 
(1999), é constituído por doze famílias lin-
guísticas: Jê, Kamakã, Maxakalí, Krenák, Purí, 
Karirí, Yathê, Karajá, Ofaié, Bororo, Guató e 
Rikbáktsa. Duas delas localizam-se na região 
sul-mato-grossense: Guató e Ofaié.742

O tronco linguístico é concebido, de um 
lado, como um agrupamento de alta profundi-
dade temporal de separação das línguas geneti-
camente relacionadas, justificando subdivisões 
internas em agrupamentos menores, denomina-
dos famílias linguísticas, os quais, por sua vez, 
ainda podem subdividir-se – como é o caso, 
por exemplo, da família Tupí- Guaraní, para a 
qual Rodrigues (1984-1985) propõe uma sub-
divisão contendo oito agrupamentos menores. 
Por outro lado, há casos de grupos linguísticos 
cujo nível de separação entre as línguas não 
apresenta uma profundidade temporal tão alta 
como aquela sugerida para um tronco, devido 
justamente à grande presença de características 
que aproximam uma língua da outra. É nessa 
situação que se encontram (a) as línguas que 
compõem a família Aruák: Kinikináu, Teréna, 
Apurinã, Baníwa, Palikúr, Piapokó, Tariána, 
Wapishána, Enawenê-Nawê, Mehináku, Paresí, 
Waurá e Yawalapití entre outras (RODRIGUES, 
1986; AIKHENVALD, 2001); (b) as línguas vi-
vas que constituem a família Zamúco: Ayoréo 

742 Nesses dois casos, o que temos são famílias linguís-
ticas constituídas por apenas um membro: a família 
Guató, que é constituída unicamente pela língua 
Guató; e a família Ofaié, formada unicamente pela 
língua Ofaié. Por conta disso, elas também são consi-
deradas línguas isoladas dentro do tronco linguístico 
a que pertencem, tendo em vista que não se tem co-
nhecimento de relação genética com outras línguas 
em nível de família. Uma explicação possível para 
esse fenômeno é a de que línguas mais próximas ge-
neticamente do Guató e da língua Ofaié possam ter 
sido extintas sem que antes fosse feito qualquer tipo 
de registro.
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e Chamacóco (FABRE, 2005b); (c) as línguas da 
família Guaikurú faladas pelos povos Kadiwéu 
(no Brasil), Tóba (no Paraguai e na Argentina), 
Emók (no Paraguai) e Mocoví (na Argentina).743

É importante, nesse momento, chamarmos 
a atenção para o caso de línguas que têm 
pouca ou nenhuma documentação. Isso, no 
primeiro caso, dificulta a realização de estu-
dos que apontem para algum tipo de relacio-
namento genético delas com outras línguas; 
no segundo caso, impossibilita a realização 
de estudos. Assim, não se pode saber nada, 
por exemplo, sobre a língua antes falada pelo 
povo Atikúm, pois não há registros dela.

Situação das línguas indígenas de Mato 
Grosso do Sul segundo a UNESCO

Os resultados de importantes pesquisas 
sobre a situação das línguas do mundo foram 
organizados e disponibilizados pela UNESCO 
em 2010 por meio de um Atlas em versão on-
line nas línguas inglesa, francesa e espanhola 
(UNESCO, 2010). O objetivo principal da obra 
foi sensibilizar, tanto os encarregados pela ela-
boração de políticas, quanto as próprias co-
munidades de falantes e o público em geral, 
sobre o problema das línguas em perigo de 
desaparecimento. Em consonância com esse 
propósito, o Atlas foi concebido com o intuito 
de tornar pública a lista de línguas ameaça-
das de extinção e de revelar as tendências que 
podem ser observadas no que diz respeito à 
diversidade linguística em nível mundial.

Uma das constatações da UNESCO é a 
deque mais de 2.500 línguas do mundo es-
tão ameaçadas. Além disso, estima-se que, 
se nada for feito, metade dos 6.000 idiomas 
falados atualmente desaparecerá até o final 
deste século. Trata-se, portanto, de uma situ-
ação crítica e lamentável, pois, com o desa-
parecimento de línguas não documentadas, 
a humanidade perderá uma grande riqueza 

743 As informações apresentadas aqui sobre a família 
Guaikurú foram extraídas do site do Instituto Socio-
ambiental (ISA) (<http: //pib.socioambiental.org/pt>). 

cultural e boa parte dos conhecimentos an-
cestrais contidos nessas línguas.

Felizmente, sabemos que o processo de re-
dução de língua não é inevitável, tampouco 
irreversível, tendo em vista que políticas linguís-
ticas bem planificadas podem potencializar os 
esforços atuais das comunidades de falantes de 
preservar, ou mesmo revitalizar suas línguas ma-
ternas e transmiti-las às gerações mais jovens.

Para determinar a situação das línguas do 
mundo, a UNESCO encomendou a um grupo 
internacional de linguistas, em 2002, a elabora-
ção de um documento com a definição de cri-
térios para avaliar o grau de vitalidade de uma 
língua. Além de servir como fonte de informa-
ção, esse documento deveria contribuir para a 
formulação de políticas linguísticas baseadas 
nas necessidades das línguas, e que possibili-
tassem a adoção das medidas adequadas para 
sua preservação. No documento, nove fatores 
foram utilizados para avaliar a situação da lín-
gua de determinada comunidade: 

Quadro 2� Fatores utilizados para avaliar a situa-
ção de uma língua�
(http: //unesdoc. unesco. org/images)
Os fatores não foram dispostos no quadro seguin-
do algum tipo de critério, logo o que necessaria-
mente aparece como fator 1 não significa que seja 
o mais relevante

Fator Descrição do fator

1 Número de falantes absolutos

2 Proporção de falantes na comunidade afetada

3 Atitudes dos membros da comunidade em 
relação à língua

4 Possibilidades de a língua ocupar novos espa-
ços na comunidade e nos meios de comunica-
ção utilizados pela própria comunidade

5 Natureza e qualidade da documentação dispo-
nível da língua

6 Disponibilidade de materiais didáticos para o 
uso da língua no ensino em geral e no ensino 
da própria língua

7 Situação da língua no âmbito em que a mesma 
é utilizada

8 Políticas e atitudes em favor da língua por parte 
do governo e de instituições governamentais e 
não governamentais

9 Transmissão da língua de geração para geração
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Com base, principalmente, no critério 9 
(transmissão intergeracional da língua), foram 
estabelecidos 6 níveis de vitalidade para as 
línguas pesquisadas pela UNESCO: 

Quadro 3� Níveis de vitalidade das línguas segun-
do a UNESCO (2010)� 

Grau Nível de vitalidade Situação da língua

1 A salvo Todas as gerações falam a 
língua e sua transmissão de 
uma geração para outra é 
contínua. 

2 Vulnerável A maioria das crianças 
fala a língua, porém seu 
uso pode estar restrito a 
determinados contextos 
(familiar, rituais religiosos 
etc.). 

3 Em perigo As crianças já não adqui-
rem com suas famílias 
a língua como língua 
materna. 

4 Seriamente em perigo Somente os avós e as 
pessoas das gerações mais 
velhas falam a língua. Os 
parentes adultos dessas 
pessoas, embora compre-
endam, não falam entre si 
nem com seus filhos. 

5 Em situação crítica Os únicos falantes são os 
avós e as pessoas das gera-
ções mais velhas, porém só 
usam a língua parcialmente 
e com escassa frequência. 

6 Extinta Não possuem falantes des-
de a década de 1950. 

Enfocando a realidade brasileira, a partir 
dos critérios descritos, a UNESCO aponta que 
todas as línguas indígenas do nosso país cor-
rem algum risco de extinção, sendo 97 línguas 
vulneráveis; 17 em perigo; 19 seriamente em 
perigo; 45 em situação crítica e 12 extintas 
desde os anos 1950.744

744 Nos dados apresentados pela UNESCO (2010), são 
cerca de 190 línguas indígenas em território brasileiro 
e não 180 como apresentamos no início deste arti-
go. Essa discrepância é justificada pela dificuldade de 
precisar o que são línguas e o que são dialetos de uma 
língua. Tal disparidade é elevada, se consideramos o 
resultado do Censo do IBGE de 2010, no qual consta 
a existência de 325 línguas indígenas no Brasil.

Em se tratando das línguas indígenas cujos 
falantes encontram-se no atual estado de Mato 
Grosso do Sul, o Atlas da UNESCO (2010) traz 
a seguinte situação: 

Quadro 4� Situação das línguas indígenas de Mato 
Grosso do Sul segundo a UNESCO (2010)� 

Tronco 
linguís-
tico

Família
Linguística

Língua Nível
de vitali-
dade

Número
de falan-
tes8

Tupí Tupí-Gua-
raní

Kaiowá Vulnerável 20.000

Tupí Tupí-Gua-
raní

Guaraní Vulnerável 10.000

Macro-Jê Guató Guató Situação 
crítica

5

Macro-Jê Ofaié Ofaié Situação 
crítica

12

- Aruák Teréna Seria-
mente em 
perigo

19.000

- Aruák Kiniki-
náu

Situação 
crítica

11

- Guaikurú Kadiwéu Em perigo 1.600

- Zamúco Chama-
cóco

Situação 
crítica

40

Pela amostra apresentada no quadro 4, é pos-
sível ter uma dimensão da gravidade da situação 
das línguas indígenas localizadas em Mato Gros-
so do Sul. Em situação crítica, estão as línguas 
Guató, Ofaié, Kinikináu e Chamacóco, ou seja, 
os falantes restantes são os avós e as pessoas das 
gerações mais velhas que, por sua vez, só usam 
a língua parcialmente e com escassa frequência.

Dentro do nível de vitalidade descrito como 
seriamente em perigo, está a língua Teréna, pois, 
para boa parte da população, somente os avós e 
as pessoas das gerações mais velhas falam a lín-
gua. Embora haja adultos que a compreendam, 
eles não a utilizam entre si, tampouco com seus 
filhos.

Em se tratando da língua Kadiwéu, a UNES-
CO a considera como língua em perigo de ex-
tinção, devido ao fato de as crianças já não a 
adquirirem como primeira língua no âmbito 
familiar; o Português é a primeira língua por 
elas adquirida.



736 DIVERSIDADE LINGUÍSTICA EM MATO GROSSO DO SUL 

Por fim, temos as línguas Kaiowá e Gua-
raní (Guaraní-Nhandéva), em um nível de 
vitalidade considerado vulnerável, ou seja, a 
maioria das crianças fala a língua, entretanto 
seu uso continua restrito a determinados con-
textos (familiar, rituais religiosos, festas etc.), 
sendo ainda tímida a ampliação dos contex-
tos de uso dessas línguas nativas.

Ainda sobre as línguas Kaiowá e Guaraní, 
cabe lembrar que ambas estão sob a influ-
ência sistemática do Guaraní paraguaio, do 
espanhol e, sobretudo, do Português. E, co-
nhecendo o Kaiowá e o Guaraní falados pela 
população indígena mais velha e registrado 
por escrito, é possível observar que a distinção 
linguística vem diminuindo rapidamente 
entre essas línguas, em direção a um Guaraní 
standard, uma espécie de “língua franca” so-
cializada entre as novas gerações.

Parece mesmo, nesse caso, estar em curso 
uma ruptura geracional, pois a forma antiga 
de falar Kaiowá e Guaraní não está sendo 
transmitida às novas gerações. Em algumas 
situações, há lideranças que, embora conhe-
cidas por sua retórica em favor da língua indí-
gena, falam preferencialmente em Português 
com suas crianças e enviam os filhos e filhas a 
escolas não indígenas, certamente pelo prestí-
gio que o domínio do Português e dos saberes 
“do outro” dão às novas gerações indígenas 
no trato com a sociedade não índia.

É nesse processo que a língua Kaiowá 
tradicional vem entrando em desuso. Até mes-
mo os antigos empréstimos do espanhol já 
Guaranízados acabam sendo substituídos por 
termos do Português. Estudos sobre essas mu-
danças e sobre o registro da tradição oral em 
língua Kaiowá precisam ser feitos e ampliados. 
Nesse contexto, é muito importante motivar os 
estudantes indígenas a ouvir os mais velhos, a 
interessar-se pelas histórias que eles têm para 
contar, e a registrar por escrito as formas do 
modo tradicional de ser e de dizer Kaiowá.

Por que e como preservar a diversidade 
linguística?

Conforme Rodrigues (2008), no contexto 
dos países da América do Sul, o Brasil é o país 
onde se encontra a maior diversidade linguís-
tica e cultural. Como já observamos, são cer-
ca de 180 línguas agrupadas segundo critérios 
genéticos de classificação. Trata-se, então, de 
43 famílias linguísticas, sendo que parte delas 
está inserida em agrupamentos maiores deno-
minados troncos linguísticos. Vimos também 
que, no Brasil, há dois troncos: Tupí e Macro- 
Jê. Levamos em conta ainda a existência de 
línguas isoladas, isto é, de línguas sem qual-
quer relação genética aparente com outras 
conhecidas.

Na seção anterior, chamamos a atenção 
para o fato de que as línguas indígenas em ter-
ritório sul-mato-grossense encontram-se em 
situação de risco (situação equivalente a de 
todas as demais línguas indígenas em territó-
rio brasileiro). Dentro dessa realidade, pouco 
questionada em nível nacional, surgem inda-
gações acerca da necessidade de se preservar 
a diversidade linguística do nosso país.

Ora, se não há controvérsias sobre a pro-
posição de que todo idioma reflete a visão de 
mundo única de seu povo, com seu próprio 
sistema de valores, com sua filosofia especí-
fica e com suas características culturais pe-
culiares, é fácil chegar à conclusão de que a 
extinção de uma língua significa a perda ir-
reparável dos conhecimentos culturais únicos 
acumulados ao longo dos séculos, como, por 
exemplo, conhecimentos históricos, espiritu-
ais, ecológicos e linguísticos. Sem contar que 
a língua é uma fonte de criação e um vetor 
de tradição para a comunidade que a fala e, 
além disso, um suporte da identidade de um 
povo e um elemento importante do seu pa-
trimônio cultural.745 Tais argumentos, a nosso 
ver, sustentam a ideia da necessidade da pre-
servação da diversidade linguística.

745 Conforme RODRIGUES, 1986, 1993, 2004, 2008; 
BRAGGIO, 2006; MOORE et al., 2008; MORI, 2010.
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Outra questão é o que e como fazer para 
preservar as línguas em perigo de extinção, 
ou como evitar que uma língua desapareça. 
Nesse caso, o melhor a ser feito é criar con-
dições propícias para que os falantes sigam 
usando sua língua materna e a ensinem às 
suas crianças e às novas gerações. Mas, para 
isso, é necessária a adoção de uma política 
estatal que reconheça e proteja as línguas 
ameaçadas. Dentro dessa perspectiva, pode- 
se recorrer à criação e ao estabelecimento de 
sistemas próprios de educação que tornem 
possível o uso e a valorização da língua ma-
terna dos povos indígenas.

Do ponto de vista da valorização de cultu-
ras e línguas indígenas por meio da educação, 
o Brasil tem avançado bastante desde a pro-
mulgação da Constituição de 1988, embora 
haja ainda resquícios de uma política assimi-
lacionista no ensino oferecido em muitas es-
colas indígenas (incluindo escolas indígenas 
do estado de Mato Grosso do Sul).746 Isso se 
dá, conforme aponta Braggio (2006), em de-
corrência de um processo histórico que vem 
desde a época da colonização e que defende 
o ensino exclusivo em língua portuguesa e 
da língua portuguesa. Tal fenômeno aconte-
ce ainda hoje em escolas consideradas bilín-
gues, mas, que na verdade, adotam uma polí-
tica de bilinguismo subtrativo (chamado assim 
por diminuir gradativamente o uso da língua 
indígena no espaço escolar e fortalecer o uso 
da língua dominante). 

Como consequência dessa situação, o 
que ocorre é um atrofiamento da língua indí-
gena, com mudanças funcionais nos diferen-
tes domínios sociais, alterando os padrões 
linguísticos da língua (fonologia, morfolo-
gia, vocabulário, padrões discursivos, estilo), 
havendo uma espécie de simplificação, ou 
melhor, obsolescência da complexidade do 
idioma nativo (DORIAN, 1989 apud BRAG-
GIO, 2006). Ainda,

746 Na concepção de Braggio (2006), dentro da política as-
similacionista, as línguas e culturas indígenas são vistas 
como obstáculos que devem ser eliminados a fim de 
que o indígena possa ser mais facilmente assimilado e 
alienado, para servir como mão de obra barata.

Devido a esse processo de mudança e deslo-
camento, os empréstimos começam a passar 
massivamente da língua dominante para a in-
dígena sem passar pelo filtro da língua, aca-
bando por ocasionar alternâncias de línguas 
(no mesmo enunciado ou entre enunciados, 
intra e interpessoais) que não se justificam a 
partir das atuais teorias sociolinguísticas, obs-
curecendo a língua originalmente falada pelo 
grupo. Em estágios finais, a língua que está 
morrendo começa a utilizar palavras empres-
tadas para substituir outras que existem em 
sua própria língua. (NETTLE; ROMAINE, 2000 
apud BRAGGIO, 2006). 

Entre as iniciativas para desencadear mu-
danças que favoreçam a permanência e a am-
pliação de uso de línguas indígenas em Mato 
Grosso do Sul, bem como a valorização dos 
aspectos culturais dos povos que o habitam, 
foram criados cursos específicos de formação 
de professores indígenas em nível médio e 
superior. Esses cursos têm como objetivo ha-
bilitar professores indígenas para atuar, prefe-
rencialmente, nas escolas indígenas de suas 
respectivas aldeias, nas séries iniciais e finais 
do ensino fundamental e no ensino médio. Por 
se tratar de cursos diferenciados, prioriza-se a 
formação intercultural e bilíngue dos alunos, 
conforme a realidade de cada povo747. Contu-
do, vale lembrar que uma escola específica, 
diferenciada, intercultural e multilíngue, por 
si mesma, não salva uma língua. Por isso, é 
fundamental que os membros da comunidade 
passem a ter uma atitude positiva sobre seu 
próprio idioma, lutando por um contexto so-

747 Há dois cursos de formação de professores específicos 
para os indígenas Guaraní e Kaiowá: Ára Verá (nível 
médio) e Tekó Arandú (nível superior). O primeiro é 
oferecido pela Secretaria de Educação do estado des-
de 1999; o segundo foi implantado na Universidade 
Federal da Grande Dourados – UFGD em 2006. En-
quanto o Ára Verá (tempo iluminado) habilita profes-
sores para ministrarem aulas nas séries iniciais, o Tekó 
Arandú (viver com sabedoria, modo de ser sábio) for-
ma professores em quatro áreas de conhecimento (Lin-
guagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciên-
cias Humanas) para ministrarem aulas nas séries finais 
do ensino fundamental e no ensino médio. Para outras 
etnias do estado (Guató, Teréna, Kinikináu, Kadiwéu, 
Atikúm e Ofaié), é oferecido pela Secretaria de Estado 
de Educação, em parceria com municípios e com a 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, um Cur-
so Normal em nível médio – Povos do Pantanal.
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ciopolítico que propicie o multilinguismo e o 
respeito à língua minoritária, de forma tal que 
falar o idioma da comunidade não seja consi-
derado uma obrigação e sim uma vantagem, 
conforme aponta Swain e Cummins (1986). 

Nesse sentido, pesquisadores, como os 
linguistas, podem (e devem), além de con-
tribuir para o entendimento das línguas in-
dígenas brasileiras, buscar também elaborar 
propostas de intervenção com o objetivo de 
salvaguardar línguas ameaçadas, trabalhando 
juntamente com as próprias comunidades in-
teressadas e com especialistas de outras áreas.

Quanto à tarefa específica dos linguistas 
no Brasil, Rodrigues,748 em 1966, já alertava 
para a necessidade, e até a urgência, de in-
vestigar as línguas indígenas brasileiras. Entre 
as justificativas, o autor apontava que “[...] 
o estudo dessas línguas é evidentemente de 
grande importância para o incremento dos 
conhecimentos linguísticos. Cada nova lín-
gua que se investiga traz novas contribuições 
à Lingüística, cada nova língua é uma outra 
manifestação de como se pode realizar a lin-
guagem humana” (RODRIGUES, 1966). 

Portanto, compete ao linguista observar 
e documentar as línguas; realizar análises e 
descrições que ajudem não só a compreen-
der as estruturas que constituem os sistemas 
linguísticos pesquisados, mas também o fun-
cionamento de cada língua em particular, le-
vando em conta, nesse último caso, o uso que 
se faz da língua nas mais diversas situações 
discursivas das quais os falantes participam. 
Para além desses trabalhos, o linguista tem 
ainda a função de comparar as línguas com 

748 Rodrigues (1966) traz esclarecimentos sobre as tarefas 
da linguística no Brasil, com atribuições de responsa-
bilidade para os que se dedicam a pesquisas no âm-
bito da linguística “pura” e no da linguística aplicada. 
Em seu entendimento, a linguística “pura” é a ciência 
da linguagem propriamente dita, cujos trabalhos de 
investigação estariam restritos à aquisição e à amplia-
ção de conhecimentos acerca das línguas em particu-
lar e da linguagem humana em geral; enquanto que a 
linguística aplicada, dentre outras funções, faria uso 
dos conhecimentos acerca da linguagem humana e 
das línguas em particular para fins didático-pedagó-
gicos e para a resolução de problemas de tradução 
automática ou de alfabetização, além de análises de 
estilos literários e de documentos arcaicos.

o intuito de classificá-las segundo critérios 
genéticos ou segundo critérios tipológicos749 
(RODRIGUES, 1966). 

Vista dessa forma, a linguística garante seu 
espaço e seu status enquanto ciência cuja im-
portância é acentuada por Rodrigues (1966) 
no trabalho de registro, análise, descrição e 
comparação de línguas indígenas. Ademais, é 
inquestionável o papel do linguista no que diz 
respeito ao diagnóstico sociolinguístico de cada 
língua, bem como o desenvolvimento de pes-
quisas no âmbito do ensino e da aprendizagem 
desse sistema natural de comunicação humana. 
Não se deve esquecer ainda a necessária par-
ticipação do linguista em trabalhos que envol-
vam a elaboração e a produção de materiais di-
dático-pedagógicos para o ensino de línguas.750

Enfim, são essas as formas com as quais o 
linguista podem contribuir para a preservação, 
a ampliação e a revitalização de línguas indí-
genas.751 No entanto, é importante frisar que 

749 Através dos critérios genéticos de classificação, é 
possível agrupar línguas que possuem a mesma ori-
gem. Já os critérios de classificação tipológica aju-
dam a reunir línguas que compartilham de caracterís-
ticas comuns, sendo aparentadas ou não, no intuito 
de identificar padrões linguísticos estruturais com 
vistas à elaboração de regras universais para o fun-
cionamento da linguagem humana.

750 Sobre os estudos sociolinguísticos, Braggio (2006) en-
fatiza que somente através de uma metodologia espe-
cífica é possível “detectar os pontos mais frágeis de 
uma língua em perigo de extinção”. Portanto, somente 
com os resultados em mãos desse tipo de pesquisa, é 
possível planejar políticas linguísticas em favor da pre-
servação de línguas ameaçadas, bem como elaborar 
propostas de ampliação de uso dessas línguas.

751 Rodrigues (1966), Seki (2000), Leite (2004), Braggio 
(2006) e Mori (2010) alertam para a necessidade de 
os programas de graduação e de pós-graduação das 
universidades públicas implantarem linhas de pes-
quisa e disciplinas específicas a fim de formar pro-
fissionais com competência para o desenvolvimento 
de trabalhos sobre línguas indígenas. Para enfatizar 
a gravidade da situação, podemos citar a realidade 
de Mato Grosso do Sul. Nesse estado, dentre as uni-
versidades públicas (UFMS, UEMS e UFGD), apenas 
a UFMS, campus de Três Lagoas, tem, no programa 
de mestrado em letras, a linha de pesquisa Análise e 
Descrição, que contempla, a partir de 2007, pesqui-
sa de descrição das línguas indígenas. Isso revela a 
extrema carência do estado de profissionais especia-
lizados nessa área de conhecimento, que acarreta a 
transferência das responsabilidades de se estudar as 
línguas da região sul-mato-grossense para linguistas 
de outras unidades da federação. Estes, por sua vez, 
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tampouco os linguistas podem salvar línguas; 
o seu trabalho, diga-se de passagem, torna- 
se inócuo quando não há uma contrapartida 
do governo para garantir a implementação de 
políticas linguísticas favoráveis às línguas mi-
noritárias, e quando as próprias comunidades 
indígenas não veem a importância da preser-
vação de suas línguas, ficando indiferentes à 
questão, negando o legado de conhecimentos 
linguísticos ancestrais às futuras gerações de 
seus respectivos povos.

O que sabemos das línguas indígenas do 
estado de Mato Grosso do Sul?

Os trabalhos de análise e descrição das lín-
guas indígenas localizadas no estado de Mato 
Grosso do Sul752 reduzem-se a alguns artigos,  
dissertações de mestrado e teses de doutora-
do, sendo que boa parte de tais estudos ou 
foram produzidos por missionários que de-

passam por grandes dificuldades para realizarem 
pesquisas mais substanciais sobre aslínguas estuda-
das, devido a vários fatores, tais como distância, difi-
culdades de deslocamento, falta de apoio financeiro, 
deficiente intensidade de contato com o povo que 
fala a língua a ser descrita, entre outros.

752 Não relacionamos aqui os estudos feitos na Bolívia e 
no Paraguai, onde vivem povos irmãos a vários gru-
pos que habitam o Mato Grosso do Sul. 

senvolveram trabalhos junto às comunidades 
indígenas da região ou por pesquisadores que 
estudaram e que atuam fora do estado753.

Esta realidade torna patente o descaso das 
universidades públicas do MS em relação às 
línguas indígenas em geral e, em particular, 
àquelas em situação de risco de desapareci-
mento. Na verdade, a realização de estudos 
sobre línguas indígenas não éuma das priorida-
des dessas instituições. Como consequência, é 
baixo o investimento em cursos de graduação e 
pós-graduação que possibilitariam a capacita-
ção de profissionais para esse tipo de trabalho.

Uma relação de estudos realizados so-
bre as línguas Guató, Ofaié, Teréna, Ki-
nikináu, Kaiowá, Guaraní e Kadiwéu 
pode ser apreciada no quadro a seguir:  

753 Em nota anterior, afirmamos que as universidades pú-
blicas de Mato Grosso do Sul não têm investido em 
programas específicos de formação de profissionais 
que possam desenvolver pesquisas com línguas indí-
genas. No entanto, é justo destacar a contribuição do 
prof. Dr. Rogério Vicente Ferreira, professor adjunto 
IV da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
que tem procurado estimular pesquisadores na gra-
duação e na pós-graduação a desenvolverem estudos 
com línguas indígenas. Como fruto de seus esforços, 
artigos resultantes de projetos de iniciação científica 
e dissertações de mestrado estão sendo produzidos 
sob sua orientação. Há, por exemplo, dissertações de 
mestrado sobre as línguas Ofaié, Kadiwéu, Guató e 
Kaiowá.

 

Quadro 5� Principais estudos linguísticos produzidos sobre as línguas Guató, Ofaié, Teréna, Kinikináu, 
Kaiowá, Guaraní e Kadiwéu�

LÍNGUA AUTORES ANO GÊNERO ASSUNTO

GUATÓ

PALÁCIO 1984a Tese de Douto-
rado

Descrição fonética, fonológica, morfológica e morfossintática da 
língua. 

POSTIGO 2009 Dissertação de 
Mestrado 

Ampliação de dados lexicais da língua e reanálise da descrição 
fonética e fonológica realizada anteriormente por Palácio (1984a). 

MARTINS 2011 Tese de Douto-
rado 

Estudo comparativo da língua Guató com línguas de oito famílias 
linguísticas pertencentes ao tronco Macro-Jê. 
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LÍNGUA AUTORES ANO GÊNERO ASSUNTO

OFAIÉ

GUDS-
CHINSKY

1971 Artigo Estudo comparativo que fundamentou a inclusão do Ofaié no 
tronco Macro-Jê. 

GUDS-
CHINSKY

1974 Artigo Breve descrição da fonética e da fonologia da língua, além de 
informações sobre a morfologia de nomes e de verbos. 

GUEDES 1991 Artigo Breve descrição de estruturas da língua. 

GUEDES 1997 Artigo Discussão sobre a possibilidade de a língua Ofaié ser tonal. 

M. OLIVEIRA 2006 Tese de Douto-
rado

Análise e descrição fonológica e gramatical da língua. 

J. SILVA 2012 Dissertação de 
Mestrado

Descrição de aspectos gramaticais da língua. 

FERREIRA 2011 Relatório CNPq Um estudo lexical: língua Ofaié (Dicionário). 

TERÉNA

ALMEIDA 2005 Dissertação de 
Mestrado

Estudo lexical e proposta de elaboração de um dicionário infantil 
(bilíngue Português-Teréna). 

BENDOR- SA-
MUEL

1960 Artigo Estudo sobre a segmentação da língua. 

BENDOR- SA-
MUEL

1961 Artigo Estudo sobre estruturas gramaticais e fonológicas da língua. 

BENDOR- SA-
MUEL

1963a Artigo Estudo descritivo de sintagmas da língua. 

BENDOR- SA-
MUEL

1963b Artigo Estudo sobre o acento da língua. 

BENDOR- SA-
MUEL

1966 Artigo Estudo sobre traços prosódicos da língua. 

BUTLER 1977 Artigo Estudo sobre a derivação verbal em Teréna. 

BUTLER 2003 Artigo Descrição das funções do artigo em Teréna. 

BUTLER 2007 
[1978]

Artigo Descrição dos aspectos modais e temporais da língua. 

EASTLACK 1968 Artigo Estudo sobre os pronomes da língua. 

EKDAHL; 
BUTLER

2007 
[1994]

Artigo Notas explicativas sobre a ortografia da língua. 

GARCIA 2007 Tese de douto-
rado

Um estudo sociolinguístico da comunidade indígena Teréna de 
Ipegue. 

KIETZMAN 1958 Artigo Estudo lexical da língua. 

LADEIRA 2001 Tese de Douto-
rado

Análise sociolinguística de uma comunidade Teréna. 

LADEIRA 
et al. 

1998 Artigo Estudo sociolinguística da língua. 

LADEIRA 
et al. 

1999 Artigo Estudo sociolinguístico da língua. 

D. SILVA 2009 Dissertação de 
Mestrado

Análise e descrição fonológica da língua. 

MARTINS 2009 Dissertação de 
Mestrado

Análise e descrição fonológica da língua. 

TOUVILLE 1991 Artigo Estudo sobre morfema nasal da língua. 

KINIKI-
NÁU

I. DE SOUZA 2008 Tese de Douto-
rado

Análise e descrição de aspectos fonológicos, morfológicos e 
sintáticos da língua. 
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LÍNGUA AUTORES ANO GÊNERO ASSUNTO

KAIOWÁ

BRIDGEMAN 1960 Artigo Análise e descrição do acento em Kaiowá. 

BRIDGEMAN 1961 Artigo Análise e descrição fonológica da língua. 

BRIDGEMAN 2007 
[1981]

Tese de Douto-
rado

Um estudo sobre a organização de textos orais em diversas situa-
ções discursivas. 

HARRISON; 
TAYLOR

1971 Artigo Apresenta explicações sobre o fenômeno da nasalização de 
vogais orais em determinados contextos. 

TAYLOR; 
TAYLOR

2010
[1966]

Artigo Estudo descritivo de aspectos gramaticais da língua. 

TAYLOR 1984A Artigo Estudo sobre a marcação temporal na língua. 

TAYLOR 1984B Artigo Estudo sobre a interrogação na língua. 

TAYLOR; 
TAYLOR

SD  Gramática Gramática pedagógica da língua. 

V. CARDOSO 2001 Dissertação de 
Mestrado

Estudo das categorias sintagmáticas lexicais e funcionais funda-
mentada no modelo de princípios e parâmetros da teoria gerativa. 

V. CARDOSO 2007 Artigo Reanálise de aspectos fonológicos da língua. 

V. CARDOSO 2008 Tese de Douto-
rado

Análise e descrição de aspectos morfossintáticos da língua. 

C. SILVA 2011 Dissertação de 
Mestrado

Um estudo sobre a criação de novas palavras em Kaiowá a partir 
da análise de textos bíblicos (Novo Testamento). 

GUARANÍ CECY 2008 Dicionário Dicionário bilíngue Guaraní-Português / Português-Guaraní. 

KADIWÉU

BRAGGIO 1981 Dissertação de 
Mestrado

Análise e descrição de aspectos fonológicos e morfológicos da 
língua. 

SANDALO 1995 Dissertação de 
Mestrado

Descrição da língua Kadiwéu, contemplando um estudo fonológi-
co, morfológico e morfossintático. 

GRIFFITHS 2002 Dicionário Dicionário bilíngue Kadiwéu-Português / Português-Kadiwéu. 

GRIFFITHS; 
GRIFFITHS

2006 
[1976]

Artigo Descrição de aspectos gramaticais da língua. 

L. SOUZA 2012 Dissertação de 
Mestrado

Estudo descritivo da fala masculina e da fala feminina na língua. 

Fonte: Elaborado pelo autor e pela autora.

Para além do dicionário da Cecy (2008), não há 
trabalhos substanciais sobre a variedade da lín-
gua Guarani-Nhandéva falada no sul do Estado de 
Mato Grosso do Sul. Isso revela uma carência de 
estudos sobre esse dialeto e as implicações da in-
fluência do Guarani paraguaio na fala dos guarani 
da região da fronteira Brasil-Paraguai.

Os dados apresentados no quadro 5 mos-
tram que ainda há muito a ser feito, sobre 
cada uma das línguas indígenas localizadas 
no estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, 
é necessário considerar não apenas a quanti-
dade de trabalhos produzidos, mas também 
refletir sobre a qualidade e a relevância dos 
trabalhos que são realizados.

Observando-se o quadro 5, torna-se paten-
te que são poucos os pesquisadores que se de-
dicam ao trabalho de investigação sobre cada 
uma das línguas mencionadas. Nesse sentido, 
cabe ressaltar ainda que são raros os pesqui-
sadores que conseguem dar continuidade às 
suas pesquisas após a realização do mestrado 
e do doutorado. Isso se dá pelo fato de que 
muitos desses estudiosos não são do estado, 
o que dificulta sua permanência na região de-
pois de findado o período de realização dos 
cursos em que estão matriculados.

Às universidades públicas de Mato Grosso 
do Sul compete, portanto, estimularas pesqui-
sas sobre as línguas do estado, investindo em 
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cursos específicos de formação de profissio-
nais capacitados a realizar os trabalhos ne-
cessários para o melhor entendimento dessas 
línguas. Entre outras coisas, é urgente fazer um 
levantamento sociolinguístico que possibilite 
chegar a um diagnóstico da real situação das 
línguas indígenas nos locais em que são faladas.

Cabe ressaltar que é imprescindível a rea-
lização de descrições mais aprofundadas das 
línguas, lembrando que esse tipo de trabalho 
deve ser constante, pois as línguas são siste-
mas vivos e dinâmicos, suscetíveis a mudan-
ças ao longo do tempo.

Por fim, devido às políticas adotadas no 
estado para a implantação e o desenvolvi-
mento de uma educação escolar indígena 
específica e diferenciada, surgiu a necessi-

dade (nas escolas indígenas) de serem ela-
borados e produzidos materiais didático-pe-
dagógicos em língua indígena; para isso, é 
fundamental que as universidades públicas 
invistam na formação de professores indíge-
nas em nível de graduação e pós-graduação 
e que haja espaço também para a formação 
de indígenas em Linguística, a fim de que 
eles possam realizar pesquisas sobre suas 
próprias línguas, das quais resultem gramá-
ticas pedagógicas, dicionários, livros didáti-
cos entre outros materiais.

A seguir, apresentamos um quadro de re-
ferências bibliográficas dos ainda escassos 
materiais didáticos produzidos a partir dos 
cursos de formação de professores indígenas 
do estado de Mato Grosso do Sul.

Quadro 6. Lista de referências bibliográficas de materiais didáticos produzidos a partir de cursos de 
formação de professores indígenas do estado de Mato Grosso do Sul�

LÍNGUA OBRAS

Kadiwéu
JOSÉ DA SILVA, G. et al. (Orgs.). Dinatitalo okomaga gobagatedi: Construído pelas 
nossas próprias mãos–Livro de Alfabetização. 2. ed. Campo Grande: Secretaria de 
Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, 2005. v. 1. 129p.
JOSÉ DA SILVA, G. et al. (Orgs.). Dinatitalo okomaga gobagatedi: Construído pelas 
nossas próprias mãos–Livro de Neoalfabetização. 2. ed. Campo Grande: Secretaria 
de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, 2005. v. 1. 133p.
ESTUDANTES DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO NORMAL MÉDIO INDÍGENA 
POVOS DO PANTANAL. Kadiweu: Nimatematica Ejiwajegi [Matemática]. Campo 
Grande: Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, [20—]. 27p.
SOUZA, Fábio Lopes de; VINHA, Marina (Org.). Brincadeiras, jogos e festas kadiwéu� 
Campo Grande: Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, 2005. 76p. 

Teréna
ESTUDANTES DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO NORMAL MÉDIO INDÍGENA 
POVOS DO PANTANAL. Etnomatemática Têrenoe. Campo Grande: Secretaria de 
Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, [20—]. 36p. 

Guató
ESTUDANTES DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO NORMAL MÉDIO INDÍGENA 
POVOS DO PANTANAL. Guató: Gocô Aréco Tyto Vogun Ogecom Etnomatemática. 
Campo Grande: Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, [20—]. 
22p. 
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LÍNGUA OBRAS

Guaraní e 
Kaiowá

MBO’EHÁRA KUÉRA KAIOWA HA GUARANÍ [Professores kaiowá e guaraní]. Te’ýi 
rembiapo [Artesanato]� Campo Grande: SEDMS/MEC. 2002, 40p. [Coleção: Ñane 
Mba’eteéva Atykue – Nossos verdadeiros costumes].
MBO’EHÁRA KUÉRA KAIOWA HA GUARANÍ [Professores kaiowá e guaraní]. 
Ñembohoky Ñe’ê Tesãi reheguápe [Sáude]� Campo Grande: SEDMS/MEC. 2002, 
39p. [Coleção: Ñane Mba’eteéva Atykue – Nossos verdadeiros costumes].
MBO’EHÁRA KUÉRA KAIOWA HA GUARANÍ [Professores kaiowá e guaraní]. 
Ñemombe’u Je’upy rehegua [Alimento]� Campo Grande: SEDMS/MEC. 2002, 23p. 
[Coleção: Ñane Mba’eteéva Atykue – Nossos verdadeiros costumes].
MBO’EHÁRA KUÉRA KAIOWA HA GUARANÍ [Professores kaiowá e guaraní]. Ñe’e͂ 
Poty Kuemi [Florilégio]� Campo Grande: SEDMS/MEC. 2002. 118p.
MBO’EHÁRA KUÉRA KAIOWA HA GUARANÍ [Professores kaiowá e guaraní]. Teko-
potyryakuã [Textos alusivos à cultura kaiowá e guaraní] Campo Grande: SEDMS/
MEC, s/d. 64p.
MBO’EHÁRA KUÉRA KAIOWA HA GUARANÍ [Professores kaiowá e guaraní]. Teko-
ha ra’anga kuatia ñe’eme͂ [Mapas das Terras Indígenas do Sul do MS]. Campo Gran-
de: SEDMS/MEC, 2011. 90p.
MBO’EHÁRA KUÉRA KAIOWA HA GUARANÍ [Professores kaiowá e guaraní]. 
Ñemborari [Destreza física]. Campo Grande: ÁRA VERÁ/SEDMS/CAPEMA/MEC, 
2009-2010. 45p.
MBO’EHÁRA KUÉRA KAIOWA HA GUARANÍ [Professores kaiowá e guaraní]. 
Tynynỹi ñe’ẽ ñemoasãi [Explicações sobre a rede elétrica e uso da eletricidade]. Bra-
sília/DF: Ministério de Minas e Energia, Programa Luz para todos. 2008. 40p.
VERÓN, Valdelice; VILHARVA, Natanael; JORGE, Misael Conciança (Org.). Kunumi 
Pepy� São Leopoldo: OIKOS. 2011, 48p.
MARTINS, Andérbio; CHAMORRO, Graciela (Orgs.). Língua, Arte e Lazer: uma con-
tribuição à formação de professores e professoras indígenas guaraní e kaiowá de 
Mato Grosso do Sul. São Leopoldo: OIKOS, 2012, 198p. 

Fonte: Elaborado pelo autor e pela autora.

Considerações finais

Iniciamos este artigo reconhecendo a im-
portância de se preservar a diversidade lin-
guística no mundo, por ser cada língua hu-
mana um sistema único de comunicação e 
expressão das experiências histórico-culturais 
e cosmológico-simbólicas da comunidade 
que a fala e, portanto, o legado mais autên-
tico da ecologia de uma sociedade humana. 
No breve panorama apresentado sobre o que 
restou da diversidade linguística na região 
que se tornou o estado de Mato Grosso do 
Sul, constatamos que, como outras línguas 

minoritárias, as desta região encontram-se 
ameaçadas devido, entre outros fatores, às 
propostas tímidas e, muitas vezes, inexpres-
sivas de políticas linguísticas que propiciem 
o uso e o desenvolvimento das línguas indí-
genas em meio à progressiva dominância da 
língua portuguesa nas comunidades indíge-
nas, acentuada pela intensidade do contato, 
pela influência da cidade e dos meios de co-
municação de massa e também pela atuação 
das igrejas e pela implementação de políticas 
de inclusão social dos povos indígenas que 
inclui a implantação de escolas não indíge-
nas em áreas indígenas.
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Nesse contexto, especificamos a situação 
de cada uma das línguas indígenas conforme 
o critério de transmissão às novas gerações 
e conforme o estado de conhecimento lin-
guístico construído sobre elas. Gostaríamos 
de encerrar este capítulo justificando a ne-
cessidade de se continuar e ampliar as pes-
quisas sobre as línguas indígenas, inclusive, 
enfatizando a importância da participação de 
indígenas nesse tipo de trabalho. Dentre os 
motivos para o desenvolvimento de estudos 
sobre esses sistemas linguísticos, cabe desta-
car que, a partir deles, é possível (a) elaborar 
materiais didáticos (gramática, dicionários, 
livros didáticos) que facilitem o aprendizado 
de conhecimentos universais e tradicionais e, 
consequentemente, contribuam para a revi-

talização e a modernização das línguas indí-
genas; (b) ampliar os conhecimentos relativos 
às línguas indígenas com fins puramente lin-
guísticos, que ampliem o conhecimento exis-
tente sobre o funcionamento da linguagem 
humana; e (c) aprofundar os conhecimentos 
dos aspectos culturais inerentes a cada socie-
dade indígena de MS. No último caso, cabe 
lembrar que grande parte do conhecimento 
acadêmico gerado sobre os povos indígenas 
não leva em conta as línguas indígenas regis-
tradas no passado e ainda faladas na atuali-
dade. Dificulta-se, com isso, a possibilidade 
de uma compreensão mais profunda da visão 
de mundo que esses povos desenvolveram e 
preservaram em suas línguas, como afirma 
Rodrigues (1986, p. 27). 
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A política indigenista imperial na província de 
Mato Grosso até o início da década de 1850 

 
Lucio Tadeu Mota

Introdução

Diversas foram as proposições formuladas 
pelo Império brasileiro sobre como resolver 
a questão indígena, e mais distintas ainda fo-
ram as ações planejadas e executadas pelos 
agentes da conquista nas fronteiras de guer-
ra.754 Propõe-se aqui discutir os impactos des-
sas políticas junto às populações indígenas 
na província de Mato Grosso, até o início da 
década de 1850.755

Em meados do século XIX, o governo im-
perial implementou, através do decreto no 
426 de 24/07/1845, o Serviço das Missões 
de Catequese e Civilização dos Índios, que 
foi o marco das relações do Império com 
as populações indígenas. O Serviço de Ca-
tequese e Civilização dos Índios buscou, de 
certa forma, legalizar determinadas práticas 

754 Com a expressão “fronteiras de guerra”, indicamos 
aqui que, além das negociações, das trocas sociais 
e culturais existentes nas fronteiras, havia também o 
conflito e a guerra.

755 Precisamente, apresentamos aqui os processos histó-
ricos do século XIX até a implementação do Serviço 
de Catequese e Civilização e do debate, no interior do 
IHGB, sobre o que fazer com os povos índios. Os acon-
tecimentos ocorridos nos anos e nas décadas seguin-
tes, no Mato Grosso, com a criação das Colônias Indí-
genas decorrentes do decreto no 426 de 24/07/1845, 
devem ser estudados, entre outros registros, a partir da 
documentação da Diretoria dos Índios, dos diretores 
das aldeias, das câmaras municipais e das delegacias 
de polícia. Cf. VASCONCELOS, neste livro.

já existentes nos períodos anteriores, bem 
como traçar o modus operandi de como o 
governo deveria passar a lidar com as popu-
lações indígenas.

Apesar das várias propostas para integra-
ção das populações indígenas ao Estado na-
cional, a proposta hegemônica do início do 
Segundo Império foi a da catequese e civiliza-
ção dos índios feita por religiosos. Os debates 
sobre o que fazer com os índios foi um tema 
presente no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (IHGB), nos meios intelectualizados 
do Império, nos ministérios do Império e nas 
administrações provinciais, centros decisórios 
e impulsionadores da conquista dos territórios 
indígenas e da integração dos índios à popu-
lação nacional.

No entanto, não era somente a “inteligên-
cia” do Império que pensava sobre o encon-
tro entre populações com interesses diversifi-
cados. Os distintos grupos indígenas também 
refletiam sobre como lidar com os “Brancos” 
que invadiam seus territórios e os pressiona-
vam a tornarem-se “Brasileiros”. Eles também 
pensaram suas políticas, suas formas de lidar 
com o Império, com os conquistadores,756 
com as populações não indígenas que de-

756 Usamos os termos “conquista” e “conquistadores”, 
assim como a expressão “guerra de conquista”, com 
base em Alfredo Bosi (1994), para quem os termos 
colonização e correlatos podem ocultar os conflitos.



748 A POLÍTICA INDIGENISTA IMPERIAL NA PROVÍNCIA DE MATO GROSSO 

les se avizinhavam, e elaboraram estratégias 
apuradas no trato com o Serviço de Cateque-
se e Civilização. Buscaram utilizar e aprovei-
tar os recursos ali investidos, ao mesmo tem-
po em que rejeitavam o enquadramento no 
modo de vida da sociedade imperial pregado 
pelos padres capuchinhos, principais agentes 
da catequese e civilização.

Os Estados nacionais que se formavam na 
América Latina, no início do século XIX, es-
tavam conectados com as formas de pensar 
da Europa iluminista e evolucionista e, como 
tais, como bem afirma Guillermo Bonfil Ba-
talla, eles não admitiam “[...] o caráter plu-
riétnico das sociedades englobadas por esses 
estados. Assim [...] a política indigenista dos 
governos latino-americanos, apesar das dife-
renças nacionais significativas, tem um ob-
jetivo final comum: a integração dos índios” 
(BONFIL BATALLA, 1979, p. 14). 

As relações dos Estados nacionais com os 
povos indígenas foram assimétricas e mar-
cadas pela violência (JUNQUEIRA; CARVA-
LHO, 1981). E a construção das nacionalida-
des significava o fim das diversidades étnicas 
e culturais. Segundo afirma Eunice Durham: 
“Os Estados modernos se constituíram todos 
sobre uma diversidade étnica preexistente, 
num processo de unificação territorial marca-
do pela violência [...] cuja constituição impli-
cou a destruição de particularismos culturais 
para criar a unidade nacional” (DURHAM, 
1982, p. 46). 

Nessa mesma perspectiva, Manuela C. da 
Cunha discorre sobre a negação da soberania 
das nações indígenas por parte do Estado na-
cional: “não se admite, nesse início do século 
XIX, que os índios possam constituir sequer 
sociedades dignas desse nome” (CUNHA, 
1987b, p. 64). 

Num dos primeiros estudos sobre o assun-
to, sustentado na documentação gerada nas 
administrações provinciais, Carlos de Araújo 
Moreira Neto afirma que a política indigenis-
ta do Brasil Império pautou-se pelas necessi-
dades da sociedade envolvente e não pelas 
necessidades das comunidades indígenas. 

As ações governamentais estiveram voltadas 
aos objetivos das elites dominantes, e não 
aos propósitos humanitários, como fez crer 
a política de catequese e civilização. Essas 
ações interferiram na vida das comunidades 
indígenas, buscando discipliná-las “segundo 
os interesses e valores da sociedade nacio-
nal dominante” (MOREIRA NETO, 1971, p. 
IV). Foram os interesses da sociedade nacio-
nal que deram o tom “da política Indigenista 
brasileira da segunda metade do século XIX”. 
Essa política esteve condicionada e foi “mol-
dada segundo os interesses da expansão da 
grande propriedade agrária e dos projetos 
específicos de colonização desenvolvidos 
em certas regiões do país” (MOREIRA NETO, 
1971, p. 78). 

O que estava sendo construído como “Es-
tado nacional” e “território brasileiro”, era 
também a expansão das grandes proprieda-
des sobre territórios ocupados por populações 
indígenas. Dessa forma, “os problemas con-
cernentes aos indígenas não se apresentaram 
como eventos isolados, limitados a determi-
nados grupos, áreas ou situações, mas como 
fenômenos genéricos e universais” (MOREI-
RA NETO, 1971, p. 9), os quais foram deno-
minados, por muitos estudiosos, de “situação 
colonial”.757

A relação da sociedade nacional com 
os povos indígenas no século XIX foi mar-
cada por práticas como a ocupação dos 
seus territórios, sua inserção na sociedade 
do trabalho de forma disciplinada e sua 
transformação em população “brasileira”. 
A construção do Estado nacional no século 
XIX foi levada adiante pela eficácia daper-
suasão, por meio da política de “catequese 
e civilização”, e pela força da guerra nos 
territórios de fronteiras.

757 Para Georges Balandier, “situação colonial” é a “do-
minação imposta por uma minoria estrangeira, racial 
e culturalmente diferente, em nome de uma supe-
rioridade racial e cultural dogmaticamente afirmada 
a uma maioria autóctone materialmente inferior” 
(1972, p. 27). 
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O que fazer com as populações 
indígenas: das guerras de fronteiras à 

política de “catequese e civilização” dos 
índios – 1822-1845

A proposta de José Bonifácio de Andrada e 
Silva

A legislação indigenista imperial do perío-
do de 1822 a 1845 estava pulverizada em vá-
rias instâncias legisladoras (CUNHA, 1987b, 
p. 166-167). Não havia, pois, uma legislação 
comum ou centralizada para todo o Império. 
Apesar de José Bonifácio de Andrada e Silva 
ter escrito seus Apontamentos para a civiliza-
ção dos índios bravos do Império do Brazil, na 
Constituição de 1824, a primeira do país, não 
existe nenhum artigo sobre os índios. O texto 
de José Bonifácio, escrito em 1823, expõe as 
dificuldades para a “civilização” dos índios, 
as quais, na perspectiva do patriarca da inde-
pendência, eram duas: 

- A primeira estava na própria natureza 
dos índios, que eram povos “vagabun-
dos”, “guerreiros”, “sem religião”, não 
sujeitos às leis, “preguiçosos”, e não 
queriam perder sua forma de vida caso 
entrassem para o “grêmio da civiliza-
ção”;

- A segunda resultava do modo como os 
brancos tratavam os índios.

Vejamos como ele aborda essa questão: 

Por causa nossa recrescem iguaes dificuldades, 
e vem a ser, os medos continuos, e arreigados, 
em que os tem posto os captiveiros antigos; 
o desprezo, com que geralmente os tratamos, 
o roubo continuo das suas melhores terras, os 
serviços a que sujeitamos, pagando-lhes pe-
quenos ou nenhuns jornaes, alimentando-os 
mal, enganando-os nos contractos de compra, 
e venda, que com elles fazemos, e tirando-os 
annos, e annos de suas famílias, e roças para 
serviços do Estado, e dos particulares; e por 
fim enxertando-lhes todos nossos vicios, e mo-
lestias, sem lhes communicar-mos nossas vir-
tudes, e talentos. (SILVA J. B. A., 1823, p. 14). 

Após evidenciar, de forma contundente, 
como se davam as relações entre brancos 

e índios no início do Império, José Boni-
fácio expôs sua proposta de como “civili-
zar” os índios do Brasil à assembleia geral 
constituinte e legislativa. Foram 42 itens, 
detalhando os meios para se levar adiante a 
“civilização dos índios”, que iam desde jus-
tiça em relação ao esbulho de suas terras, 
passando pela brandura no seu trato, até a 
criação de um tribunal provincial encarre-
gado do governo das missões e aldeias dos 
índios da província.

Muitas das ideias expostas nos Aponta-
mentos por José Bonifácio seriam aplicadas a 
partir da criação dos aldeamentos religiosos, 
em 1845.758

As medidas de José Arouche de Toledo Ren-
don para o trato com os índios

Contemporâneo de José Bonifácio, José 
Arouche de Toledo Rendon, diretor geral das 
aldeias indígenas na província de São Paulo, 
em 1798, terminou de escrever uma memó-
ria sobre a situação das aldeias paulistas em 
dezembro de 1823. Suas reflexões partiam da 
situação em São Paulo, mas, publicadas em 
1842 na Revista do IHGB, as medidas propos-
tas por ele foram adotadas para o trato com os 
índios em todo o Brasil.

Primeiro, ele criticou as formas anteriores 
de lidar com as populações indígenas, tanto 
as dos padres das diversas ordens, que, a seu 
ver, impediam os índios de se “civilizarem” 
para mantê-los escravos em suas fazendas, 
como as das administrações leigas condu-
zidas pelos administradores gerais, câmaras 
municipais e ouvidores.

Os Índios das Fazendas Jesuiticas tinham uma 
liberdade imaginaria, porque elles eram trata-
dos com a mesma sujeição, o mesmo aperto 
e a mesma obediencia, que o resto dos escra-
vos. [...] Os Ouvidores foram tão pouco ze-
losos do bem dos índios, que pelo contrario 
foram elles os primeiros que determinaram se 

758 Para uma análise mais detalhada sobre os Aponta-
mentos de José Bonifácio e sua influência na legisla-
ção indigenista do Império, ver CUNHA, 1987b, p. 
165-173. Sobre a questão indígena na Constituição 
de 1824, ver PARAISO, 2010.



750 A POLÍTICA INDIGENISTA IMPERIAL NA PROVÍNCIA DE MATO GROSSO 

lhes tirassem as terras concedidas para suas 
lavouras. A Câmara só se lembrava de nome-
ar-lhes Capitães administradores, que execu-
tassem bem os seus mandatos; e de aforar e 
cobrar foros das terras dos índios. (RENDON, 
1842, p. 299-300).759

Exaltando o fato de o Brasil não ser mais 
uma colônia e sim um Império constitucional, 
Rendon colocou a necessidade de aldear os 
índios que viviam “errantes nas brenhas” das 
florestas. Defendeu ele: 

- que os índios fossem aldeados por et-
nias;

- que tivessem um padre para dar-lhes o 
bem espiritual e um administrador para 
o temporal;

- acostumá-los ao trabalho, primeiro em 
conjunto e, em seguida, separadamen-
te, para que obtivessem o seu sustento.

Mais à frente, concluindo suas opiniões 
sobre como o Império deveria levar adiante a 
conquista, receitou quatro pontos: 

1º Convêm extinguir para sempre o barbaro 
costume de atacar os índios como inimigos, 
excepto em defesa; elles nos temem, e dese-
jam a nossa amizade;

2º Convêm em toda occasião tratal-os bem, 
a fim de que pelo seu próprio interesse pro-
curem o nosso auxilio, ou seja contra as suas 
precisões, ou quando se vêem atacados por 
outras hordas mais poderosas;

3º Convêm aldeal-os um pouco perto das nos-
sas povoações, obrigando-os por boas manei-
ras a cultivar a terra, e criar animaes domés-
ticos;

4º Convêm separar-lhes os filhos, ou parte 
d’elles, sem os escandalisar, logo que se achar 
conveniente, entregando a boas famílias, que 
os saibam educar, e que em premio lucrem os 
seus serviços até certa idade, marcada pela lei 
regulamentar. (RENDON, 1842, p. 317). 

Dessa forma, Rendon reatualiza a política 
indigenista do Império contra as populações 
indígenas, nos marcos da constitucionalida-

759 Para uma análise das proposições de Rendon, ver 
MONTEIRO J., 2002.

de do Império. Descarta as gerações velhas, 
que a seu ver não se tornariam “civilizadas” 
por terem arraigados seus antigos costumes, e 
concentra as ações nas gerações jovens, que 
na convivência com as famílias brancas pode-
riam se tornar a mão de obra de que a agri-
cultura necessitava, chegando até a aliviar os 
gastos com a importação de escravos negros 
da África.

A revogação da “guerra justa” das Cartas 
Régias de 1808 e 1809, e a continuação da 
guerra nas fronteiras da ocupação

Até 1831, apesar da tentativa de José Bo-
nifácio de regulamentar a questão dos índios 
na Constituição de 1824 e das proposições de 
Arouche, o que estava em vigor eram as Cartas 
Régias emitidas por D. João VI. Somente em 
1831, após discutir no senado por quase dois 
anos, a assembleia legislativa geral aprovou 
um decreto revogando a guerra justa contida 
nas Cartas Régias de 1808 e 1809, e colocou 
os indígenas na condição de órfãos sob a tu-
tela dos juízes de órfãos (para cuidar de seus 
bens) e dos juízes de paz (para cuidar que as 
medidas aprovadas fossem cumpridas).760

Apesar de revogada no papel, a guerra de 
fronteira contra as populações indígenas con-
tinuava em vários pontos da província, como 
aparece nos Relatórios dos presidentes provin-
ciais de Mato Grosso. Não é nossa intenção 
aqui fazer um balanço sobre os conflitos en-
tre as populações indígenas e as populações 
não indígenas, nem por região, nem por etnia. 
Vamos apenas apontar alguns desses conflitos 
que confirmam que a política de guerra nas 
zonas fronteiriças continuou até a criação das 
colônias indígenas do Império, em 1845, pelo 
Serviço de Catequese e Civilização dos Índios.

Em 1837, o presidente da província de 
Mato Grosso, José Antonio Pimenta Bueno, 
em seu discurso de abertura dos trabalhos da 
assembleia legislativa provincial, informou 

760 Cf. Lei de 27 de Outubro de 1831 (<http: //www2.ca-
mara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/publicaco-
es/doimperio/colecao3.html>). Para maiores detalhes 
dessa discussão no Senado, ver SPOSITO, 2011.
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haver, na província, muitas “nações de indí-
genas”, que viviam em seus extensos sertões. 
Calculou serem 53 as “nações” conhecidas, 
das quais apenas 40 eram “domesticadas”. 
O governo provincial tinha relações com os 
Guató, Laiana [Layaná], Tereno [Terena], Qui-
niquinao [Kinikinau] e Guaná, que ajudavam 
nos serviços de defesa do baixo Paraguai. Os 
Apiacá, de “boa índole”, estariam a serviço 
da navegação do Juruena em direção ao Pará, 
da mesma forma que os Jacaré e os Caripuna 
estariam da navegação do rio Guaporé. Escre-
veu não ter informações sobre os Guarani, so-
bre os grupos que se estabeleciam no Piquiry, 
e desconhecer as populações dos territórios 
dos rios Tapajós e Tocantins.

O presidente Pimenta Bueno propugnou 
a catequese como o meio mais eficaz de in-
corporar as populações indígenas. Mas aler-
tou que ele não confiava em planos ou “di-
rectorias creadas somente em gabinete”; para 
funcionar, ela teria que ser implementada por 
meio do conhecimento “positivo dos costu-
mes, índole, e natureza de cada uma das tri-
bos” (BUENO, 1845a). 

Se a situação no início do ano de 1837 
pareceu ser tranquila, no Relatório de março 
de 1838, Pimenta Bueno descreve as ocor-
rências dos últimos meses. Em maio de 1837, 
os Cabaçae, dos territórios entre os rios Para-
guai e Jauru, tinham cometido “roubos, não 
só nas plantações, como nas próprias casas 
dos agricultores”. Tinham matado um escravo 
do negociante Joaquim Pereira de Souza Lei-
te, e ameaçado os moradores, obrigando-os 
a se refugiarem na Villa Maria. Diante dessa 
ameaça, o governo provincial acionou seu 
poderio militar.

D´esse triste, mas necessário expediente, lan-
çou mão o Governo: uma bandeira de 110 
pessoas, organisada sob a direcção do Dele-
gado de Governo em Villa Maria [...] marchou 
sobre elles; penetrou até o seu aldeamento, 
onde achou os objectos furtados; e por quan-
to fosse pressentida, não pode encontral-os se 
não depois de bastante dias no lugar denomi-
nado – Caramujo –; desse encontro d´onde re-
sultou por isso que opposerão resistência, per-

deram entre mortos e feridos segundo calcula 
o Delegado do Governo, de 40 a 50 pessoas; 
ficando 28 prisioneiros, 4 adultos e 24 crian-
ças: da bandeira infelizmente perdemos uma 
praça. (BUENO, 1845b, p. 11). 

Depois desse ataque, o presidente explici-
tou, no mesmo discurso, que as hostilidades 
tinham cessado, mas ele previa novos ataques 
na próxima estação de secas, além da neces-
sidade de novos ataques de forças governa-
mentais, pois “ainda tinham 200 arcos para 
seus ataques e indole vingativa”.

Ironicamente, pode-se dizer que continu-
ava a “guerra justa” nas fronteiras da ocupa-
ção levada a cabo pelo Estado imperial, via 
governos provinciais, contra as populações 
indígenas. A força bélica era organizada e co-
mandada pelo estado provincial, com a morte 
dos guerreiros e o aprisionamento de crianças 
que seriam entregues às pessoas “de probida-
de para cria-los e educa-los”, como consta no 
discurso já mencionado de Pimenta Bueno.

Os Pareci também estavam em guerra e 
cometiam “insultos, roubos e perseguiam” os 
invasores de seus territórios na localidade de 
Lavrinhas. Para lá também foi enviada uma 
bandeira comandada pelo juiz de direito de 
Mato-Grosso; os Pareci retiraram-se das pro-
ximidades.

Mas no ano seguinte, os Pareci e os Ca-
bixi, que “infestavam quase toda a margem 
oriental do rio Galera”, um dos afluentes do 
Guaporé, continuaram seus ataques contra 
o arraial de São Vicente e Pilar. Nos dizeres 
do presidente da província, essas duas “bár-
baras nações” agiam na região desde 1819, 
matando, roubando, incendiando engenhos e 
afugentando os moradores (RESENDE, 1839, 
p. 60-70). No decorrer do relatório de 1839, 
são descritos diversos outros acontecimentos 
em várias partes da província, envolvendo os 
Bororo do Cabaçal, os Coroado do Piquiri etc.

Os Coroado que habitavam os territórios 
cortados pela estrada nova para Goiás esta-
vam descontentes e revoltados, pois esse novo 
traçado passava pelas suas áreas de caça e co-
leta. Fizeram ataques na fazenda do capitão 
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Victoriano José de Coutto, no rio São Louren-
ço, em setembro de 1839. Ali, mataram duas 
pessoas e flecharam várias outras; mataram o 
gado, destruíram as plantações e cercaram a 
casa da fazenda, ameaçando os moradores 
que nela se refugiaram. Em seguida, ruma-
ram para a estrada de Goiás, onde vitimaram 
mais cinco pessoas e tocaram fogo nas casas. 
Sabedor desses acontecimentos, o presiden-
te Estevão Ribeiro de Rezende expediu uma 
bandeira para combatê-los ou, ao menos, afu-
gentá-los da região. A bandeira, composta de 
50 homens com soldados de linha bem mu-
niciados, percorreu a região e não encontrou 
mais os índios. Para não voltar de mãos va-
zias, dita bandeira atacou e destruiu um Qui-
lombo. Preocupado com a situação e com a 
manutenção da via que levava à província de 
Goiás, o presidente criou dois destacamentos 
militares na região: um em São Lourenço, na 
estrada do Piquiri, e outro no Sangrador Gran-
de, na estrada para Goiás. Era o que se podia 
fazer para manter a segurança das fazendas e 
garantir estrada para o comércio e para o cor-
reio. Mas as ações das bandeiras contra os ín-
dios deveriam continuar na época das secas.

A situação dos territórios dos Pareci e dos 
Cabixi no rio Galera continuava preocupan-
te, e os Bororo do Cabaçal prosseguiam com 
suas hostilidades, matando o gado e “prati-
cando outras depredações”. Enquanto isso, 
os Aycuru (Guaikurú), Terena, Guaná, Layaná, 
Guató, Kinikinau, mantinham suas alianças 
com o governo, prestando serviços na frontei-
ra por todo o baixo Paraguai. Mas essa aliança 
tinha um preço, que era cobrado nas visitas 
que faziam ao governo em Cuiabá.

Durante o anno proximo passado (1839) aqui 
estiveram na Capital diversas Ordas de todas 
aquelas Nações, tendo vindo alguãs dellas, 
guiadas por seos Cassiques. dirigidamente a 
cumprimentar-me e offerecer seos serviços. 
Mandei-os vir á minha presença, e recebi- 
os com agasalho, e a todos mandei brindar, 
quanto possivel, com ferramentas proprias 
para lavoura, ou concerto das que trasão, e 
com algum vestuario de tecidos grossos. (RE-
SENDE, 1840, p. 16). 

O presidente Estevão informou que brin-
dou também os Caiapó que estavam aldeados 
na freguesia de Santa Anna da Paranahiba e 
Piquiri, e pediu à assembleia provincial que 
continuasse a votar recursos para o governo: 
fosse para catequizar e civilizar os índios de 
forma branda e pacifica, fosse para garantir a 
segurança da população com a força das ar-
mas, pois os “selvagens” deveriam decidir se 
queriam a paz ou a guerra.

No ano de 1844, desponta a preocupação 
com o serviço da catequese e civilização dos 
índios. A fala do coronel Zefirino Pimentel 
Moreira Freire, então presidente, é de que 
está convencido da importância desse servi-
ço, o qual só poderia ter início se houvesse 
“dinheiro, força e Missionários”. Para ele, os 
missionários eram os únicos apropriados para 
o serviço com os índios, e exemplificou com 
o trabalho incansável do Frei José Maria Ma-
cerata, que já atuava na Aldeia Misericórdia 
entre os índios Guaná, no rio Paraguai, na 
confluência do Mondego (FREIRE, 1844). 

Apesar do ultimato do presidente Estevão 
Ribeiro de Resende, feito em 1840, para que 
os índios escolhessem a guerra ou a paz, em 
1844 consolidava-se também em Mato Gros-
so a política imperial de catequese e civili-
zação dos índios, gestada pelos conselheiros 
católicos de D. Pedro II, política esta discutida 
à exaustão no Instituto Histórico Geográfico 
Brasileiro e disseminada nas províncias pelas 
Revistas do IHGB.

A política imperial para as populações 
indígenas a partir de 1845

Com a criação do Instituto Histórico Ge-
ográfico Brasileiro, em 1838, muitas das for-
mulações sobre como resolver a questão indí-
gena no Império passaram a ser discutidas nas 
sessões do Instituto. Às vezes, com a presença 
solene do imperador D. Pedro II. Os debates 
ali ocorridos passaram a ser veiculados pela 
Revista do IHGB desde sua fundação.
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Uma das preocupações centrais debati-
das no Instituto foi a da delimitação de terri-
tórios fronteiriços ocupados em larga escala 
por grupos indígenas. Outra preocupação 
era sobre o que fazer com os grandes con-
tingentes populacionais (grupos indígenas) 
que manejavam esses territórios, ou, como 
se dizia na época, “vagavam”, “perambula-
vam”, “infestavam” os sertões.

Esses territórios eram de interesses dos 
potentados locais, que exigiam que o Estado 
retirasse os grupos indígenas para deles se 
apossarem. O que, consequentemente, fez 
com que o Estado Imperial e os provinciais 
se vissem obrigados a elaborar políticas in-
digenistas específicas, na tentativa de aldear, 
“civilizar” e integrar o indígena à sociedade 
brasileira.

O Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro, nesse contexto, pode ser caracterizado 
como um órgão composto de uma “inteligên-
cia” diretamente “ligada ao Estado Imperial e 
que trazia em seu caráter a principal tarefa de 
traçar a historiografia, o perfil e a identidade 
da nação brasileira em processo de consoli-
dação” (GUIMARÃES, 1988, p. 6). 

Coube ao IHGB tornar-se um instrumento re-
presentante do “processo civilizador”, do “pro-
gresso”, verticalizando as questões relacionadas 
aos indígenas. Dessa forma, com a publicação 
da Revista do IHGB, a partir de 1839, os traba-
lhos voltados para as questões indígenas passa-
ram a ocupar expressivo espaço,

[...] numa clara demonstração de que a re-
flexão sobre a “questão indígena” era parte 
substancial da discussão mais ampla relativa à 
questão nacional. “ Estes trabalhos abordavam 
os “diferentes grupos, seus usos, costumes, 
sua língua, assim como das diferentes expe-
riências de catequese empreendidas e o apro-
veitamento do índio como força de trabalho. 
(GUIMARÃES, 1988, p. 19-20). 

A Revista do IHGB publicou, nos seus pri-
meiros 52 tomos, no período de 1839 a 1889, 
um total de 1.406 artigos, sendo 274 artigos 
relacionados com questões indígenas; em ou-

tras palavras, quase 20% da pauta da RIHGB 
foram ocupados com a temática indígena.761

A leitura dos artigos da Revista do IHGB 
mostra as diferentes posições dos autores 
sobre as relações que a sociedade brasileira 
deveria ter com as populações indígenas. As 
elites políticas do Império, que produziam e 
viabilizavam as políticas relativas aos índios, 
a partir de 1838, passaram a ter, na Revista 
do IHGB, mais que nas faculdades de direito 
onde a maioria dessa elite teve sua formação 
e treinamento, a principal referência teórico- 
metodológica para o trato da questão indí-
gena. Era comum constar nos relatórios dos 
presidentes das províncias a reprodução das 
ideias e raciocínios presentes na Revista do 
IHGB. A elite intelectual presente no IHGB 
coincidia, em parte, com a elite política; as-
sim, de certa forma, o Instituto era o braço 
científico dos homens políticos. Ali eram for-
muladas algumas das políticas do Império.

As elites dirigentes adaptaram-se a uma 
proposição de mundo762 construída com a in-
tenção de impor o significado da “moderni-
dade”, da “situação colonial”, da “ocidenta-
lização do mundo” às populações nativas do 
Brasil. Em suma, na perspectiva dessas elites, 
os índios “civilizavam-se”, “modernizavam- 
se”, ou seja: seriam conquistados pelas ideias 
ou seriam submetidos pela tecnologia militar 
dos conquistadores.

Muitas dessas formas de pensamento im-
primiam a direção a ser seguida na elabora-
ção das políticas indigenistas do Império e 
das províncias, e a RIHGB foi um importan-
te meio de divulgação dessas ideias por todo 
o Brasil. Elas foram difundidas por todas as 
províncias do Império brasileiro para os pre-

761 Para maiores detalhes sobre as publicações da Revista 
do IHGB no Império, ver MOTA, 2006, p. 117-142.

762 Essa visão de mundo – de inferioridade dos nativos 
americanos – teve seu auge em Hegel, que a ensinou 
em Berlim na década de 1830. Escreveu ele: “esses 
povos de cultura débil perecem quando entram em 
contato com povos de cultura superior e mais inten-
sa […] A inferioridade desses indivíduos se manifes-
ta em tudo, inclusive, na sua estatura […] Assim, os 
americanos vivem como crianças que se limitam a 
existir, distante de tudo que signifique pensamento e 
fins elevados” (HEGEL, 1986, p. 169-177). 
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sidentes de província, diretores de índios, 
autoridades religiosas, militares e civis, bem 
como para as elites locais, que eram as ope-
radoras da conquista nos territórios indígenas 
aí existentes. De uma forma ou de outra, as 
ideias sobre a questão indígena veiculadas 
pela RIHGB eram balizas que orientavam as 
autoridades provinciais sobre como agir em 
relação aos índios.

Vamos destacar, a seguir, as principais 
proposições discutidas no IHGB e veiculadas 
pela Revista do IHGB, e como elas repercuti-
ram na província de Mato Grosso.

A política de catequese e civilização dos ín-
dios – a integração via catequese religiosa

A ideia mais forte e quase hegemônica 
sobre o que fazer com os índios, debatida 
nas sessões do IHGB, foi a da integração de-
les à nação brasileira via catequese religio-
sa. Na sessão do IHGB do dia 24 de agosto 
de 1839, o tema sorteado para apresentação 
foi: “Qual seria hoje o melhor systema de 
colonizar os Índios entranhados em nossos 
sertões; se conviria seguir o systema dos Je-
suitas fundado principalmente da propaga-
ção do Christianismo, ou se outro do qual 
se esperem melhores resultados do que os 
actuaes”.

O tema foi apresentado na sessão do dia 
25 de janeiro de 1840, pelo cônego Janu-
ário da Cunha Barbosa. O autor começou 
expondo as dificuldades em se elaborar um 
plano que fosse capaz de trazer os milhares 
de índios para o seio da sociedade. Mas sua 
opinião quanto ao melhor meio foi clara: 
“Sou de opinião que a cathequese é o meio 
o mais efficaz, talvez unico, de trazer os 
Índios da barbaridade de suas brenhas aos 
commodos da sociabilidade” (BARBOSA, 
1840, p. 3-18). 

Sustentando sua argumentação nos antigos 
religiosos, como o padre Vieira, Manuel da 
Nóbrega e outros, Barbosa combate as opini-
ões de que os índios deveriam ser convertidos 
na mira das armas, destruídos na “guerra de 
extermínio”, apesar de concordar que a vio-

lência e a força das armas os tinham feito re-
troceder “ás brenhas dos sertões”. Na visão 
do cônego Barbosa, os índios quase sempre 
cumpriam seus deveres assumidos nos acor-
dos, enquanto os brancos, na maioria das ve-
zes, desconheciam suas obrigações perante 
os índios. Isso fazia com que eles se afastas-
sem da civilização.

Mas, para que a catequese tivesse suces-
so, Barbosa recomendava aos missionários 
algumas medidas. A primeira seria o apren-
dizado das línguas indígenas, para que o di-
álogo pudesse ser estabelecido. A segunda 
recomendação foi levar educação aos índios, 
crianças e adultos; para os adultos, a recei-
ta foi o trabalho, para tirá-los da vida errante 
e das suas “correrias”; seria necessário criar 
determinadas necessidades entre os índios, as 
quais poderiam ser satisfeitas com mercado-
rias adquiridas por meio da troca com os pro-
dutos elaborados pelo seu trabalho. Portanto, 
para Barbosa, “o commercio tem sido em to-
dos os tempos um poderosissimo instrumento 
da civilização dos povos” (1840, p. 16). Para 
complementar o circuito das trocas, era ne-
cessário criar as oficinas que deveriam produ-
zir determinados produtos e, ao mesmo tem-
po, servir de escolas profissionalizantes para 
os índios: eram as forjas de ferreiros, teares, 
serrarias etc. A última recomendação era a de 
que se incentivasse a miscigenação dos bran-
cos com os índios, propiciando o casamento 
dos trabalhadores das oficinas e das colônias 
com as índias, e os índios com as filhas des-
ses trabalhadores. De certa forma, o cônego 
Januário da Cunha Barbosa incorpora, na 
sua proposição de integração dos indígenas 
via catequese religiosa, outras proposições 
como: miscigenação com outras populações 
não indígenas, integração via trabalho e via 
comércio.

Apesar de concluir que o melhor siste-
ma para a civilização dos índios seria a ca-
tequese religiosa, o cônego Barbosa alertou, 
numa nota de rodapé em seu texto, que, para 
o cumprimento de suas tarefas apostólicas, 
os missionários não deveriam entrar nos ter-
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ritórios indígenas armados só da cruz e dos 
evangelhos. “As Missões devem apoiar-se nas 
armas para que sejam respeitadas e dest’arte 
tirar-se dos índios a tentação habitual de seus 
acommetimentos” (BARBOSA, 1840, p. 13). 

Apesar de haver divergências sobre as for-
mas de implementação da catequese, todos os 
debatedores que se alinhavam com ela com-
bateram as propostas de se fazer guerra aos 
índios e reafirmaram sua confiança na religião 
cristã como o meio mais poderoso para con-
verter as populações indígenas e integrá-las à 
sociedade nacional. Essa proposta, hegemô-
nica no IHGB, foi implementada pelo impe-
rador com o decreto no 426, de 24/07/1845, 
que regulamentou o Serviço das Missões de 
Catequese e Civilização dos Índios.

O decreto no 426 previa, em seu artigo primei-
ro, que deveria haver, em todas as províncias, um 
Diretor Geral dos Índios, com patente de briga-
deiro, a ser nomeado pelo Imperador. Já em seu 
artigo segundo, previa que, em cada aldeia, de-
veria haver um Diretor, com patente de tenente- 
coronel, proposto pelo Diretor Geral e nomeado 
pelo presidente da província. Esse decreto tam-
bém previa, no artigo sexto, a presença de missio-
nários em cada aldeia, com a missão de “instruir 
aos Índios nas maximas da Religião Catholica, 
e ensinar-lhes a Doutrina Cristã”. Essa questão 
sobre a presença de missionários religiosos nos 
aldeamentos já vinha sendo discutida desde 
1840, quando um aviso Imperial de 18 de janei-
ro autorizou a chancelaria brasileira em Roma a 
negociar com o Papa a vinda de religiosos capu-
chinhos para o Brasil. Isso foi consolidado com o 
decreto no 285 de 21/06/1843, que autorizou a 
vinda dos padres capuchinhos para trabalhar nas 
missões de catequese e civilização dos índios.763

Quase um ano depois de regulamentado o 
serviço de catequese e civilização dos índios, o 
presidente da província de Mato Grosso, coro-
nel Ricardo José Gomes Jardim, oficiou o gover-
no imperial sobre a situação dos índios em dita 
província. Depois de se desculpar pelo atraso em 
responder às indagações feitas pelo ministério do 
Império, declarou que: “nenhuma aldêa propria-

763 Sobre esses decretos, ver CUNHA, 1992b.

mente dita existe actualmente n´esta provincia”. 
Mas informou que havia diversas “tribus ou gru-
pos de familias”espalhadas por toda a região. Para 
uma melhor visualização, organizamos os dados 
do presidente Gomes Jardim no quadro a seguir.

Quadro 1� Aldeias indígenas em Mato Grosso, 
1846, segundo Ricardo José Gomes Jardim�
(Elaboração do autor, a partir dos dados de GO-
MES JARDIM, 1847)

Localidade
Nº de 
al-
deias

Nº de 
habitan-
tes

Grupo étnico

Albu-
querque, 
margem di-
reita do rio 
Paraguai. 

3 1.300 1. Guatiadéo (aldeia 
pertencente à nação dos 
Guaikurú cavaleiros)
2. Guaná
3. Kinikinau (pertencen-
tes à nação dos Chané) 

Presídio de 
Miranda, 
rio Monde-
go. 

13 3.600 1. Cutugéo
2. Guiéo
3. Beaquecó (aldeias 
pertencentes à nação dos 
Guaikurú)
4. Kinikináo (pertencen-
tes à nação dos Chané)
5. Layaná (três aldeias)
6. Terena (seis aldeias) 

Rio Arinos, 
Salto Au-
gusto. 

1 0 1. Apiacá

Casalvasco, 
fronteira 
com a 
Bolívia. 

1 200 1. Guarani

Santa 
Anna da 
Paranahiba, 
divisa com 
Goiás e São 
Paulo

1 160 1. Cayapó

Rio Piquiri, 
na picada 
da nova es-
trada para 
São Paulo. 

1 300 1. Cayapó

Cuiabá, 
perto do 
porto da 
cidade, no 
rio Cuiabá. 

1 92 1. Guaná

TOTAL 21 5. 652

O presidente Gomes Jardim ainda mencio-
nou a existência de famílias indígenas isola-
das em diversas partes da província. Famílias 
de Bororo-Cabaçae estavam aldeadas nas 
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margens do rio Jauru, na fazenda do padre 
José da Silva Fraga. Os Guató habitavam o 
lado direito do rio Paraguai, mas circulavam 
pelo “Paraguai-Mirim até as lagoas de Gayba 
e d´Uberaba”. Diz não tratar dos “Cadiucos, 
tribu pouco numerosa e maligna, pertencente 
a nação dos Guaycurus”, estes tinham desa-
venças com os Kinikinau, em Albuquerque, e 
retiraram-se para os campos.764 (Ilust. 198). 

Após esse balanço sobre a situação das 
populações indígenas na província, o então 
presidente passou a destacar os lugares con-
venientes para o estabelecimento das aldeias 
indígenas, em conformidade com o decreto 
no 426 de 24/07/1845. Propôs conservar as 
16 aldeias que existiam em Albuquerque e 
em Miranda, mas reunindo em uma só aldeia 
as famílias do mesmo grupo; com isso, elas 
reduzir-se-iam a nove ou dez aldeias. O mes-
mo recomendou, para as aldeias existentes no 
Salto Augusto, no rio Arinos, e para as que es-
tavam junto ao rio Piquiri, a transferência para 
elas dos índios Cayapó que estavam em Santa 
Ana da Paranahiba. Defendeu a reunião dos 
Bororo-Cabaçae, que estavam aldeados nas 
margens do rio Jauru em uma só aldeia. Dis-
se ser conveniente o estabelecimento de três 
novas aldeias: uma que abrigaria os Apiacá da 
margem direita do Juruena; outra para os Ca-
bixi e Ajururí, no arraial de São Vicente, mu-
nicípio de Mato Grosso, e uma terceira para 
os Coroado, no destacamento militar junto ao 
rio São Lourenço, na nova estrada para São 
Paulo, nas imediações de Santa Rosa. Apesar 
da existência de inúmeros grupos indígenas 
ocupando a província, essas seriam as “tri-
bus” que teriam prioridade no projeto de ca-
tequese e civilização do Império, na visão do 
presidente Gomes Jardim.

Na sequência de seu ofício, o presidente 
da província informou que a assembleia de 
Mato Grosso tinha destinado, no orçamento 
764 GOMES JARDIM, 1847. Dados desse oficio também 

podem ser vistos em GOMES JARDIM, 1846. No Re-
latório do Ministério do Império de 1846, encontra-
mos a informação de que havia no Mato Grosso “74 
tribus conhecidas”, podendo chegar a 30.000 indiví-
duos (BRASIL. MINISTÉRIO DO IMPÉRIO, 1846, p. 
33). 

provincial, a quantia de 1: 200$000 (um conto 
e duzentos mil réis) ao serviço de catequese. 
E indicou três pessoas para o cargo de Diretor 
Geral dos Índios em Mato Grosso: o fazendei-
ro e capitão José da Silva, apto conhecedor 
dos costumes dos indígenas; o cidadão José 
de Arruda e Silva, que também era fazendei-
ro, e, por fim, o militar Antonio José Duarte, 
negociante e tenente-coronel da guarda na-
cional que, apesar de não estar acostumado a 
lidar com os índios, era um cidadão “probo” 
e muito “prestante”.

Nenhum dos três indicados foi aprovado, e 
o Diretor Geral dos Índios para a província de 
Mato Grosso, nomeado pelo imperador, foi o 
cidadão Joaquim Alves Ferreira. O novo pre-
sidente provincial desejou sucesso ao novo 
diretor e queixou-se de que, até aquela data, 
maio de 1847, ainda não tinham chegado à 
província os padres capuchinhos prometidos 
para o serviço da catequese (SOARES, 1847, 
p. 21-22). No relatório do ano seguinte, tem- 
se a informação de que estavam à disposição 
do serviço os missionários Frei Antonio de 
Molinetto e Frei Mariano de Bagnaia (RIBEI-
RO M., 1848, p. 8-9). 

Diretor Geral dos Índios nomeado, freis 
capuchinhos alojados e verbas públicas de-
finidas nos orçamentos: desta forma, estava 
instalado o Serviço de Catequese e Civiliza-
ção dos Índios na província de Mato Grosso, 
em conformidade com o decreto no 426 de 
24/07/1845. No entanto, a tarefa do Diretor 
Geral dos Índios, Joaquim Alves Ferreira, e 
dos missionários capuchinhos recém-chega-
dos à província seria imensa e árdua. Imen-
sa, pela extensão territorial de Mato Grosso 
e pela quantidade de grupos indígenas ali 
existentes nessa metade do século XIX – o 
Ministério do Império tinha contabilizado, 
em 1846, um total de 71 grupos, à parte 
os não contatados e os desconhecidos pe-
las autoridades, podendo chegar a 30.000 
indígenas,765 quase o equivalente ao total da 

765 Certamente, esse número era muito inferior à real de-
mografia indígena na província de Mato Grosso. É 
reproduzido aqui na falta de um dado exato.
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A partir de 1839, encontramos Varnhagen 
em um local privilegiado, no IHGB, centro 
gerador de ideias do projeto político de cons-
trução da nação brasileira. No Instituto, ele 
foi secretário, em 1851, e assíduo frequenta-
dor das páginas da Revista do IHGB desde os 
seus primeiros números.768

No final de 1840 e começo de 1841, Var-
nhagen fez uma viagem de Sorocaba, em São 
Paulo, até o Paraná, percorrendo o antigo ca-
minho das tropas. Nela, pela primeira vez, 
teve contato com as populações caboclas que 
viviam nas áreas de conflito com os índios 
Kaingang. Clado Ribeiro de Lessa, um de seus 
biógrafos, escreveu que essa viagem foi mar-
cante para estampar no espírito de Varnhagen 
a posição contrária ao romantismo indígena 
que predominava na época; o grupo com o 
qual viajou foi ameaçado de ataque pelos ín-
dios num trecho da estrada, na divisa de São 
Paulo com o Paraná. Vejamos o relato de Var-
nhagen sobre a viagem.

VIANA, 1964; CÂMERA, 1980; LACOMBE, 1967; 
ODÁLIA, 1979.

768 Na RIHGB, publicou: Memória sobre a necessidade 
do estudo e ensino das línguas indígenas no Brasil. 
1841, v.3; Informação dos casamentos dos índios do 
Brasil, pelo padre José d’Anchieta.1846, v. 8; Corres-
pondencia acerca dos habitantes do Brasil condena-
dos pelo Santo Officio de Lisboa, desde o anno de 
1711 até 1767, 1844, v. 6; Primeiro juizo submetti-
do ao Instituto acerca do compendio da história do 
Brasil pelo Sr. J. Ignacio de Abreu Lima. 1844, v.6; 
Additamento. 1847, v.7; O Caramuru perante a his-
tória.1848, v. 10; Carta em additamentto ao juizo 
acerca do compendio da historia do Brasil do Sr. J.J 
de Abreu Lima. 1849, v. 13. Ethnografia indigena, lin-
guas, emigrações e archeologia, padrões de marmore 
dos primeiros descobridores.1849, v. 12, (1858, v. 
21); Breves commentarios á obra de Gabriel Soares, 
1851, v. 14; Gabriel Soares de Souza – Memória. 
v. 21; Cópia de um extrato sobre a preparação do 
anil.1860, v. 23; Naturalidade de Dom Antonio Filipe 
Camarão. 1867, v. 30; Cartas de Amerigo Vespucci 
na parte que respeita às três viagens ao Brasil. 1878, 
v. 41; Memória do exito que teve a conjuração de 
Minas e dos fatos relativos a ela acontecidos nesta 
cidade do Rio de Janeiro desde o dia 17 até 26 de 
1792. 1881, v. 44; Planalto de Formosa e coloniza-
ção. 1893, v. 56; História da Independência do Brasil 
até o reconhecimento pela antiga metrópole, com-
preendendo, separadamente, a dos sucessos ocorri-
dos em algumas províncias até essa data. 1916, v. 79; 
E mais 14 biografias de personagens de nossa história 
e sócios do Instituto.

população livre não indígena e escrava que 
vivia na província.766 E árdua, porque as po-
pulações indígenas ali existentes não esta-
vam de braços cruzados esperando as ações 
do Império e a pregação dos capuchinhos; 
tinham suas formas de lidar com os invasores 
de seus territórios e com as políticas indige-
nistas traçadas no Rio de Janeiro.

Mas isso é tema para outras pesquisas que 
se atenham, de forma detalhada, às políticas 
que os indígenas, etnia por etnia, traçaram 
para enfrentar essa nova conjuntura estabele-
cida com a decisão imperial de implementar 
o serviço de catequese e civilização dos ín-
dios, a partir de 1845. Trataremos, a seguir, 
da segunda proposição de como lidar com 
as populações indígenas do império do Brasil 
discutidas no IHGB.

A integração pela guerra
A gama do teor das polêmicas era ampla. 

Uma parte dos sócios do IHGB, ligada à igreja 
católica, posicionava-se numa das extremida-
des, defendendo a catequese dos índios. No 
outro extremo, encontrava-se Francisco Adol-
fo de Varnhagen (Visconde de Porto Seguro), 
defensor da tese da superioridade das popula-
ções brancas europeias sobre as populações 
ameríndias. De acordo com Varnhagen, os 
brancos europeus traziam a lei, a religião, a 
ordem e a autoridade, pilares da formação 
de uma nação. Portanto, caberia ao índio 
integrar-se nesse processo de constituição da 
nação, ou a negação dessa via colocá-lo-ia 
como inimigo interno, a ser combatido com 
a utilização das forças armadas. Era a integra-
ção pela força das armas, pela guerra: “Não 
temos outro recurso, para não estarmos sécu-
los à espera de que estes queiram civilizar-se, 
do que o de declarar guerra aos que não se 
resolvam submeter-se, e ocupar pela força es-
sas terras pingues que estão roubando à civili-
zação” (VARNHAGEN, 1851, p. 395). 767

766 Cf. BRASIL. MINISTÉRIO DO IMPÉRIO, 1848. 
767 Muitas são as biografias e estudos sobre Varnhagen. 

Destacamos ABREU, 1975; GARCIA, 1932; LIMA 
OLIVEIRA, 1911; MAGALHÃES, 1921; FLEURY, 
195?; LESSA, 1945; RODRIGUES J., 1967, 1980; 
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Já pela altura de Paranapitanga, onde me de-
morei por alguns dias, comecei a ouvir contar 
muitos casos de crueis assaltos e invasões de 
Índios, que, quando lhes aprazia, chegavam 
até ali com suas correrias, e traziam a todos 
cheios de terror e espanto. Passado, porem, 
mais ao sul, à fazenda de Morungava [...] não 
só ouvi contar novas histórias de assaltos de 
Bugres, como fui informado que andavam eles 
mui perto, e que eu e os meus companheiros 
poderiamos no dia seguinte ser atacados na 
estrada, ao atravessar um bosque, felizmente 
de curta extensão [...] Ao chegamos a beira 
do mato vi que todos os meus companhei-
ros e seus camaradas e vaqueanos, sem dizer 
palavra, tiravam as espingardas dos arções, e 
com elas engatilhadas, e como prestes a dis-
pararem, prosseguiam, e me disseram de fazer 
outro tanto com minhas duas pistolas [...] Con-
fesso que desde então uma profunda mágoa 
e até um certo vexame se apoderou de mim, 
ao considerar que apesar de ter o Brasil um 
governo regular, em tantos lugares do seu terri-
tório achavam-se (e acham-se ainda) um gran-
de número de cidadãos brasileiros à mercê de 
semelhantes cáfilas de canibais. (LESSA, 1945, 
p. 80-81). 

Talvez os caboclos tivessem carregado 
nas tintas em seus relatos, mas o fato é que 
Varnhagen ficou impressionado com as his-
tórias que eles contavam, principalmente por 
ter vivido com os tropeiros uma experiência 
tão marcante. Tanto que, chegando à cida-
de de Palmeira, ele passou a se informar so-
bre a situação dos conflitos em Guarapuava. 
Em Curitiba, teve mais informações sobre a 
recente ocupação dos campos de Palmas, 
e também em relação aos índios do litoral 
do Paraná e de São Paulo. De volta ao Rio 
de Janeiro, passou a examinar os relatórios 
dos presidentes das províncias, verificando 
a situação em relação às populações indí-
genas. Mesmo depois de regressar à Europa, 
em 1841, continuou a receber cópias desses 
relatórios e chegou à conclusão de que, em 
muitas províncias, a situação entre brancos e 
índios era de guerra. Os dados contidos nes-
ses relatórios também lhe permitiram opinar 
sobre o decreto nº 426, de 24 de julho de 
1845, sobre a Catequese e Civilização dos 

Índios, que ele achou inócuo, pois, “longe 
de haver servido a melhorar as coisas, não 
fizera mais que vir autorizar legalmente os 
abusos, ou talvez a aumentá-los. Conclui 
que as províncias infestadas do flagelo dos 
Índios Bravos se podiam considerar pior que 
infestadas pelo flagelo da guerra civil” (LES-
SA, 1945, p. 80-82).769

A região por onde Varnhagen viajou no Pa-
raná era uma das áreas de conflito dos índios 
Kaingang com as populações não indígenas no 
sul do país. Com certeza, se ele tivesse viajado 
para Cuiabá, pela nova estrada que a ligava a 
São Paulo, também ouviria as mesmas histórias 
de conflitos e mortes e, por certo, poderia até 
presenciar uma dessas escaramuças entre os 
indígenas, fazendeiros e tropas oficiais do go-
verno mato-grossense que atuavam na região.

E os conflitos continuaram mesmo depois 
de decretado o serviço de catequese e civili-
zação dos índios pelo governo imperial. Ao 
mesmo tempo que descreviam o processo 
de implantação do serviço de catequese na 
província, os presidentes provinciais de Mato 
Grosso permaneciam preocupados com as 
ocorrências entre os índios e não índios.

No seu relatório de meados de 1846, o 
presidente Ricardo José Gomes Jardim assina-
lou ameaças dos “indios bravios” na estrada 
para Goiás, assustando os moradores das lo-
calidades de Jatubá e Antinhas que, receosos, 
retiraram-se para perto do destacamento do 
Rio Grande. Informou ainda que as tropas de 

769 Segundo Varnhagen, os índios no Brasil foram encon-
trados vivendo na “barbárie”, em constantes guerras, 
sem nação e sem história, situação que o cristianismo 
e a civilização europeia estavam mudando. Mas de 
que modo? “impondo-lhes à força a necessária tute-
la, para aceitarem o cristianismo, e adoptarem hábi-
tos civilizados”. Varnhagen utilizou o discurso de um 
ministro do Império, Monte Alegre, pronunciado na 
assembleia geral em 1852, para explicitar a guerra 
de conquista contra os obstinados índios, pois a ex-
periência quotidiana estava provando que“sem o em-
prego da força [...] não é possível repelir a agressão 
dos mais ferozes, reprimir suas correrias; e mesmo 
evitar as represalias a que eles dão lugar. Ele não via 
outra maneira senão declarar guerra aos que não se 
resolvam submeter-se, e ocupar pela força essas ter-
ras pingues que estão roubando à civilização” (VAR-
NHAGEN, 1964 [1857], p. 219). 
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Na fronteira de guerra, não se podia vaci-
lar; os sujeitos envolvidos nos processos de 
conquista dos territórios teriam que agir sem 
hesitações. Foi assim que dois dos mais expe-
rientes sertanistas dessa época agiram, quan-
do se sentiram ameaçados pelos Kaiowa, no 
sul da província.770

Em 1848, Joaquim Francisco Lopes e 
John Henry Elliot, a serviço do barão de 
Antonina, procuravam a melhor passagem 
que ligasse o Paraná ao Mato Grosso via rios 
Tibagi, Paranapanema e Ivinhema, quando 
estabeleceram contato com os Kaiowa, li-
derados pelo cacique Libanio, nas margens 
deste último rio. Ali, Lopes parlamentou com 
o cacique Libanio e ofereceu-lhe presentes 
enviados pelo barão de Antonina.771 Pois, 
dentro da estratégia do Barão de ocupar os 
vastos campos existentes no sul-sudeste da 
província, ter os Kaiowa como aliados era 
de extrema importância, já que era necessá-
rio transitar por seus territórios.

Mas, nessa viagem, alguns índios da área 
ocupada pelo cacique Libanio mataram três 
comerciantes – Francisco Gonçalves Barbo-
sa, Paulo Rodrigues Soares e José Maria de 
Miranda – que estavam voltando para suas 
moradas em Mato Grosso com Lopes. En-
quanto este presenteava o cacique e confa-
bulava com ele, os comerciantes resolveram 
partir, adiantando a viagem. Levaram com 
eles três índios, que os mataram nas margens 
do rio Vacaria, roubando seus pertences. 

770 Sabemos que Lopes e Elliott tinham ordens expressas 
do barão de Antonina para atuar com muita brandura 
em relação aos índios e que, particularmente Elliott, 
contado entre os românticos, tinha uma posição favo-
rável à brandura com os indígenas. Contudo, uma coi-
sa era a orientação do barão em suas fazendas em São 
Paulo e outra a lida diária de Joaquim Francisco Lopes 
nos rios do Paraná e Mato Grosso com as diversas po-
pulações indígenas. Para cumprir sua primeira tarefa, 
a de abrir caminho para o Mato Grosso, ele precisou 
agir com determinação em várias situações.

771 Cf. Joaquim Francisco LOPES, 1850, p. 318. Sobre 
o cacique Libanio ou Liguajurú, como era chamado 
entre os seus, existe uma pequena biografia escrita 
pelo Frei Emilio da Cavaso, que o coloca como um 
cacique “pacificador, fiel colaborador do missioná-
rio, dos colonos e dos construtores do Paraná” (CA-
VASO, 1981, p. 161-169). 

primeira linha acantonadas nos destacamen-
tos de Estiva, Sangradoro e Rio Grande per-
corriam continuadamente as estradas, dando 
proteção aos estafetas dos correios e aos via-
jantes. Nas margens do rio São Lourenço, os 
Coroado tinham atacado a fazenda do capi-
tão Victoriano José do Coutto, flechando seus 
empregados e cercando a fazenda. Ali, esse 
grupo estava sendo desalojado de seu terri-
tório devido à abertura da nova estrada para 
São Paulo; foi preciso o envio de “praças bem 
armadas e municiadas” para afugentar os in-
dígenas (GOMES JARDIM, 1846, p. 6-7). 

Em 1848, quando já tinha sido nomeado 
o Diretor Geral dos Índios em Mato Grosso 
e os freis capuchinhos já tinham iniciado o 
serviço de catequese, o presidente Manoel Al-
ves Ribeiro, dizendo-se magoado, relatou aos 
deputados provinciais os conflitos ocorridos 
entre indígenas e não indígenas na província.

Não he sem magoa, Srs. que passo a commu-
nicar-vos as aggressões que os habitantes dos 
lugares da cidade de Mato grosso hão soffrido 
da parte dos índios. Os Cabixiz errantes nas 
cabeceiras e margens do Galera assaltarão, 
para roubar, o engenho do Cubatão na estrada 
geral do Forte do Principe; e os Pareciz o mes-
mo fizerão nos arraiaes de S. Vicente e Pilar: 
huns e outros fizerão alguns estragos; e se nos 
dous primeiros pontos ninguem pereceo, he 
certo que no ultimo forão assassinados hum 
homem e huma mulher, como participou á 
presidencia o delegado de policia da dita ci-
dade em officio de 22 de dezembro ultimo. 
Também consta officialmente que os indios 
Nambiquaras aggredirão as monções dos ne-
gociantes do Diamantino Jose Alves Ribeiro e 
Gabriel Jose das Neves na foz do rio Tapanhu-
mas, e que resultara dos ataques serem alguns 
delles mortos, e ferido bem gravemente hum 
camarada. (RIBEIRO M., 1848, p. 8-9). 

Diante desses acontecimentos, o presiden-
te Ribeiro clamou, junto aos deputados, por 
“medidas adequadas” para evitar que o go-
verno da província lançasse mão das mesmas 
medidas que teve que adotar em 1837 para 
castigar os Bororo. Os castigos e as represálias 
do governo local contra os grupos indígenas 
continuaram nos anos seguintes.
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Quando voltava ao Paraná, Joaquim Lopes 
visitou novamente o cacique Libanio e exi-
giu dele a punição dos índios que tinham 
matado os comerciantes. O cacique pren-
deu dois deles e os entregou aos policiais de 
Mato Grosso que acompanhavam Lopes e 
que os levaram presos para o forte de Miran-
da. O terceiro índio foi morto por ordens do 
cacique. Anos depois, em 1851, havia “na 
barranca do rio um pau afincado com a ca-
beça de um homem já secco” e Lopes disse: 
“o Cassique cumpriu o que me prometeu” 
(PRESTES, 1930, p. 779). De acordo com a 
versão de Antonio Prestes, Lopes voltou à re-
gião de domínio de Libanio com 12 soldados 
do forte de Miranda e ordenou que este pren-
desse os matadores dos comerciantes. Como 
Libanio só prendeu dois deles, Lopes disse 
que dali a seis meses estaria de volta e queria 
ver o terceiro matador com a cabeça espeta-
da num pau na beira do rio. Esse terceiro ma-
tador foi morto com uma machadada acima 
do ouvido e sua cabeça espetada num pau 
nas margens do Ivinhema, conforme exigira 
Joaquim F. Lopes.

Selava-se, assim, a aliança do cacique 
Libanio, chefe dos Kaiowa que viviam nos 
territórios do Ivinhema, com o barão de An-
tonina, que permitia a livre passagem dos 
comboios dos brancos por seus territórios. 
Em seguida, o barão convidou os Kaiowa 
para aldear-se nas margens do rio Tibagi, no 
Paraná, sob a sua proteção. Libanio mos-
trou-se interessado na proposta, indicando 
que talvez alguns dos seus caciques subor-
dinados pudessem se mudar para o Tibagi, 
mesmo porque os seus territórios no Ivinhe-
ma já estavam saturados de gente. Na nos-
sa interpretação, um dos motivos que des-
pertou o desejo de Libanio de alargar seus 
territórios até a bacia do Paranapanema era 
o crescimento demográfico de seu povo. 
Ele teria vislumbrado a possibilidade de ex-
pandir seus territórios para o outro lado do 
rio Paraná, com a proteção do barão, sem 
deixar seus antigos tekoha no Ivinhema. Na 
fronteira de guerra, os indígenas também 

tinham seus interesses, não eram apenas 
coadjuvantes do processo. O cacique dos 
Kaiowa agiu rápido e duramente contra 
aqueles que desobedeceram às suas ordens, 
porque tinha vislumbrado a possibilidade 
de expandir seus territórios para a margem 
esquerda do rio Paraná, até então controla-
da pelos Kaingang, com a ajuda do barão 
de Antonina.

Os conflitos acirraram-se tanto, como 
exemplificamos anteriormente, que o minis-
tério do Império teve que intervir, em meados 
de 1850, editando um aviso que reprovava as 
hostilidades e as retaliações que o governo 
mato-grossense empregava contra as popula-
ções indígenas.

Ilmo. e Exmo. Sr.–Sua Majestade o Impera-
dor [...] há por muito recomendado a V. Ex. a 
abstenção da violencia até aqui empregada 
contra aquelles infelizes, a qual só pode ter 
cabimento para repellir os ataques por elles 
commetidos contra as povoações, e vian-
dantes, e jamais para os ir procurar ás ma-
tas, e exterminá-los. (apud CUNHA, 1992a, 
p. 209-210). 

Esses conflitos foram uma constante em 
Mato Grosso em meados do século XIX; fa-
zem-se necessárias pesquisas mais detalhadas 
junto à documentação trocada entre as auto-
ridades das vilas, dos distritos e da província 
em Cuiabá para termos a verdadeira dimen-
são desse processo histórico (Ilust. 244). 

A integração pela miscigenação – o branque-
amento das populações indígenas

Outra proposta apresentada e debatida 
no IHGB propugnava a integração dos índios 
pela miscigenação, quer dizer, defendia o 
“branqueamento” das populações indígenas.

Na 44ª sessão do IHGB, realizada em 
1º de agosto de 1840, foi lida uma carta de 
Carlos Frederico von Martius, escrita de Mu-
nique (Alemanha), na qual ele dizia aceitar, 
com satisfação, o diploma de membro ho-
norário do Instituto. Dessa forma, iniciavam- 
se as relações do pesquisador alemão com 
o IHGB. Nessa carta, Martius informou que 
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suas preocupações científicas estavam volta-
das para a “história natural do reino vege-
tal do Brasil, e a história dos seus primitivos 
habitantes” (MARTIUS, 1840, p. 401-402). 
Com relação aos povos ameríndios, Martius 
externou sua visão de que “toda a povoação 
primitiva das Américas viveu em tempos re-
motissimos em um estado muito mais civili-
sado do que aquelle em que achamos, tanto 
os Mexicanos de nosso tempo, ou outros po-
vos montanheses, como os índios selvagens 
do Brasil” (1840, p. 401-402). Assim, a vi-
são de mundo europeia sobre a degeneração 
dos índios americanos chegava até o IHGB. 
Tanto que, nessa mesma reunião, Francisco 
A. Varnhagen propôs que fossem “recolhi-
das pelo Instituto as possíveis noticias sobre 
essa grande geração decadente” (MARTIUS, 
1840, p. 403).772

Dois anos depois, em 1843, Carlos Frede-
rico Von Martius escreveu uma dissertação, 
premiada pelo IHGB e publicada na RIHGB 
em 1845, com o sugestivo nome de Como se 
deve escrever a história do Brasil. Fez a defesa 
do amor à pátria brasileira que estava se cons-
truindo, defendeu a monarquia como agente 
dessa construção, pregou a união das diferen-
tes províncias e a união do povo em torno da 
monarquia. Mas, mais do que isso, Martius 
defendeu a ideia da mescla, do cruzamento 
das raças, como meio para se “formar uma 
nação nova e maravilhosamente organisada” 
(MARTIUS, 1845, p. 391). Mas essa perspec-
tiva de mestiçagem trazia um problema: o da 
herança da “degeneração” dos povos ameri-
canos reafirmada por ele em vários momen-
tos; como resolvê-lo?773 Como uma raça de-

772 Era a visão de inferioridade dos nativos americanos 
defendida por Hegel em suas aulas de filosofia em 
Berlim na década de 1830. 

773 MARTIUS, 1845, p. 395. Em um outro texto, escrito 
em 1867, Martius voltou a expor a ideia de que os 
índios americanos eram uma raça degenerada: “tere-
mos todavia, de procurar as causas da degeneração 
dos autochtones americanos ainda mais profunda-
mente do que na influencia da natureza que agora os 
rodeia [...] Contudo, este triste estado do selvagem, 
sem duvida não é o primitivo, em que se achava a 
humanidade americana – é uma degeneração e um 
abaixamento” (MARTIUS, 1938 [1867], p. 131-132). 

generada, inferior, poderia contribuir com a 
construção da nova nação? A resposta estava 
na sua extinção, à medida que fosse assimila-
da, absorvida, pela raça branca ou caucasia-
na. Para isso, Martius contava com “o sangue 
portuguez, em um poderoso rio deverá absor-
ver os pequenos confluentes das raças India e 
Ethiopica” (MARTIUS, 1845, p. 391).774

A integração pelo trabalho
Também foi discutida, nas sessões do 

IHGB, uma quarta forma de integração dos 
índios, publicada no ano posterior ao decre-
to nº 426. Esta identificava os brancos como 
“conquistadores” e enxergava nas populações 
indígenas uma “obstinada reluctancia e resis-
tência a todo o estylo de domínio estranho em 
connexão com as formas senhoreaes” (OLI-
VEIRA J., 1846, p. 204-205).775 Para o coronel 
José Joaquim Machado de Oliveira, a con-
quista e a espoliação dos índios teve início 
com a chegada de Martim Afonso de Sousa 
ao litoral de São Paulo.776 Em seu artigo, ele 
critica a escravidão a que foram submetidos 
os povos indígenas como sendo um ato arbi-

774 Nesse mesmo texto, apesar de defender a ideia da 
degeneração dos povos da América, Martius consi-
dera a obra de De Pauw “escandalosa e com uma 
multidão de allegações extravagantes, de fatos intei-
ramente falsos” (MARTIUS, 1845, p. 396). Sobre isso, 
ver GERBI, 1996, p. 635. Nessa linha de integração 
pelo branqueamento, José Veríssimo propugnou, em 
1880, que a catequese era “impotente para civilisar o 
selvagem”, defendeu que só o amor, traduzido como 
“cruzamento em larga escala”, poderia tirar as po-
pulações indígenas do seu destino fatal de desapare-
ceram nas florestas e trazê-las ao seio da sociedade 
brasileira (VERISSIMO, 1887, p. 387-390). 

775 Oliveira era coronel e membro efetivo do Instituto. 
Mas é importante lembrar que, num outro texto, de 
1843, ele apresenta a ideia da inferioridade dos ín-
dios (OLIVEIRA J., 1844). Para maiores detalhes sobre 
as proposições de Machado de Oliveira, ver MON-
TEIRO, 2002, p. 17-35.

776 Escreveu ele: “d’então data o exterminio e perse-
guição dos indigenas, que habitavam pacificamente 
aquelle litoral e o território do interior que lhe é cor-
respondente; tirando sem maior pena o seu alimento 
de pescaria, da caça, do fructo das matas, e do pe-
queno cultivo da terra que entretinham. Foi quando 
teve principio a época da devastação e usurpação de 
suas terras, e consequentemente a extinção do domí-
nio que tinham sobre ellas desde remotas eras” (OLI-
VEIRA J., 1846, p. 205). 



762 A POLÍTICA INDIGENISTA IMPERIAL NA PROVÍNCIA DE MATO GROSSO 

trário dos conquistadores. Também faz duras 
críticas aos sistemas de aldeamentos coman-
dados pelas ordens religiosas no Brasil co-
lonial (OLIVEIRA J., 1846, p. 214). Depois 
de discorrer sobre os antigos aldeamentos 
existentes em São Paulo, o futuro Diretor dos 
Índios daquela província apresentou os al-
deamentos de Queluz, no vale do Paraíba, 
e o de Guarapuava como exemplos a serem 
seguidos. Queluz e Guarapuava, conduzi-
dos pelo padre Francisco das Chagas Lima, 
representavama civilização dos índios pelo 
trabalho e pela educação religiosa. Macha-
do de Oliveira, que com certeza tinha lido 
a Memória sobre o descobrimento e colônia 
de Guarapuava, escrita pelo padre Chagas 
Lima e publicada na Revista do IHGB, em 
1842, ancorou aí sua argumentação, apre-
sentada no IHGB em fins de 1845.

Conclusão

De todas as proposições formuladas e dis-
cutidas nas sessões do IHGB e que ganharam 
as páginas de sua Revista, a da Catequese e 
Civilização dos Índios tornou-se hegemônica 
e foi apoiada pelo Imperador. Foi transforma-
da em política de Estado com a publicação 
do decreto nº 426, em 24/07/1845, contendo 
o regimento das Missões de Catequese e Civi-
lização dos Índios.

No entender de Eunice Paiva e Carmen 
Junqueira, o referido decreto foi a viga mestra 
da política indigenista brasileira durante esse 
período, pois estabelecia: 

- a fixação das populações indígenas em 
determinados territórios;

- a imposição da limitação da capacida-
de jurídica dos índios;

- e, consequentemente, a instituição da 
tutela governamental, do paternalismo 
administrativo e da burocratização da 
questão indígena (PAIVA; JUNQUEIRA, 
1985, p. 3)

Retomamos aqui as palavras de Carlos de 
Araújo Moreira Neto, para o qual as elites 
dominantes do Império produziram e viabili-
zaram as políticas relativas aos índios a partir 
de 1838. Elas elegeram o IHGB como um dos 
principais locais de sistematização de suas 
proposituras e fizeram da Revista do IHGB o 
principal vetor de disseminação de suas ideias. 
Podemos verificar, nos relatórios dos presiden-
tes das províncias, a reprodução das opiniões 
e raciocínios debatidos nas sessões do IHGB. E 
as ações dos governos, tanto do Império como 
dos governos provinciais, estiveram voltadas 
aos objetivos das elites dominantes e não aos 
propósitos humanitários, como se fazia crer 
na política de catequese e civilização. Essas 
ações interferiram na vida das comunidades 
indígenas, buscando discipliná-las “segundo 
os interesses e valores da sociedade nacional 
dominante” (MOREIRA NETO, 1971, p. IV). 
Foram os interesses da sociedade nacional que 
imprimiram o tom da “política Indigenista bra-
sileira da segunda metade do século XIX”. Ela 
esteve condicionada e foi “moldada segundo 
os interesses da expansão da grande proprie-
dade agrária e dos projetos específicos de co-
lonização desenvolvidos em certas regiões do 
país” (MOREIRA NETO, 1971, p. 78). 

Essa política foi construída com a intenção 
de impor “a modernidade”, a “ocidentaliza-
ção” do mundo, às populações indígenas do 
Brasil. Em suma, na perspectiva dessas elites, o 
destino dos indígenas estava traçado. Poderiam 
escolher entre ser conquistados pelas ideias 
pregadas pela catequese promovida pelos freis 
capuchinhos, se misturar pela miscigenação 
com as populações “brancas” vizinhas dos seus 
territórios, se modernizar por meio do trabalho 
e do comércio com a sociedade envolvente ou 
serem submetidos e extintos pelas armas e pela 
tecnologia militar dos conquistadores.

E quanto às populações indígenas, como 
elas lidaram com esse “destino” que lhes fora 
traçado? Como lidaram com as políticas tra-
çadas pelo governo Imperial, com as ações 
dos governos provinciais, com os invasores 
de seus territórios?



Lucio Tadeu MoTa 763

A análise da documentação oficial do mi-
nistério do Império e dos Relatórios dos pre-
sidentes de província de Mato Grosso, até 
1850, mostra que as populações indígenas 
opuseram-seàs políticas indigenistas dos go-
vernos Imperial e Provincial – tanto as tratadas 
anteriormente como outras elaboradas pelas 
autoridades locais nas áreas de fronteira. Es-
sas populações traçaram políticas próprias 
que se contrapunham às políticas implemen-
tadas pelos poderes imperial e local.

Os indígenas reagiram à tomada de seus 
territórios atuando belicamente contra os 
invasores. Organizaram alianças locais so-
fisticadas que estavam além das ordenações 
governamentais, como foi o caso dos Bororo, 
que se fixaram na fazenda de um padre.

Eles elaboraram formas de lidar com os 
aldeamentos definidos na política imperial 
como “catequese e civilização”. O que foram 
essas instalações na perspectiva dos índios? 
Ou, que políticas os índios traçaram para es-
sas instalações? A resposta é que os índios 
viram nelas, primeiro, uma fonte de recursos 
e de bens materiais da sociedade envolvente; 
segundo, um local de abrigo quando de suas 

escaramuças com forças contrárias – brancos 
ou grupos inimigos –; terceiro, um local de 
abastecimento de alimentos produzidos pe-
las roças dos aldeamentos. Enfim, essas ins-
talações do Império foram exploradas, uti-
lizadas, aproveitadas pelos índios de várias 
formas.

Os índios não foram meros espectadores 
das políticas traçadas no centro do Império e 
implantadas nas zonas de fronteira pelos po-
deres locais. Foram sujeitos de sua história, 
analisando, elaborando e executando políti-
cas que lhes propiciassem a manutenção de 
seus territórios e de seus modos de vida. Mas 
isso é outra história, que está sendo escrita 
por muitas outras mãos.777

777 Especificamente sobre as relações dos indígenas no 
Mato Grosso com a sociedade envolvente na segunda 
metade do século XIX, ver, dentre outros, VASCON-
CELOS C., 1999; MALDI, 1997; LOPES M., 2008; LE-
OTTI, 2008. Existem inúmeros trabalhos sobre etnias 
específicas produzidos ou em produção nos progra-
mas de pós-graduação das IES de Mato Grosso. Para 
maiores informações sobre eles, consultar o banco 
de dissertações e teses da CAPES ou as informações 
prestadas pelos programas e/ou divulgadas em suas 
revistas cientificas.
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A política indigenista em 
Mato Grosso (1845-1889)

Cláudio Alves de Vasconcelos

Catequese e civilização

O presidente da província de Mato Gros-
so na época, o jurista Pimenta Bueno – tri-
lhando pelo caminho seguido anteriormente 
por Ricardo Franco de Almeida Serra778 – de-
pois de apresentar um rápido esboço sobre 
as diferentes nações indígenas que ocupa-
vam a província de Mato Grosso, ressaltou 
que a catequese era um recurso fundamental 
para solucionar os problemas que afligiam a 
sua província. Dentre estes, destacou: o des-
conhecimento geográfico da província, em 
razão do domínio exercido pelos “primitivos 
ocupantes”, que impediam, com seus ata-
ques, a exploração e ocupação dessas terras, 
e a falta de uma densa população na extensa 
região de fronteira, capaz de deter a penetra-
ção dos vizinhos estrangeiros (BUENO, 1858 
[1837], p. 172-173). Para ele, o ideal seria 
um modelo de “catequese e civilização” que 
incluísse a “experiência e conhecimento po-
sitivo dos costumes, índole, e natureza de 
cada uma das tribos”. Assim, os planos ou 

778 José Antonio Pimenta Bueno, Marquês de São Vi-
cente, tomou posse como presidente da província 
de Mato Grosso em 23/8/1836 e deixou o cargo em 
21/5/1837. O tenente-coronel Ricardo Franco de Al-
meida Serra elaborou, em 1803, um Parecer – Sobre 
o aldeamento dos índios uiaicurús e guanás com a 
descripção dos seus usos, religião, estabilidade e cos-
tume (1845 [1803]). 

diretorias, criados somente nos gabinetes, 
acabaram sendo refutados pelas concepções 
desse presidente. Pimenta Bueno foi incisivo 
na crítica ao sistema de conservar os índios 
em aldeias. Exemplos de projetos de cate-
quese fracassados na província de Goiás, 
onde ocorreu a fuga em massa dos índios al-
deados, respaldavam as ideias do conhecido 
jurista. De outro lado, ele teceu muitos elo-
gios aos jesuítas espanhóis que: “sem ideias 
abstratas, nem laborar em belas teorias, ca-
tequizaram todas as nações que procuraram, 
ainda aquém do Guaporé e Madeira” (BUE-
NO, 1858 [1837], p. 171-172). 

Destaca-se, no pensamento de Pimenta Bue-
no, o seu pragmatismo, isto é, a sua increduli-
dade em regimentos, planos ou regulamentos 
desvinculados da realidade mato-grossense. 
Assim, os problemas apontados só seriam re-
solvidos através da ação objetiva da “bondade 
do pessoal empregado na catequese”. Seu pro-
jeto tinha como ponto central uma petição ao 
governo imperial de remessa de gente compe-
tente e acostumada no manejo das populações 
indígenas, ou seja, de gente experiente como 
os jesuítas espanhóis. Desprezando a legisla-
ção, acentuou sua crença na catequese reli-
giosa. “Novas explorações e viagens se abri-
riam, novas minas seriam descobertas, novos 
produtos e novas saídas a eles; e os próprios 
indígenas, como outros já fizeram, conhece-
dores do território, servir-nos-iam de guias” 
(BUENO, 1858 [1837], p. 172, 171). 
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Na verdade, o exemplo dado pelos jesuítas 
espanhóis serviu aos presidentes como parâ-
metro para que estes solicitassem ao governo 
central o envio de missionários às suas provín-
cias. O decreto imperial nº 285, de 21 de ju-
nho de 1843, deu o primeiro passo no sentido 
de atender a essa reivindicação, pois, entre ou-
tras concessões, autorizou o governo a mandar 
vir da Itália missionários capuchinhos.779

Os critérios para a distribuição e emprego 
dos missionários, contudo, não ficaram clara-
mente definidos. O decreto nº 373, de 1844, 
estabeleceu apenas que caberia ao governo 
imperial a incumbência de enviá-los para os 
lugares onde entendesse que as missões pu-
dessem ser de maior utilidade ao Estado e à 
Igreja.780 Tudo leva a crer que a remessa de 
missionários para uma determinada província 
permanecia dependente da vontade política 
de seus administradores, especialmente de 
seus presidentes. As províncias que contas-
sem com projetos de aldeamento já organi-
zados ou em andamento conseguiriam um 
maior número de missionários.

A partir de 1845, com o Regulamento acer-
ca das missões de catequese e civilização dos 
índios (CUNHA, 1992a, p. 191-199), essa si-
tuação ficou mais clara e sistematizada, na 
medida em que se procurou estabelecer di-
retrizes administrativas mais condizentes com 
a realidade.781 Conforme esse Regulamento 
(decreto nº 426, de 24/07/1845), haveria um 
missionário nas aldeias novamente criadas, e 

779 COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO (CLI), 1867 [1843], 
p. 25-26. A Coleção foi publicada pela Imprensa Na-
cional e está toda na Internet, nos sites da Câmara 
Federal e do Senado. Inclui cartas de leis, decretos, 
alvarás, cartas régias, leis e decisões imperiais. Com-
preende o período de 1808 a 1889. Sobre “o que 
teria levado o império, mais de um século depois, a 
rever a política de Pombal e sua própria orientação, 
retomando a implantação de missões entre índios”, 
ver HAUCK; BEOZZO, 1985, p. 300.

780 Decreto nº 373: Fixando as regras que se devem ob-
servar na distribuição pelas províncias dos missioná-
rios capuchinhos. CLI, 1855 [1844], p. 163-164.

781 A política indigenista imperial na Província de Mato 
Grosso – seus processos históricos do século XIX, até 
a implementação do Serviço de Catequese e Civili-
zação, e o debate no interior do IHGB sobre o que 
fazer com os povos índios – é estudada neste livro 
por Lúcio Tadeu Mota. 

nas que se achassem estabelecidas em luga-
res remotos, ou onde existissem “índios erran-
tes”. Em seus dois primeiros artigos, observa-
-se que o Império agiu no sentido de colocar 
a administração dos projetos de “catequese 
e civilização” nas mãos dos leigos. “Haverá 
em todas as Províncias um Diretor Geral de 
Índios, que será de nomeação do Imperador. 
[...] Haverá em todas Aldeias [sic] um Dire-
tor, que será de nomeação do Presidente da 
Província, sobre proposta do Diretor Geral” 
(CUNHA, 1992a, p. 191; 195). 

Apesar de trazer capuchinhos para dentro 
dos aldeamentos, esses espaços ficariam sob 
a direção de leigos. Para o missionário, o Re-
gulamento estabelecia as funções de instrutor 
religioso, de controlador estatístico dos índios 
e de educador nas aldeias. Previa também 
o documento que o missionário só deveria 
substituir o Diretor da aldeia quando houves-
se o impedimento do tesoureiro.

O Regulamento das Missões foi visto com 
expectativas promissoras pela maioria dos go-
vernantes das províncias, os quais não se can-
saram de elogiar as medidas do imperador. 
Logo após a sua aprovação, passou a integrar 
boa parte dos discursos governamentais volta-
dos para as questões relativas aos índios. Por 
exemplo: o presidente da província de Mato 
Grosso, Gomes Jardim, apoiando-se em re-
comendações do Imperador, elogiou o plano 
de “catequese e civilização” dos índios como 
sendo o aparato protetor, estratégico e ide-
al para combater os abusos praticados pelos 
brancos.782

É bom relembrar que, no âmbito da política 
central, o pensamento em relação à catequese 
missionária não era homogêneo. O senador 
Dantas,783 por exemplo, não mediu palavras 

782 Ricardo José Gomes Jardim governou a província de 
26/9/1844 a 5/4/1847. No seu governo, recebeu a 
visita de Francis Castelnau, incumbido pelo governo 
francês de dirigir expedições científicas à América do 
Sul (CORRÊA FILHO, 1969, p. 553-554). 

783 O senador Antônio Luiz Dantas de Barros Leite serviu 
como juiz de direito em sua província (Alagoas) e 
prosseguiu a carreira de magistrado e político no Rio 
de Janeiro, vindo a aposentar-se como desembarga-
dor da relação da corte.
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para ridicularizar o trabalho dos missionários 
capuchinhos na catequese. Assim se referiu 
ao assunto: “As missões pregadas por estes 
barbadinhos são pagodes, que mais divertem 
do que moralizam a quem as ouve. São orgias 
que afastam os povos dos seus trabalhos por 
um, ou dois meses, e os tornam vítimas da 
penúria, das desordens, e dos crimes”. Este 
senador vai mais além com suas críticas aos 
missionários e às missões: “Se o barbadinho 
consegue fazer meia dúzia de casamentos, 
maior número de descasados produzem estas 
missões, além dos crimes que posteriormente 
aparecem produzidos pela ociosidade”.784

Porém, houve problemas para a efetiva 
aplicação do Regulamento das Missões. Além 
da falta de verbas, conseguir pessoas aptas e 
disponíveis para exercer as funções adminis-
trativas previstas no projeto não foi fácil. Para 
o preenchimento dos cargos de diretores, a 
situação ficou ainda mais complicada.

Em 1846, quando foi criada a Diretoria dos 
Índios na província de Mato Grosso, seu pre-
sidente, o mesmo Gomes Jardim, reconheceu 
que encontrava dificuldades para atender às 
exigências do Regulamento, especialmente 
para indicar os diretores para as aldeias. Se-
gundo ele, tais indivíduos eram raríssimos. 
Assim escreveu: “não tenho podido desco-
brir na província pessoa alguma, que reuna 
todas as condições desejáveis, porque as de 
mais préstimos e probidade dedicam-se assi-
duamente ao comércio, ou residem em suas 
fazendas distantes da capital” (GOMES JAR-
DIM, 1847, p. 554-554). 

As “condições desejáveis” estavam pre-
vistas nos dois primeiros artigos do Regula-
mento. Ao Diretor Geral dos Índios, caberia 
praticamente exercer todos os ministérios, no 
âmbito do executivo, judiciário e até do le-
gislativo, com autoridade para propor regula-
mentos especiais para o regime de aldeias de 
acordo com as características de cada uma. 
As atribuições do diretor incluíam desde a 
distribuição das terras até a propositura, ao 
governo da província, da criação de escolas 

784 Citado em MOREIRA NETO, 1988, p. 338-339.

e de forças militares. Gomes Jardim referiu- 
se particularmente à “elevada graduação” de 
brigadeiro que o artigo 11º do regulamento 
conferia ao diretor geral (CUNHA, 1992a, p. 
191-197; 199). 

Tal questão foi também debatida (em 1846) 
no senado imperial, onde recebeu elogios e 
ataques. Para o senador Dantas, a disposição 
que tratava do assunto era ridícula, pois con-
cedia uniformes do estado-maior do exérci-
to a um diretor de aldeia e a um tesoureiro, 
ou seja, a “alguns desocupados e miseráveis” 
que moravam nessas aldeias. Ainda segundo o 
mesmo senador, a situação era aceitável com 
relação ao diretor geral, pois o cargo poderia 
“recair em um proprietário da província”.785

Mesmo tendo consciência do problema, 
Gomes Jardim propôs, para exercer as fun-
ções de diretores de aldeias, os nomes de dois 
fazendeiros, Antonio José da Silva e José de 
Arruda e Silva. O primeiro conhecia “os cos-
tumes e inclinações da maior parte das nações 
indígenas” e o segundo tinha “bastante tino e 
jeito para angariar os índios”. Gomes Jardim 
indicou ainda para diretor geral dos índios o 
tenente coronel da guarda nacional Antônio 
José Duarte, que, “posto que não tenha práti-
ca de lidar com essa gente, é cidadão muito 
prestante, zeloso e probo” (GOMES JARDIM, 
1847, p. 554). 

O que, naquele momento, não ficou trans-
parente no relatório de Gomes Jardim veio à 
tona naqueles elaborados pelos seus suces-
sores. Na visão da maioria deles, as pessoas 
adequadas para assumir a diretoria dos índios, 
que reunissem todas as condições desejáveis, 
não seriam os fazendeiros ou os comercian-
tes, mas sim os religiosos. Foi neste ponto 
que o Regulamento de 1845 agregou maiores 
críticas. Em 1849, o presidente da província, 
major Joaquim José de Oliveira, posicionou- 
se contra a fundação de um aldeamento na 
região de Pau Cerne, como havia proposto o 

785 O discurso foi pronunciado no senado em 1848, en-
tre os dias 3 de maio (início da legislatura) e 4 de 
setembro (votação do orçamento). Cf.: Discurso do 
senador..., 1848 apud MOREIRA NETO, 1988, p. 
336, 339.
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fazendeiro, vice-presidente da província, Ma-
nuel Alves Ribeiro (RIBEIRO, 1848, p. 8-9), 
com o consentimento do governo imperial. 
Para o aldeamento, estava previsto o envio de 
um destacamento militar, com o fim de repri-
mir e manter a ordem dentro de seus limites. 
Joaquim José de Oliveira entendia que tal tipo 
de aldeamento não traria nenhuma vantagem 
para o Estado: “semelhante maneira de ca-
tequizar e civilizar, só própria para tornar os 
míseros índios menos felizes, inspirando-lhes 
vícios e crimes que não conheciam”.

Aludindo ao trabalho desenvolvido pelos 
jesuítas, Joaquim Oliveira conclui o seu po-
sicionamento, destacando que o aldeamen-
to de uma nação indígena deveria caber ao 
“zelo de um religioso”, o qual, além das fun-
ções de diretor, poderia exercer as de pastor 
espiritual, de mestre e de amigo (OLIVEIRA J., 
1850 [1849], p. 10). 

Era essa também a opinião de Augusto Le-
verger, que em meados do século apostava 
na “caridade religiosa” como solução para os 
projetos de aldeamento. No entanto, o que 
ocorria, na sua perspectiva, não era a falta de 
pessoas competentes para assumir as funções 
de diretores dos distritos da província; era, 
sim: “difícil encontrar-se quem, com prete-
rição de suas ocupações habituais se sujeite 
aos incômodos e trabalhos que exige a orga-
nização de uma aldeia, qual a que prescreve 
o citado Regulamento. Estou inclinado a crer 
que, salvo raras exceções, só da caridade re-
ligiosa se pode esperar esta dedicação” (LE-
VERGER, 1852 [1851], p. 43-44). 

Assim também se expressavam alguns re-
ligiosos que lutavam pela abolição do Regu-
lamento de 1845 e pela introdução de novos 
missionários em suas províncias. Como era 
de se esperar, não era passivamente aceita 
a subordinação dos missionários aos leigos. 
Dom Antônio de Macedo Costa, bispo do 
Pará, justificou o seu posicionamento contrá-
rio, afirmando que as simples honras de te-
nente-coronel, com que o governo agraciava 
os “diretores parciais”, não eram suficientes 
para fazer homens inteligentes “abandonar 

reputação e probidade, e renunciar aos cô-
modos da civilização e ir por aqueles imen-
sos desertos viver com os índios”. Por isso, ele 
entendia ser necessário outro móvel: o amor à 
humanidade e a dedicação ao apostolado.786

A partir desse momento, Leverger deixou 
de nomear os diretores de aldeia e dedicou- 
se a incentivar os projetos de aldeamento sob 
a direção de missionários. Esse seu posicio-
namento ficou claro quando, em meados do 
século XIX, começaram os atritos entre os 
missionários e os diretores parciais dos índios. 
Nessa ocasião, Leverger apoiou os missioná-
rios que reivindicavam o controle espiritual e 
temporal das aldeias, até então exercido por 
diretores leigos (MOREIRA NETO, 1971, p. 
145). Apesar de o Regulamento das Missões 
instruir para a administração leiga, na provín-
cia de Mato Grosso e em outras províncias 
brasileiras, os missionários passaram a acu-
mular, além das funções prescritas no decre-
to, os cargos de diretores parciais de índios.

Como fruto das súplicas dos presidentes da 
província (como relatou, em 1849, o Dr. Joa-
quim José de Oliveira), foram enviados para 
o serviço de catequese em Mato Grosso, em 
virtude do aviso do ministério do Império de 
12 de maio de 1847, os missionários capuchi-
nhos frei Antônio de Molinetto e frei Mariano 
de Bagnaia (OLIVEIRA J., 1850 [1849], p. 15). 
Nesse relatório, Oliveira também apresenta-
va um Mapa da população indígena de Mato 
Grosso, elaborado por Joaquim Felicíssimo de 
Almeida Louzada, secretário de estado, que 
apresenta um total de 21.725 indivíduos.

Com a composição desse mapa, o então 
presidente da província de Mato Grosso pro-
curou chamar a atenção das autoridades go-
vernamentais sobre a questão da catequese. 
Não mais era possível continuar contando 
com apenas dois religiosos. Cabe lembrar que 
esse mapa foi utilizado nas décadas posterio-

786 As argumentações deste bispo surtiram os efeitos de-
sejados e, no ano de 1866, o imperador mandou ex-
tinguir as diretorias parciais no Pará. Cf. Dom Antô-
nio Manuel de Macedo: “Extrato de um ofício anexo 
do Relatório de 24 de junho de 1866” (KROEMER, 
1995, p. 354-360). 
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res pelos presidentes de província que o suce-
deram para a confecção de relatórios sobre os 
povos indígenas da província de Mato Grosso. 
É interessante observar que, se acompanhar-
mos a documentação da diretoria dos índios 
de Mato Grosso, percebe-se como a questão 
indígena era secundária. Esse mapa foi usado 
anos e anos com pouquíssimas modificações, 
ou seja, pouca importância se dava a atua-
lizar as informações. Comparando os dados 
do Mapa de Oliveira com o Quadro das 30 
famílias selvagens existentes na província de 
Mato Grosso apresentado pelo presidente da 
província, Francisco José Cardoso Júnior, em 
4 de outubro de 1872, é possível observar, por 
exemplo, que o número de índios Chamaco-
co, Bakairi, Barbados e Caripuna, com a dife-
rença de 23 anos de um quadro para o outro, 
permanece inalterado (ver quadro ao final do 
capítulo). 

Não obstante os números pouco digam, é 
preciso admitir que eles são representativos 
de uma postura formal. Mas, certamente, a 
situação real dos grupos indígenas espalha-
dos pela província não era uma preocupação 
para os seus dirigentes. Ainda que se levem 
em conta as dificuldades para a contagem 
desses grupos, o que me parece mais viável é 
a hipótese de que os interesses locais sempre 
prevaleceram sobre os nacionais.

Algumas reclamações também contribuí-
ram para o envio de missionários para Mato 
Grosso. O presidente da província, João Cris-
piniano Soares, por exemplo, em seu Rela-
tório anual à assembleia legislativa, chegou 
a protestar, afirmando que lhe era “extremo 
sensível” que até aquele momento não ha-
viam chegado à Corte missionários destina-
dos à catequese, os quais estariam em viagem 
por quase dois anos.

Na província de Mato Grosso, as primei-
ras experiências de catequese com missioná-
rios capuchinhos vindos da Itália iniciaram-se 
com os índios Guaná e Guaicurú, ocupantes 
do distrito do Baixo Paraguai, que mantinham 
certo relacionamento amistoso com os de-
mais habitantes da região. Todavia, as desa-

venças não tardaram. Em uma carta enviada 
a seu superior, em 1851, Frei Mariano de 
Bagnaia expressou claramente o seu descon-
tentamento com relação ao Regulamento: “É 
preciso reformar o regulamento de 1845. Não 
deve haver alguém entre o missionário e o 
Presidente. Assim não se pode fazer nada [...] 
Assim é impossível dar um passo sem estar 
amarrado ao Diretor. Assim a catequese vai 
cair”.787

Outro religioso, Frei Antonio de Molinet-
to (que chegou a Cuiabá em 1847), durante 
uma estada junto aos Terena no distrito de Mi-
randa, também entrou em atrito com o então 
diretor de índios, Caetano da Silva Albuquer-
que. Em consequência, foi de lá transferido. 
Frei Molinetto ficou por um curto espaço de 
tempo em Albuquerque e, logo em seguida, 
foi destituído de suas funções de catequese. 
Mais tarde, tornou-se vigário da “extensíssi-
ma Freguesia de Mato Grosso” (SGANZERLA, 
1992, p. 290-293). 

Alguns aldeamentos, que estiveram sob a 
direção tanto espiritual quanto temporal dos 
missionários, logo apresentaram claros sinais 
de insucesso. Esse fato, todavia, muito pouco 
preocupou os dirigentes da província. A con-
sequente dispersão dos índios aldeados não 
representava ameaça, pois o que lhes interes-
sava era apenas o resultado final da cateque-
se, isto é, a integração do índio à sociedade. 
A desintegração do aldeamento de Bom Con-
selho, composto de índios Layaná, Kinikinau 
e Terena, foi um exemplo disso: o aldeamento 
cumprira a sua função e os índios “domesti-
cados” já estavam preparados para servir à 
sociedade.

Leverger, que era favorável à catequese 
conduzida por missionários, apesar de la-
mentar a desintegração da aldeia de Bom 

787 É importante ressaltar que os missionários capuchi-
nos só podiam comunicar-se diretamente com seu 
país de origem (a Itália) por via clandestina. No en-
tanto, esta situação não impedia que os missionários 
fizessem suas denúncias aos seus ex-superiores da-
quele país. Essas denúncias lá chegavam, fazendo 
crer que as intrigas entre missionários e leigos fossem 
a expressão do conflito travado entre a Igreja e a Ma-
çonaria (ver SGANZERLA, 1992, p. 184-185). 
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Conselho, mostrou, por outro lado, as vanta-
gens que se poderia obter com a “civilização” 
dos índios. Sua preocupação fundamental era 
com o controle dos indígenas ferozes e arre-
dios e não com os que já estavam catequi-
sados. Assim se referia aos índios saídos de 
Bom Conselho: “Não há, aliás, motivo de re-
cear que esses índios voltem à vida selvagem: 
ajustam-se com os particulares para serviços 
de roça ou de navegação fluvial, e tenho tira-
do muito proveito de uma porção deles [...]” 
(LEVERGER, 1856, p. 17-18).788

As concepções de Augusto Leverger exer-
ceram uma forte influência nos rumos toma-
dos com vistas à aplicação do Regulamento 
das Missões. Em nenhum momento o Regula-
mento foi ferido, pois estava previsto, em seu 
artigo 1º, parágrafo 36, que competia ao dire-
tor geral de índios propor ao governo imperial 
diretrizes especiais para o regime de aldeias.

Nesse contexto, foi publicado o Regula-
mento das colônias indígenas do ano de 1857 
– Províncias do Paraná e Mato Grosso.789 San-
cionado pelo governo imperial, esse regula-
mento tinha como finalidade orientar a or-
ganização de colônias para “catequese” dos 
índios com objetivo de facilitar a navegação 
fluvial entre as duas províncias. Assim, apre-
sentou uma série de instruções técnicas para 
o assentamento das colônias, quais sejam, de-
marcação das terras para o estabelecimento 
das residências, construção de capela e plan-
tações dos índios, moradias separadas para o 
missionário diretor, para o administrador, para 
os escravos africanos e para os “empregados 
trabalhadores”. Completava o projeto a cons-
trução de depósitos, celeiros e dependências 
de segurança, como quartel e prisão.

Além do missionário diretor, o regulamen-
to estipulou, para cada colônia, um adminis-
trador dos serviços, um almoxarife, um feitor 
e dez trabalhadores assalariados. O missio-
nário diretor, o administrador e o almoxari-

788 Augusto Leverger: Relatório, 1856, “documentos da 
directoria geral dos índios”, AMT.

789  Existe uma cópia completa deste Regulamento em 
CUNHA, 1992a, p. 241-251.

fe deveriam ser nomeados pelo governo. Os 
demais empregados, pelo missionário diretor. 
O regulamento previu também vencimentos e 
gratificações para todos os funcionários.

O segundo capítulo tratou especificamen-
te dos missionários diretores, destacando suas 
funções; atrair indígenas para as colônias, 
“empregando para esse fim sempre meios 
brandos e suasórios”, desenvolvendo entre 
eles o “amor do trabalho”, através do ensino 
das primeiras letras e de trabalhos manuais.

Procurando compará-lo com o regulamen-
to das missões de 1845, observo que o regu-
lamento das colônias indígenas de 1857 não 
apresentou mudanças ou inovações significa-
tivas quanto ao método a ser empregado para 
a “catequese” dos índios. No entanto, enten-
do que ele veio legalizar o que na prática já 
vinha sendo adotado nas províncias: o missio-
nário, que, segundo o regulamento anterior, 
estava submisso a diretores leigos, passou a 
ser a autoridade máxima em cada uma das 
colônias, encarregando-se das questões reli-
giosas e administrativas. Em outras palavras, 
ele ganhou a função de missionário diretor.790

Em 1863, Ferreira Penna, então presiden-
te da província, endossou o posicionamento 
de Leverger sobre a aldeia de Bom Conselho, 
que ao tempo estava sob a direção do Frei An-
gelo Caramânico. Justificou a sua desintegra-
ção pela falta de verbas e elogiou os índios 
pelos serviços prestados à sociedade. A aldeia 
de Miranda, composta de índios Laiana e Te-
rena, e naquele momento sob a direção do 
Frei Mariano de Bagnaia, também foi lembra-
da por Ferreira Penna. Segundo ele, os índios 
que nela habitavam prestavam-se aos mesmos 
trabalhos que os de Bom Conselho e ainda 
abasteciam a vila de gêneros alimentícios.791

No momento da transmissão da presidên-
cia da província a Albino de Carvalho, não 

790 Art. 6: Haverá em cada colônia um missionário que 
servirá ao mesmo tempo de Diretor... (CUNHA, 
1992a, p. 242). 

791 FERREIRA PENNA, 1864 [1862], p. 117-118. Ferreira 
Penna já havia sido presidente da província do Grão- 
Pará na década anterior. Sobre a catequese nessa 
província no período de seu governo ver KROEMER, 
1995, p. 51.



Cláudio Alves de vAsConCelos 771

era Ferreira Penna quem exercia efetivamente 
o cargo e sim o seu vice, Leverger, o qual en-
carregou-se de elaborar o Relatório de trans-
missão. Nesse relatório, Leverger apresentou 
um mapa da população de Mato Grosso, as-
sim estimada em 1862: 

Mapa da população de Mato Grosso em 1862.

Civilizada livre 35.000

Escrava 6.000

Indígena 24.000

TOTAL 65�000

(LEVERGER, 1865)

Contudo, a harmonia entre leigos e 
missionários, visualizada em uma leitura 
formal da documentação disponível, merece 
reparos. Os conflitos não foram poucos. 
Ferreira Pena, quando, em 1863, recebeu 
denúncias sobre irregularidades na aldeia de 
Bom Conselho, mandou um chefe de polícia 
apurar o caso. A investigação concentrou-se 
especialmente em seu diretor, Frei Angelo 
Caramânico, que era acusado de ser o 
responsável pelo estado lastimável em que se 
encontrava a aldeia. Neste caso, tudo indica 
que a presença de Frei Angelo não era bem 
vista por alguns proprietários das vizinhanças 
de Bom Conselho, não pelos males causados 
aos índios, mas pela forma como ele os 
protegia, conservando-os no aldeamento. 
Schuch, apoiando-se nas Anotações do Frei 
Mariano de Bagnaia,792 afirma que, “por uma 
série de intrigas criadas pelos moradores 
de Albuquerque, Frei Ângelo estava sendo 
julgado injustamente” (SCHUCH, 1998, p. 
116-117). 

Para os dirigentes da província de Mato 
Grosso, a função de Frei Angelo na aldeia 
de Bom Conselho havia se esgotado. Remo-
veram-no, mas o seu trabalho com os índios 
teve prosseguimento. Enviaram-no para atrair 
e aldear índios Kaiowa e Coroado próximos à 
Colônia Militar dos Dourados. Em 1864, “es-

792 Anotações do Frei Mariano de Bagnaia, ACRJ, docu-
mento 8-VII.

tava em Nioac quando a tropas de Lopez [So-
lano Lopes, o dirigente paraguaio no período 
da chamada guerra do Paraguai] invadiram o 
distrito, levando-o preso a Assunção onde de-
pois de anos de prisão foi morto por soldados 
paraguaios” (SCHUCH, 1998, p. 117). 

Os índios para a defesa e a expansão do 
território brasileiro

Vamos! Avante! valen-
tes camaradas!793

A guerra da Tríplice Aliança, também co-
nhecida pela historiografia como guerra do 
Paraguai, acelerou o fracasso dos débeis pro-
jetos de catequese ensaiados na província de 
Mato Grosso. Aliás, foi exatamente onde se 
desenvolveram essas experiências com mis-
sionários capuchinhos na catequese que se 
deu a invasão paraguaia e o consequente con-
flito que envolveu, de 1865 a 1870, as duas 
nações vizinhas.

A ocupação pelos paraguaios, em dezem-
bro de 1864, do sul da província de Mato 
Grosso contribuiu para explicitar qual era a 
função histórica do indígena aldeado na for-
mação do Estado nacional brasileiro.

Durante esse período, a importância do 
índio na defesa e expansão do território na-
cional ficou mais uma vez evidenciada: tanto 
os Guaná como os Mbayá-Guaikurú atuaram 
ativamente ao lado do exército brasileiro du-
rante o conflito. O seu recrutamento e en-
gajamento na tropa não se deu apenas pela 
força do exército, mas também pela própria 
necessidade de impedir que suas terras inva-
didas ficassem sob o domínio dos paraguaios. 
Em termos gerais, o recrutamento de soldados 
para a guerra do Paraguai não pode ser redu-
zido ao seu “caráter forçado” nem meramen-
te ao caráter de uma “verdadeira cruzada na-
cional de voluntariamento”, como fizeram os 
autores “tradicionais”. Ricardo Salles, o autor 

793 Segundo Taunay (1952 [1871], p. 58), esta era a ex-
pressão usada pelos militares para excitar os índios 
Guaicurú e Terena para o combate aos paraguaios.
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de Guerra do Paraguai: escravidão e cidada-
nia na formação do exército794 alerta para esta 
questão. Segundo ele, qualquer uma destas 
posturas significaria reduzir e simplificar ex-
tremamente as “relações sociais na sociedade 
escravista do império” (SALLES, 1990, p. 61). 

Ademais, como já constatado em alguns 
relatórios de presidentes da província, boa 
parte dos índios a quem me refiro anterior-
mente, índios do Baixo Paraguai, já mantinha 
relações comerciais e de trabalho com os 
demais habitantes da região. O engajamento 
desses índios às tropas brasileiras fazia-se me-
diante presentes e promessas de concessão de 
terras.

O uso da mão de obra indígena era uma 
prática rotineira na região. Militares, viajan-
tes e comerciantes que trafegavam por terras 
mato-grossenses estavam habituados a requi-
sitar aos diretores de índios os braços de que 
necessitavam para conduzir suas embarca-
ções. Antonio Dias Prestes e seu irmão Ma-
noel Dias Prestes, quando em monção de São 
Paulo a Cuiabá, no ano de 1851, serviram-se 
dos trabalhos de 47 índios Terena que foram 
arregimentados pelo sertanista Joaquim Fran-
cisco Lopes, irmão do Guia Lopes (como fi-
cou posteriormente conhecido José Francisco 
Lopes, após ter guiadoos soldados no episó-
dio da Retirada da Laguna). Esta mesma ex-
pedição requisitou diretamente ao Major João 
José Gomes, diretor dos índios de Miranda, 
trinta homens para os trabalhos de navegação 
no retorno a São Paulo e foi imediatamente 
atendida, em razão da “amizade e domínio 
que o senhor Major tinha com os Terenos” 
(PRESTES, 1930 [1851]). 

As antigas ideias defendidas por Caetano 
Pinto Montenegro (1845), de aldeamentos de 
índios na região das fronteiras ameaçadas, 
foram novamente cogitadas como forma de 
organizar uma força capaz de frear a expan-
são estrangeira, desta vez, vinda da república 
paraguaia. A ordem do governo imperial bra-

794 Ricardo Salles (1990, p. 61) cita Júlio Chiavenatto 
como sendo o mais atual porta-voz da tese sobre o 
caráter forçado do recrutamento.

sileiro para criar, em 1857, oito colônias indí-
genas, quatro na província do Paraná e quatro 
na província de Mato Grosso, sendo todas 
nas áreas de fronteira, foi uma forte expressão 
dessa preocupação. Novamente, os índios se-
riam usados como os Guardiães da Fronteira, 
como as Muralhas dos Sertões.795

Em Mato Grosso, foram projetadas as co-
lônias de Santa Leopoldina, à margem direita 
do rio Samambaia, de índios Coroado; a de 
Ipiranga, sob a invocação do Menino Deus, 
à margem direita do rio Ivinhema; a de Pa-
raná, sob a invocação de Nossa Senhora dos 
Prazeres, também à margem do Ivinhema; e a 
de Antonina, sob a invocação de Santa Maria, 
à margem direita dos rios Ivinhema e Santa 
Maria. A preocupação era “oferecer um ponto 
de contato com a Colônia Militar de São José 
de Monte Alegre, no Rio Brilhante” (CUNHA, 
1992a, p. 242). 

A intenção do governo imperial em estabe-
lecer moradores na região já havia sido ma-
nifestada desde 1849, quando se projetara a 
extensão da estrada da província de São Paulo 
à de Mato Grosso, estrada que, da região de 
Antonina, se dirigiria pela vila de Castro ao 
rio Tibagi,796 e por este aos rios Paranapane-
ma, Paraná e Ivinhema, atingindo o presídio 
de Miranda. Neste, haveria um destacamen-
to militar e um missionário para o trabalho 
de “catequese e civilização” dos indígenas 
(CUNHA, 1992a, p. 51). 

Essa política de aldeamentos, projetada 
pelo governo imperial nas áreas de fronteira, 
tinha o sentido de defesa territorial. Desde 
1850, o governo brasileiro já vinha incremen-
tando suas ações no sentido de garantir a pos-
se de terras ainda em litígio. Assim, mandou 
erguer, na região de Fecho de Morros, um forte 
para garantir os seus domínios. Outros foram 
construídos: um em Salinas, no ano de 1865, 
na margem direita do rio Paraguai e ao norte 
do forte Olimpo; e as Colônias Militares dos 

795 Alusão aos títulos dos livros de Meireles (1989) e Fa-
rage (1991) respectivamente.

796 Depois de chegar ao rio Tibagi, esse caminho passava 
a ser fluvial até Miranda – com um varadouro entre 
os rios Brilhante e Nioaque.
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Dourados e do Miranda, em 1856 e 1860 res-
pectivamente. O certo é que não havia ainda 
nenhuma definição quanto à linha divisória 
entre o Brasil e o Paraguai, e a possibilidade 
de um conflito era flagrante.797

O ministro do Império, Duarte da Ponte Ri-
beiro, demonstrou claramente, em documen-
to assinado em 1854, no Rio de Janeiro, o que 
pensava sobre o assunto. Alertou para a “ur-
gência de se enviar por todos os caminhos à 
Província de Mato Grosso homens e materiais 
bélicos, por que se deve contar que será agre-
dida por López [...]” (POMER, 1979, p. 99). 

Não tenho informações sobre o número de 
índios que habitavam a região litigiosa. Lem-
bro, apenas, com base no depoimento do Vis-
conde de Taunay, que havia, no distrito de Mi-
randa, ao tempo da invasão paraguaia, mais 
de dez aldeias de índios (TAUNAY, 1866, p. 
19). De concreto, posso afirmar que houve, 
por parte dos indígenas, certa resistência à 
ocupação paraguaia, fato este explorado pe-
los brasileiros. Augusto Leverger, na época 
vice-presidente da província de Mato Grosso, 
reforça o meu argumento quando afirma que, 
após a ocupação de Nioaque pelas tropas pa-
raguaias e a notícia de sua marcha para Mi-
randa, a população – inclusive a tropa brasi-
leira – teria abandonado a vila: 

Os índios moradores das aldeias da vizinhança, 
depois da evacuação da nossa tropa e antes da 
entrada dos Paraguaios, apoderaram-se de por-
ção de armamento que existia nos armazéns 
militares, e com ele hostilizaram o inimigo; mas 
este não tardou a domar essa resistência, que 
não era de esperar fosse eficaz, atendendo, à 
inferioridade do número dos mesmos índios e a 
sua falta de disciplina. (LEVERGER, 1865, p. 9). 

O brigadeiro Alexandre Manoel Albino de 
Carvalho, então presidente da província de 
Mato Grosso, com a preocupação de explicar 
a falta de reação à invasão paraguaia, expõe 

797 CORRÊA FILHO, 1969, p. 536; POMER, 1979, p. 99. 
Sobre a fundação das colônias militares, ver o decre-
to nº 1578, de 10 de março de 1855.

ao próprio Leverger o quadro crítico em que 
se encontrava a província: 

O estado de finanças, tanto gerais, como pro-
vinciais é lamentável, e há mais de um ano 
que se tem feito ver isto ao Governo Imperial 
com toda evidência dos algarismos. Há mais 
de seis meses que não se recebe aqui partici-
pação alguma dessa Corte, nem do Governo, 
nem de particulares. Com isto está o povo de-
sanimado, e os que podem tratam de mudar- 
se para outras Províncias, julgando-se esque-
cido do Governo Imperial, à vista do nenhum 
auxílio que se tem recebido. (CARVALHO, 
1866, p. 60). 

Vê-se, pois, como o recurso ao indígena 
tornou-se uma prioridade. Porém, foi o Vis-
conde de Taunay (que participou da comissão 
de engenheiros junto às forças em expedição 
à província de Mato Grosso durante os anos 
de 1865-1866 e que manteve contato direto 
com os índios) quem melhor revelou, em seus 
escritos, como se efetivou esta aliança entre 
os índios e os demais povoadores da região de 
Miranda, então acossados pelos paraguaios. 
Taunay faz ainda questão de mencionar o 
fato de que nenhum desses povos indígenas 
se aliou aos paraguaios–denominados espa-
nhóis- no conflito.

Com relação ao recrutamento de índios para 
incorporação à tropa brasileira e combate aos pa-
raguaios, teceu Taunay os seguintes comentários: 

No aldeamento dos índios Terenos na Pira-
nhinha encontramos a melhor disposição na 
gente do capitão José Pedro: apresentaram- 
se-nos 60 moços bons atiradores e próprios 
para servirem de excelente tropa em surpresa 
e emboscada.

No aldeamento de Francisco Dias há 40 ho-
mens robustos, em estado de pegarem em 
armas; acham-se armados e só lhes falta car-
tuxame. Da gente Quiniquináo, acampada 
em diversos pontos pode-se contar com 30 
homens.

Informações frescas colhidas do Sr. João da 
Costa Lima, que chegou das aldeias além do 
Aquidauana dão-nos os meios de apresentar o 
total de índios que, além dos Guaicurús, cujo 
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capitão Nadã consta vir-se apresentar com 
toda a sua tribo, poderá coadjuvar a força: Te-
renos 216, Quiniquináos 39 e Laianos 20.

Estes índios mostram a melhor disposição 
oferecendo-se com espontaneidade e servindo 
com toda a dedicação, como verificamos nos 
nossos últimos reconhecimentos.

No entanto, com relação aos Kadiwéu, 
apesar de afirmar que eles eram “inimigos 
figadais dos Paraguayos”, declara que não 
mereciam confiança alguma, pois tinham, 
em várias ocasiões, “causado tantos danos 
aos brasileiros como aos inimigos” (TAUNAY, 
1865-1866, p. 309; 319-320). 

Em outro dos seus famosos relatos, intitula-
do A Retirada da Laguna, publicado em 1871, 
Taunay narrou minuciosamente o episódio no 
qual a expedição brasileira, em operações ao 
sul de Mato Grosso, depois de cruzar o rio Apa 
e atingir a região ocupada pelos paraguaios, foi 
obrigada a recuar até o rio Aquidauana, acossa-
da pelo exército inimigo. Em vários momentos, 
o militar refere-se à contribuição dos índios na 
guerra. Assim, no reconhecimento da área ocu-
pada pelos paraguaios, lá teriam estado os Tere-
na e os Guaikurú, o que se repetiria na Campa-
nha do Apa e no próprio episódio da Retirada, 
quando grande quantidade deles teria morrido 
pela fome, pelo fogo, pelas armas e pela do-
ença: “O chefe dos Terenos, Francisco Chagas, 
chegou moribundo numa rede que sua gente 
carregava. Estavam estes desgraçados índios no 
auge do terror; mas não podiam abandonar a 
coluna [...]” (TAUNAY, 1952 [1871], p. 43). 

Os próprios paraguaios destacavam, atra-
vés da imprensa, a participação dos índios 
na guerra. No Semanario de avisos y conoci-
mientos útiles, a questão foi assim tratada: 

O inimigo com quatro batalhões de infantaria, 
um regimento de cavalaria, quatro canhões, e 
muitos índios Mbayás, seus aliados, todos em 
número como se disse de mais de três mil ho-
mens, invadiram o nosso território, e passaram 
o Apa no passo de Bella Vista no dia 28 de 
abril. [...] Camisão avançou até o primeiro cór-
rego há sete léguas do Apa [...]. (Semanario…, 
1871 apud TAUNAY, 1975). 

Esta versão de um jornal paraguaio oficial, 
mesmo que possa ter sido um tanto exagera-
da, dado os propósitos de ironizar as forças 
brasileiras em operações no sul da província 
de Mato Grosso e enaltecer o exército pa-
raguaio, ajuda a comprovar de que lado os 
índios estabelecidos na região teriam atuado 
durante o conflito.

Não há registro preciso sobre o número de 
índios mortos.798 De acordo com as informa-
ções de Taunay, o saldo da retirada teria sido o 
seguinte: perda de 908 soldados pela cólera e 
pelo fogo, morte de grande número de índios, 
de mulheres e de homens negociantes ou ca-
maradas que haviam acompanhado a marcha 
agressiva do corpo brasileiro.

Nas obras de Taunay, é possível encontrar 
várias referências sobre a contribuição indí-
gena no período da guerra do Paraguai. Uma 
simples leitura revela que os índios exerceram 
um papel fundamental para a sobrevivência 
da população que se refugiara nos morros. 
Foram eles, através de expedições de caça, de 
pesca e coleta de produtos da terra, os res-
ponsáveis pelo abastecimento de toda a po-
pulação, sem falar na resistência às frequen-
tes incursões dos inimigos. Escreveu Taunay: 
“com estas expedições repetidas sempre com 
êxito, apesar da vigilância dos inimigos, abas-
teciam-se de carne fresca, ou então seca ao 
sol, e ao ar, (o que se chama carne de vento) 
os moradores dos Morros” (TAUNAY, 1960). 

Esse caráter prestativo dos índios já havia 
sido observado por Ferreira Penna, quando este 
se referiu à prosperidade da aldeia de Miranda: 
“Os Terenos e Laianos que nela habitam não 
só prestam-se aos mesmos trabalhos que os de 
Bom Conselho, mas ainda abastecem a vila de 
gêneros alimentícios que cultivam” (FERREIRA 
PENNA, 1869 apud MOREIRA NETO, 1971, p. 
151). Taunay vai mais longe: 

Os índios, em número décuplo do dos brancos 
e podendo – como muitos a princípio recea-
vam – libertar-se, com estrondo e crueldade, 

798 Dos Guaná, “apenas os Terena conseguiram sobre-
viver no pós-guerra como grupo étnico; dos Mbayá, 
apenas os Kadiuéu” (CARVALHO, 1992, p. 469). 
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da tutela ferrenha e abusiva em que sempre 
haviam sido conservados, se se mostravam 
tanto mais altanados e independentes, nem 
por isto praticaram desmandos e crimes que 
teriam ficado impunes. Nem se aproveitaram 
de bem propícias ocasiões para reações não 
poucas vezes justificadas.

Entretanto, a nomeada da fartura alcançada 
nos Morros fora para lá atraindo todos os fugi-
tivos do distrito de Miranda, de maneira que, 
em fins de 1865, estavam, na quase totalidade, 
reunidos naquela fértil e salvadora chapada. 
(TAUNAY, 1960, p. 192). 

As mulheres índias prestaram serviços es-
pecíficos aos soldados da tropa brasileira, 
principalmente para atender aos seus dese-
jos sexuais. O próprio visconde de Taunay 
adquiriu uma índia Guaná para servi-lo. Essa 
“mercadoria” não lhe custou muito barato, 
pois teve que atender às exigências do pai da 
índia, que consistiam em: 

[...] um saco de feijão, outro de milho, dois 
alqueires de arroz, uma vaca para corte e um 
boi de montaria – o que tudo importava, na-
quelas alturas e pelos preços correntes, nuns 
cento e vinte mil réis e mais, para vencer a 
relutância de Antônia, levara-lhe eu um colar 
de contas de ouro, que em Uberaba, me havia 
custado quarenta e cinco mil réis. (TAUNAY, 
1960, p. 201-202). 

Aliás, este costume de adquirir índias para 
“fazer companhia” aos militares e viajantes 
ainda perdurou por mais tempo. O comer-
ciante Guido Boggiani, em sua expedição à 
aldeia Nalique, no final do século XIX, adqui-
riu uma “escravinha chamacoco”, um “belo 
móvel”, por “uma dezena de metros de pano 
de algodão, de alguns lenços de cores vivazes 
e de outras pequenas coisinhas de pouca im-
portância” (BOGGIANI, 1975 [1895], p. 183). 

Após a guerra do Paraguai, os índios passa-
ram por uma fase de total desarticulação gru-
pal, apesar da insistência governamental com 
relação aos projetos de “catequese e civiliza-
ção”. Ao mesmo tempo que os missionários 
eram exonerados dos seus cargos de diretores 
de aldeias, repetiram-se também os protestos 

por parte dos presidentes da província a res-
peito da necessidade de missionários para a 
catequese dos índios. O presidente Cardoso 
Júnior, em 1872, assim se expressou: “A maior 
necessidade que há na Província, no sentido 
de catequizar os índios, é a de missionários. 
Com eles, estou convencido de que as coisas 
mudariam de face, convergindo ao grêmio da 
civilização uma grande parte das famílias er-
rantes” (CARDOSO JÚNIOR, 1873, p. 137). 

O fato é que, com o final do conflito, a 
situação da “catequese” em Mato Grosso 
agravou-se ainda mais. Em 1873, Antonio 
Luiz Brandão, diretor geral dos índios da 
província, fez um balanço extremamente ne-
gativo sobre os aldeamentos indígenas após 
a guerra com o Paraguai. Concluiu o seu re-
latório dizendo que, na província, não havia 
nenhum missionário ou padre empregado 
na catequese.799 Em 1869, Joaquim Ferreira 
Moutinho, por sua vez, apontou o problema 
financeiro como o principal desestímulo à 
catequese e acusou o governo de ter negli-
genciado a questão, pois consignava, anual-
mente, apenas “a quantia de 4: 000$ para 
serviço tão dispendioso e de tanto alcance” 
(MOUTINHO, 1869, p. 133). Brandão pro-
pôs, como medida urgente, que o governo 
central remetesse à província bons missioná-
rios, “de zelo fervoroso e apostólico”. Para 
este diretor de índios, a ausência dos religio-
sos levaria os índios a uma lastimável situ-
ação: “podemos ter uma maloca de índios 
viciosos, reunidos para proveito de um outro 
esperto” (BRANDÃO, 1873, p. 99). 

Qualquer outra medida que se tomasse, 
antes da obtenção de missionários, seria 
“improfícua”. Numa carta ao presidente da 
província, Antonio Luiz Brandão fez uma 
súplica para que este intercedesse junto ao 
imperador, a fim de conseguir “ao menos um 

799 Mesmo durante a guerra, as reclamações eram fre-
quentes. O próprio Leverger, em 1866, baseado em 
um relatório do diretor geral de índios, afirmou: “Um 
dos missionários capuchinhos continua paroquiando 
a Freguesia de Mato Grosso; o outro foi prisioneiro 
em Miranda” (LEVERGER, 1865a). 
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missionário para as importantes aldeias de 
Miranda” (BRANDÃO, 1873, p. 99-100). 

Segundo Melo Rego, outro presidente da 
província, o missionário era importante e 
indispensável para “extinguir os costumes 
bárbaros a que se acham aferrados aqueles 
selvagens que nenhum proveito intelectual 
podem tirar do contato com os soldados, 
mantendo com estes familiaridade em que 
certamente não colhem exemplos de pu-
reza e regularidade de conduta” (REGO, 
1888, p. 18). 

A insistência dos diretores de índios e 
dos presidentes da província pelo trabalho 
missionário persistiu até o final do império, 
especialmente quando se verificou o malo-
gro da política de aldeamentos por meio da 
criação de colônias indígenas sob a direção 
de militares ou diretores leigos, bem como o 
fracasso das “bandeiras belicosas, enxotado-
ras dos índios” (PEDROSA, 1878, p. 35). 

Como saldo da guerra, alguns índios, isto 
é, aqueles que se destacaram como lideranças 
no conflito com a república vizinha, recebe-
ram condecorações pelos seus atos heróicos. 
José Pedro, um índio kinikinau do aldeamento 
de Bom Conselho, recebeu o título de capi-
tão, “concedido pelo virtuoso missionário frei 
Mariano de Bagnaia”. Este título foi confirma-
do pelo imperador, que recebeu José Pedro no 
Rio de Janeiro em 1867. Segundo o Visconde 
de Taunay, tais títulos recebidos do capitão 
grande eram muito valorizados pelos índios, 
pois lhes davam poderes para se defender 
dos abusos praticados pelos “portugueses” 
(TAUNAY, 1866, p. 30). Richard Rohde, que 
esteve no Brasil entre 1883 e 1884, dirigindo 
uma missão científica financiada pelo museu 
de Berlim, visitou a região e verificou que 
os índios Terena “na guerra do Paraguai ofe-
receram aos brasileiros bons serviços e, em 
consequência disso, alguns caciques do Bra-
sil receberam patentes como alferes, que me 
mostraram com muito orgulho e me pediram 
para lhes ver” (Ilust. 245). 

Mais adiante, Rohde relata que, sobre a 
tribo toda (dos Terena), estava um cacique 

que recebeu da nação brasileira uma patente 
de “Capitão”: 

Este chefe de todos os Terenos recebeu-me 
amigavelmente, mostrou-me imediatamente a 
sua patente e depois uma fotografia do impe-
rador D. Pedro II, e que ele chamou de “ami-
go”. A sua vestimenta era muito interessante. 
As pernas nuas ele envolveu em um chiripá, 
enquanto o dorso estava apertado em um ca-
saco usado, de soldado, sem botões. (ROHDE, 
1990 [1885], p. 11-12). 

No entanto, os índios não conseguiram o 
essencial, que era a garantia de permanecer 
livres e seguros em suas terras. Ao contrário, 
com o fim do conflito, intensificou-se a apro-
priação das áreas indígenas por fazendeiros 
da região e por antigos soldados envolvidos 
na guerra. Esta situação foi se agravando até 
o início do século XX, quando foi constatada 
e denunciada por Cândido Mariano Rondon. 
A partir daí, algumas práticas foram adotadas 
para amenizá-la. A dispersão dos indígenas e 
a constituição de famílias errantes foram algu-
mas das grandes consequências da guerra da 
Tríplice Aliança contra o Paraguai.

ILUSTRAÇÃO 245 - ÍNDIOS TERENA TRAJANDO UNIFORMES USA-
DOS NA GUERRA ENTRE O PARAGUAI E A TRÍPLICE ALIANÇA. (CAR-
VALHO, 1992, P. 470)
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Com a criação da Comissão Construtora 
de Linhas Telegráficas, em 1888, o governo 
imperial procurou viabilizar a segurança e o 
desenvolvimento das regiões mais distantes 
da capital do império, realizando assim um 
sonho dos dirigentes da província, que vinha 
se arrastando havia algum tempo. Além das 
questões de caráter político ou econômico, 
o argumento da segurança era sempre toma-
do como justificativa: “Estabelecidas, porém 
as comunicações telegráficas, seria sempre 
a Província avisada em tempo de quaisquer 
ocorrências que aconselhassem medidas de 
prevenção para a sua defesa” (PEDROSA, 
1878, p. 11). Não era ainda a realização do 
sonho dourado da viação férrea, mas um 
grande passo estaria dado, colocando a pro-
víncia em comunicação com o governo cen-
tral (PEDROSA, 1878, p. 78). 

Outras medidas foram tomadas, configu-
rando a intervenção militar direta do poder 
central na província de Mato Grosso, o que 
veio a fragilizar parte das decisões locais. 
Logo após a proclamação da república, foi 
criada, em 1890, a Comissão Construtora de 
Linhas Telegráficas, de Cuiabá ao Araguaia, 
para realizar os seus trabalhos numa região 
habitada, predominantemente, por índios Bo-
roro. Caracterizando o objetivo estratégico de 
segurança nacional, unindo todos os estados 
da república, os trabalhos nas linhas telegráfi-
cas ficaram sob a responsabilidade do minis-
tério da Guerra, naquela época sob o controle 
de Benjamin Constant. O ministro nomeou o 
major Antônio Ernesto Gomes Carneiro para 
chefiar a Comissão e, entre os seus compo-
nentes, estava o Alferes-aluno Cândido Maria-
no da Silva Rondon.

No início do século XX, outras linhas te-
legráficas foram instaladas. Rondon e seus 
companheiros habituaram-se a recrutar índios 
para ajudar nos trabalhos da Comissão. Estes, 
por sua vez, aproveitavam a oportunidade 
para denunciar as invasões de terras feitas 
pelos fazendeiros da região. O major Gomes 
Carneiro, em 1890, professou: “Quem, dora 
em diante, tentar matar ou afugentar os índios 

de suas legítimas terras, terá de responder, por 
esse ato, perante a chefia desta Comissão” 
(VIVEIROS, 1958, p. 67). 

Essa orientação do major era inovadora 
para os rumos da política indigenista, quan-
do comparada com os ensinamentos de José 
Bonifácio ou com a legislação do império. 
Tanto uma como a outra permitiam o uso da 
força, quando não houvesse meio de evitá-lo. 
Rondon, dando sequência aos ensinamentos 
de seu chefe, e quase que à revelia do poder 
do Estado, demarcava as terras indígenas e in-
timava os fazendeiros a dar explicações por 
seus atos contra as tribos indígenas. Foi assim 
que, constatando fraudes nas linhas divisórias 
das terras Terena de Ipegue, entrou em enten-
dimento com os representantes dos índios e 
com os fazendeiros e fez uma nova demar-
cação da área dessa aldeia (VIVEIROS, 1958, 
p. 202). 

A presença das Comissões no estado de 
Mato Grosso representou um marco impor-
tante para os rumos da política indigenista. 
As violências praticadas contra os indígenas 
não cessaram, mas diminuíram. Darcy Ribei-
ro destacou o “estabelecimento pioneiro do 
princípio do direito à diferença” como sendo 
a principal inovação de Rondon, ou seja, não 
aceitar a “fofa [sic] proclamação da igualda-
de de todos os cidadãos”, pois esta igualdade 
só servia para colocar os índios à mercê de 
seus perseguidores. “O que cumpria era fixar 
as normas de um direito compensatório, pelo 
qual os índios tinham os mesmos direitos que 
os brasileiros – de ser eleitor, de fazer serviço 
militar, por exemplo –, mas esses direitos não 
lhes podiam ser cobrados como deveres” (RI-
BEIRO, 1995, p. 147-148). 

A ação protetora de Rondon foi, porém, 
acompanhada por uma incongruente legis-
lação estadual de “colonização”, que co-
locava as terras indígenas à mercê da espe-
culação. Em 1892, foi criada a Diretoria de 
Obras Públicas, Terras, Minas e Colonização, 
que se encarregou de elaborar alguns proje-
tos destinados a esse fim. As leis nº 102, de 
10 de julho de 1895, nº 149, de 14 de Abril 
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de 1896, e nº 488, de 9 de outubro de 1907 
(esta última regulamentada pelo decreto nº 
200 de 18 de dezembro do mesmo ano), 
são fruto dos trabalhos dessa Diretoria. Em 
linhas gerais, além da venda de terras por um 
preço irrisório, essas leis concederam terras 
gratuitas a imigrantes nacionais e estrangei-
ros. Todas as terras consideradas devolutas, 
“aquelas que não estão aplicadas a algum 
uso público federal estadual ou municipal; e 
as que não se acham no domínio particular 
por título legítimo” (AYALA; SIMON, 1914, 
p. 167), ficaram sujeitas à apropriação por 
particulares.

As terras indígenas incluídas no rol das 
devolutas não receberam nenhum tratamento 
específico. Ficou apenas determinado que o 
governo do estado deveria reservar terras pú-
blicas para o aldeamento dos índios mansos. 
O citado decreto nº 200, do coronel Genero-
so Paes Leme de Souza Ponce, presidente do 
estado de Mato Grosso, não foi nada gene-
roso com os indígenas. Foram incluídas, nos 
planos de colonização desse governo, regiões 
povoadas por indígenas.

Art. 9º. Ficam desde já reservadas para o esta-
belecimento de colônias as terras devolutas 
existentes nas margens do rio Paraguai desde 
a confluência do rio Sipotuba até a emboca-
dura do rio Sant’Anna; dos rios Sipotuba Ca-
baçal e Jaurú, a partir de suas confluências 

com o rio Paraguai, até ao pé da Serra dos 
Parecis; do rio S. Lourenço e seus afluentes, 
desde a sua embocadura até onde alcançar a 
navegação; do rio Taquary, desde a sua barra 
no Paraguai até a confluência do rio Coxim; 
na faixa de 20 kilômetros para cada lado da 
estrada de ferro em construção de Itapura a 
Aquidauana; e bem assim quaisquer outras 
terras que oportunamente forem pelo Gover-
no consideradas convenientes para o mesmo 
fim. (AYALA; SIMON, 1914, p. 169). 

Leis como estas acabaram reforçando o 
incentivo oficial para o processo violento de 
ocupação das terras indígenas. Nestas circuns-
tâncias, novos conflitos sangrentos foram regis-
trados entre os colonos e as populações indíge-
nas. Os “bandeirantes” do século XX, além de 
todas as “virtudes” dos bandeirantes dos sécu-
los anteriores, destacadas por Cassiano Ricardo, 
dispunham também do aparato legal para suas 
investidas pelo interior de Mato Grosso (RICAR-
DO, 1942, p. 81; 161; 169). 

Apesar dos opositores e de uma conjun-
tura desfavorável, as ideias humanísticas de 
Rondon e dos positivistas encontraram eco no 
âmbito político. Ganharam força com a cria-
ção do Serviço de Proteção ao Índio, sendo 
colocadas em prática em diferentes pontos do 
território nacional brasileiro. A solução para o 
problema indígena, porém, perpassava, ainda 
nesse momento, a catequese religiosa, sempre 
muito criticada por Rondon.
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Quadro das 30 “famílias selvagens” existentes na província de Mato Grosso (1872). 
Elaborado a partir do Relatório da Diretoria Geral dos Índios – Anexo ao Relatório do Presidente da Província 
de Mato Grosso, Francisco José Cardoso Junior – 04/10/1872 (CARDOSO JÚNIOR, 1873). 

FAMÍLIA LOCALIDADE NÚMERO CARACTERÍSTICA

CAIUAS 
[KAIOWA]

Proximidades do rio Igua-
temi. 

Incerto, supõe-se que 
são numerosos

Vida sedentária. Agricultura de subsistência

CHAMA-
COCOS

Margem direita do rio Para-
guai, abaixo de Coimbra. 200

São robustos, fortes no trabalho, mas sem nenhuma inteli-
gência. Caçam, pescam e criam cavalos

KADIWÉU Margens do rio Paraguai, 
abaixo de Coimbra

800 Caçam, pescam, criam cavalos e produzem cordas

BEAQUE-
OS

Aldeamentos nas proximida-
des de Miranda

100 São agricultores, caçadores, pescadores, fiadores e tecem 
o algodão

GUANAS Albuquerque (a maior parte 
dizimada pelos paraguaios) 

— Pacíficos e hospitaleiros com agricultura desenvolvida.
Caçadores e pescadores. Quase todos falam a língua 
nacional

KINIKINA-
OS [KINI-
KINÁU]

Dispersos por Albuquerque 
e Miranda

1000 Agricultores. Alugam seus serviços

TERENAS Miranda — Do grupo Guaná

LAIANAS 
[LAYANA]

Miranda — Do grupo Guaná

GUATOS Margem do São Lourenço e 
Cuiabá

— Prestes à extinção

BORO-
ROS

Salinas e Escalvado à mar-
gem direita do Paraguai

150 a 200 Pacíficos, praticam a agricultura e o comércio de exceden-
tes. Criam animais domésticos e tecem o algodão

BORO-
ROS CA-
BAÇAES

Imediações do Jauru e 
Cabaçal

80 Coleta e agricultura rudimentar

CAYAPOS Entre os rios Paraná e Para-
naíba, às cabeceiras do São 
Lourenço e do Taquari. Um 
grupo localizado junto ao 
destacamento da margem 
do Piquiri e outro no Porto 
Murtinho

— Coleta, caça e pesca. Os aldeados: praticam a agricultura, 
a pecuária e prestam serviços aos fazendeiros e viajantes

COROA-
DOS

Regiões das cabeceiras do 
São Lourenço

— Atacam sítios e viajantes

BA-
CAHIRIS 
[BAKAIRI]

Cabeceiras do Paranatinga e 
curso superior do Arinos

200 Pacíficos e agricultores
Fabricam peneiras, balaios e redes de algodão

CAYABIS Margens do Paranatinga 
acima do salto

— Bravio e indômito

BARBA-
DOS

Aldeamento na Serra dos 
Parecis. Vagueiam pelas 
margens do Rio Vermelho até 
o rio Paraguai

400 Agricultura, caça e pesca

PARECIS Serra e campo dos Parecis. 
Região que vai do Diaman-
tino ao Distrito de Mato 
Grosso

200 Comércio de peneiras, cordas, redes e cuias

MAIAM-
BARÉS

— Mais numerosos que 
os Parecis

Pesca e agricultura
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FAMÍLIA LOCALIDADE NÚMERO CARACTERÍSTICA

CABIXIS Campos dos Parecis — Indômitos. Vestígios de sua passagem: destruição, incên-
dio, assassinato e roubo

NAMBI-
QUARAS 
[NAMBI-
KUARA]

Confluência do rio do Peixe 
e do Arinos

600 Caça, pesca e agricultura rudimentar. Não mantêm con-
tatos

TUPA-
NHUMAS

Confluência do rio Tapanhu-
mas com o Arinos

800 —

APIACAS Margem do Juruema até o 
Arinos

2700 Trocam instrumento de trabalho. Centro de abastecimento 
de expedições entre o Pará e o Mato Grosso. Empregam-se 
aos serviços de fazendeiros e de navegação

ME-
QUENS

Rio Mequens e o lado orien-
tal do Guaporé

— Não aceitam dádivas

GUA-
RAIOS 
[GUA-
RAYO]

Margem ocidental do 
Guaporé

— Caçam, pescam e praticam a pequena agricultura. São 
morigerados

CAUTÁ-
RIOS

Guaporé — Caçam, pescam e coletam. Agricultura rudimentar. O 
roubo, a traição e o assassinato são coisas que se acham 
muito familiarizados

PACAZ Margem oriental do Mamoré — —

SENABOS
[SINABO]

Margem direita do rio 
Mamoré. Confluência com 
o Guaporé até as primeiras 
cachoeiras

— —

JACARÉS 
[YACARÉ]

Oeste do Mamoré, das 
cachoeiras ao Madeira

— Economia de caça e pesca. Plantam cereais e algodão

CARIPU-
NAS
[CARAPU-
NAS]

Vizinhança das cachoeiras 
do Mamoré e Madeira

Mais de 1000 Caçam, pescam. Plantam milho, mandioca, banana, batata 
e cana.
Prestam auxílio aos viajantes

ARARAS Aldeamentos à margem do 
Madeira, do salto do Girau 
até o rio Jamari 

Muito numerosos Plantio e fiação do algodão. Caçam e pescam. São antro-
pófagos. 

CHIQUI-
TOS

Calzavasco 60 Agricultura de subsistência. Camaradas em fazendas e 
auxiliares de viajantes. 
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A Reserva Indígena de Dourados: a atuação do 
Estado brasileiro e o surgimento de figurações 

indígenas multiétnicas

Levi Marques Pereira

Caracterização histórica da reserva 
indígena de Dourados

A reserva indígena de Dourados (RID) foi 
criada pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), 
pelo decreto estadual nº 401, de 1917, com 
3.600 ha. O título definitivo da área, legaliza-
da como patrimônio da União, foi emitido em 
1965 (MONTEIRO, 2003). Esta área foi, inicial-
mente, reservada aos índios da etnia kaiowa, 
que já ocupavam o local e suas imediações. 
Está situada nas cabeceiras das bacias dos cór-
regos Laranja Doce e São Domingos, tributá-
rios da bacia do rio Brilhante. A RID insere-se 
no território historicamente ocupado por mem-
bros da etnia kaiowa. Isso porque a região, 
antes da ocupação pelas frentes agropastoris, 
hoje compreendida pelos atuais municípios de 
Dourados, Rio Brilhante, Maracaju, Douradina 
e Fátima do Sul, compunha um único territó-
rio ampliado. Ka’aguy Rusu era o nome desse 
território, ou tekoha guasu ou te’yi jusu, como 
é designado na língua guarani (VIETTA, 2007). 

No modelo de territorialidade kaiowa, o 
tekoha guasu corresponde ao território com-
partilhado por diversas comunidades, que 
ocupam áreas contíguas e que mantêm entre 
si fortes relações de alianças. O tekoha gua-
su compõe uma mesma unidade política e 
de participação em rituais religiosos (PEREI-
RA, 2004, 2010, 2011). O nome sagrado do 

tekoha guasu aqui referido é Kanindeju (que 
pode ser traduzido como arara sagrada), e seu 
território ocupava a região denominada de 
Ka’aguy Rusu, termo que pode ser traduzido 
por mata grande. Esta região foi objeto de in-
tenso estudo histórico e antropológico para a 
tese de doutorado de Katya Vietta (2007). 

Os Kaiowa de Kanindeju consideram-se 
herdeiros de uma tradição religiosa exclusi-
va, mesmo em relação aos Kaiowa originários 
de outros tekoha guasu. Essa compreensão foi 
registrada por vários pesquisadores que traba-
lharam junto a essa etnia, desde o clássico tra-
balho publicado por Egon Schaden, em 1954, 
que traz os resultados de suas pesquisas de 
campo realizadas na década de 1940 (SCHA-
DEN, 1974 [1954]). 

A Colônia Agrícola Nacional de Dourados 
(CAND) foi implantada em 300.000 hectares, 
divididos em lotes familiares de 30 hectares, 
que se sobrepuseram a grande parte do terri-
tório do tekoha guasu Kanindeju. Nesse pro-
cesso, muitas comunidades foram expulsas de 
suas terras tradicionais, provocando um trau-
ma em suas histórias, sempre rememorado nas 
narrativas de seus líderes atuais. Informações 
sobre a expropriação territorial das comunida-
des que aí viviam podem ser encontradas nos 
trabalhos de Egon Schaden (1974 [1954]), Jo-
ana Fernandes da Silva (1982), Antônio Brand 
(1993, 1997) e Katya Vietta (2007). 
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A presença dos Kaiowa e dos Guarani no 
antigo sul de Mato Grosso é atestada em do-
cumentos produzidos pelo SPI nas primeiras 
décadas do século XX. O território ocupado 
pelos Guarani antes da ocupação colonial fi-
cava situado na margem direita do rio Iguate-
mi, mais próximo da atual fronteira com o Pa-
raguai.800 A exploração da erva mate, iniciada 
a partir da penúltima década do século XIX, 
provocou muitos deslocamentos na popula-
ção de várias comunidades da etnia guarani. 
Nesses deslocamentos, muitas famílias trans-
feriram-se para a margem esquerda do rio 
Iguatemi, adentrando o território de ocupação 
tradicional kaiowa. Assim, em 1917, quando 
ocorreu a criação da RID em pleno território 
kaiowa, os Guarani já viviam na região e já 
interagiam frequentemente com os Kaiowa 
nos acampamentos de coleta da erva. Dessa 
forma, os Guarani acompanharam os deslo-
camentos de famílias kaiowa para o interior 
das reservas. O mesmo aconteceu com famí-
lias terena, já inseridas nas formas de ocupa-
ção econômica introduzidas pelas frentes de 
expansão da sociedade nacional. Resulta daí 
que, desde seu início, a RID constituiu-se 
como área de acomodação das três etnias, 
produzindo um sistema multiétnico sui gene-
ris, que já dura quase um século.

A Missão Evangélica Caiuá foi a primei-
ra instituição não governamental a atuar de 
modo contínuo na RID. Instalada em uma 
chácara ao lado da RID, em 1928, passou a 
atuar com internato,801 hospital, escola e tem-

800 Graciela Chamorro (cf. seu artigo sobre os povos in-
dígenas guarani falantes, neste livro) aponta que o 
sertanista Joaquim Francisco Lopes (1858) explicita, 
no seu diário de exploração do rio Dourados, a pre-
sença de índios guarani ao nordeste do rio Iguatemi 
e nas bacias dos rios Dourados e Ivinhema. Entretan-
to, fica a dúvida se essa menção não seria originária 
da confusão de nomenclaturas sob as quais os povos 
indígenas são designados. Para se ter uma ideia, até 
hoje os Terena situados fora de Dourados denomi-
nam os Kaiowa de Guarani, não fazendo distinção 
entre os dois grupos étnicos. 

801 Brand (1997) chama a atenção para o fato de que 
uma das primeiras iniciativas da Missão Cauiá foi a 
implantação de um orfanato, denominado de Ñande 
Roga (nossa casa). Tal iniciativa deu-se em virtude 
do grande número de órfãos, já que as comunidades 

plos, espaços destinados à prestação de diver-
sos serviços de atendimento aos indígenas. A 
Missão também ficava próxima do antigo pos-
to do SPI, e entre os dois órgãos estabeleceu- 
se estreita cooperação, dada a conjunção de 
seus projetos civilizadores.

Durante muitas décadas, as condições das 
estradas e de outros serviços eram muito pre-
cárias em toda a região sul de Mato Grosso. 
Foi somente no início da década de 1980 que 
o traçado da MS 156 foi redimensionado, pas-
sando a cortar a RID, e recebeu revestimento 
asfáltico. A rodovia constituiu fator de atração 
para boa parte das famílias indígenas, que 
deslocaram suas casas para suas proximida-
des. Isto deu-se devido às facilidades que ela 
passou a representar no fluxo em direção às 
cidades de Dourados e Itaporã. A rodovia as-
faltada e a proximidade da reserva com a ci-
dade de Dourados – maior cidade do interior 
de Mato Grosso do Sul, atualmente com cer-
ca de 200.000 habitantes – foram fatores que 
também facilitaram a atuação de agências da 
sociedade nacional que, de alguma forma, 
direcionam seus interesses para a população 
indígena. Dentre essas agências, podemos 
identificar ONGs indigenistas, secretarias dos 
governos estadual e municipal, universidades, 
organizações filantrópicas, missões religiosas, 
igrejas pentecostais etc. Desde o final da dé-
cada de 1970, a RID transformou-se em foco 
de atração para as agências indigenistas, e o 
acesso aos recursos por elas disponibilizados 
em atrativo para boa parte da população indí-
gena da região. Tais fatores ajudam a entender 
a alta densidade demográfica da RID.

À medida que a população da terra indígena 
aumentava, problemas sociais de naturezas va-
riadas começaram a emergir com força cres-
cente. A publicidade desses problemas pas-
sou a atrair ainda mais a atenção de agências 
indigenistas da sociedade nacional, que se 
veem compelidas a intensificar suas ações no 
local. Criava-se, então, um efeito que poderia 

eram assoladas por epidemias (febre amarela, saram-
po, catapora, gripe, tuberculose etc.) que deixavam 
muitas crianças órfãs.
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ser caracterizado como “bola de neve”, pois, 
à medida que os problemas decorrentes da 
superpopulação da RID ganhavam evidência, 
mais o local se tornava atraente para novas 
intervenções indigenistas. Por outro lado, os 
índios percebiam que os recursos pouco che-
gavam às outras terras indígenas, pois estavam 
concentrados na RID. Assim, os moradores de 
outras terras indígenas passaram a se deslocar 
em massa para a RID. Resultou daí o extraor-
dinário aumento da população indígena ali 
radicada, comparado com a dimensão popula-
cional das terras indígenas da região que estão 
localizadas em áreas de difícil acesso e com 
menos ação indigenista.

O processo histórico que conjuga perda 
de territórios de muitas comunidades, recolhi-
mento na área de acomodação da RID e con-
centração de serviços indigenistas são fatores 
de grande importância para entender como a 
RID adquiriu sua atual configuração demo-
gráfia, política e sociocultural. Na atualidade, 
muitos indígenas que vivem ao longo da MS 
156 ou nas estradas vicinais mais movimen-
tadas, estão transformando a frente de suas 
casas em comércio com pequenos mercados, 
bares, borracharias, lava-rápido, bazares etc. 
A tendência é de uma espécie de urbaniza-
ção do eixo da rodovia asfaltada, com grande 
circulação de pessoas, inclusive não indíge-
nas. A urbanização e a abertura de novos co-
mércios, sem dúvida, reúne também aspectos 
positivos, como a ampliação das alternativas 
de renda para algumas famílias, mas isto pode 
aumentar o choque cultural, principalmente 
com as famílias indígenas que não conse-
guem beneficiar-se dos recursos gerados por 
essa transformação (Ilust. 246). 

Na atualidade, as estradas vicinais da RID 
também são intensamente utilizadas por ins-
tituições como a Secretaria de Saúde Indí-
gena (SESAI), FUNAI, Corpo de Bombeiros, 
Polícias, entregadores de bens adquiridos pe-
los índios no comércio da cidade, ônibus de 
transporte escolar ou de trabalhadores rurais 
indígenas. Em 2010, as lideranças indígenas 
da RID informaram que cerca de 40 ônibus 

circulavam diariamente na RID para recolher 
trabalhadores para o trabalho nas usinas de 
produção de álcool e açúcar. Com a mecani-
zação, os postos de trabalho no setor sucro/
energético tendem a diminuir, gerando incer-
tezas quanto à ocupação futura da mão de 
obra indígena (Ilust. 247). 

Na década de 1960, ainda no período de 
atuação do SPI, foi imposta a divisão da terra 
em lotes entre as famílias indígenas. A inten-
ção do SPI era, principalmente, incutir nos in-
dígenas o senso de cuidado e responsabilida-
de com a propriedade privada. Com o tempo, 
esta prática acabou incorporada por boa parte 
dos indígenas. Inicialmente, os Kaiowa mos-
traram grande resistência a esse tipo de prá-
tica, por motivos religiosos, não aceitando a 
adoção da prática de recortar a terra em lotes, 
algo inconcebível dentro de sua cosmologia 
religiosa. Mesmo resistindo, os Kaiowa aca-
baram se convencendo de que seria a única 
forma de assegurarem algum espaço na RID, 
já que a terra estava sendo toda loteada e as 
famílias que aí chegavam iam se estabele-
cendo e ocupando todo o espaço, aceitando 
os lotes que lhes eram ofertados pelas auto-
ridades do SPI. Ainda nas primeiras décadas 
do século XX, o SPI dividiu a RID em duas 
aldeias, Jaguapiru, que passou a ser liderada 
pelos Terena, e Bororó, sempre liderada pelos 
Kaiowa. Por serem inicialmente refratários a 
essa prática, os Kaiowa perderam muito espa-
ço na aldeia Jaguapiru, que recebeu grande 
fluxo de moradores nas últimas décadas.

No ponto extremo da aldeia Bororó, nas 
margens do córrego que leva o mesmo nome, 
residia o antigo “capitão” Ireno Isnard, hoje 
falecido. Com seu prestígio, esse líder político 
e religioso kaiowa conseguiu manter sob seu 
domínio um espaço considerável, que distri-
buiu entre seus parentes, resistindo, até a dé-
cada de 1980, à compra e venda de lotes. Isso 
durou pelos menos até sua morte, em 1986. 
Atualmente, a RID está totalmente “loteada”, 
tanto na aldeia Jaguapiru como na Bororó. As 
famílias, sempre que dispõem de condições, 
procuram comprar seus próprios lotes, sendo 
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mais valorizados os que estão localizados ao 
lado da MS 156 ou ao longo dos principais 
travessões que dão acesso a essa rodovia.

Ao longo da segunda metade do século 
XX, os travessões consolidaram-se na RID, 
processo intrinsecamente associado à divisão 
e distribuição dos lotes, que passaram a ser 
transferidos por herança ou compra. O núme-
ro de travessões aumenta nas proximidades 
da rodovia, a partir de diversas ramificações, 
o que permite subdividir os lotes maiores em 
áreas menores, cada uma delas ocupada por 
uma ou mais famílias nucleares, geralmente 
parentes entre si. A reunião de casas de pa-
rentes num pequeno lote costuma formar es-
pécies de aglomerados, que fornecem a base 
para muitas práticas de sociabilidade entre 
parentes, como o compartilhamento dos cui-
dados com os filhos, e para a autoproteção, 
dado o grau de violência interna na RID.

Existem, inclusive, “loteamentos” em pe-
quenas porções de terra, semelhantes ao 
que acontece no espaço urbano. Tais lotes 
são vendidos para pessoas interessadas em 
construir casas ao lado da rodovia ou nos tra-
vessões próximos a ela. A maioria dos lotes 
não dispõe de espaço para plantar lavoura, 
já que a maioria dos índios vive na reserva, 
mas depende de atividades renumeradas fora 
dela para sustentar suas famílias. A agricultura 
de produção de alimentos é cada vez menos 
praticada e menos prestigiada entre os indí-
genas que vivem na RID. A compra e venda 
de lotes pode gerar problemas de convivência 
entre vizinhos que nem sempre são parentes 
nem aliados. Mas a dinâmica social tende a 
deslocar os desafetos, que, muitas vezes, são 
levados a vender ou trocar seus lotes para 
construir relações de vizinhança mais harmô-
nicas. Quando isso não acontece, a convivên-
cia entre desafetos pode resultar em tensão ou 
violência. A seguir, apresento uma imagem de 
satélite da RID (Ilust. 248). 

O contorno externo mostra o perímetro 
aproximado da RID. Da direita para a esquer-
da, o eixo central conecta a Missão Cauiá, 
com seu hospital e a escola Francisco Meire-

les, o Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM) 
do Jaguapiru, o escritório da FUNAI, as esco-
las Tengatuí e Marçal de Sousa, o Centro Po-
liesportivo e a escola Araporã.

Embora não esteja identificado na ima-
gem, para não dificultar a visualização das in-
formações, vale lembrar que o centro Polies-
portivo está localizado no ponto de divisão 
política entre as aldeias Jaguapiru e Bororó. 
Existem ainda três postos de saúde ao longo 
do eixo central, da direita para a esquerda da 
imagem. O primeiro está localizado próximo 
ao NAM do Jaguapiru, o segundo, ao lado da 
escola Tengatuí, e o terceiro, ao lado da esco-
la Ara Porã. Ao lado desta última escola, fica 
também o NAM do Bororó e o Centro de Refe-
rência em Assistência Social (CRAS) Indígena. 
Dessa forma, é grande o número de agências 
que atuam diretamente no interior da RID.

Etno-história e caracterização das etnias 
que vivem na RID

No presente tópico, apresento dados a 
respeito da etno-história e caracterização so-
ciocultural das etnias que vivem na RID. A 
compreensão da presença dos Terena na RID 
exige o recuo no tempo e a consideração dos 
deslocamentos que a colonização da região 
impôs a essa etnia, já que o território de ocu-
pação tradicional terena fica na bacia do rio 
Paraguai, atual pantanal sul-mato-grossense. 
A chegada dos Terena à região de Dourados 
deu-se, principalmente, por deslocamentos 
demográficos realizados no final do século 
XIX (após a guerra entre o Paraguai e a Tríplice 
Aliança – 1864 a 1870) e primeiras décadas 
do século XX. Dentre os fatores de desloca-
mento dos Terena de seu território de ocupa-
ção tradicional em direção à região de Dou-
rados, merece destaque a participação desses 
índios na implantação da rede de telégrafo, 
que se estendeu até as cidades da fronteira 
com o Paraguai, como Ponta Porã e Bela Vista. 
Após a conclusão desses trabalhos, muitos Te-
rena permaneceram na região, incorporados 
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como trabalhadores nas fazendas que esta-
vam sendo implantadas na região (Ilust. 249). 

No período anterior à guerra da Tríplice 
Aliança, os Terena viviam na região das bor-
das da serra de Maracaju e ao norte dessa 
serra, já na depressão da planície pantaneira. 
Vale registrar que, antes da guerra, a popu-
lação do território que hoje compreende o 
atual estado de Mato Grosso do Sul era com-
posta, em sua grande maioria, por indígenas 
que mantinham controle sobre vastas regiões. 
Com o final do conflito bélico, uma propor-
ção crescente de terras passou a ser requerida 
por particulares, interessados em se estabe-
lecer e desenvolver atividades agropastoris, 
principalmente a criação extensiva de gado 
de corte. A pecuária constitui-se, então, em 
importante fonte de renda para os proprietá-
rios e base da economia do antigo estado de 
Mato Grosso, por várias décadas. Muitos Tere-
na deslocaram-se para a região sul do estado 

de Mato Grosso do Sul, ou, como eles dizem, 
“subiram a serra”, em busca de de trabalho 
nas fazendas que estavam se estabelecendo. 
Os Terena idosos, que fizeram esse percurso 
ainda na metade do século XX e que vivem 
atualmente na RID, costumam referir-se a esse 
tempo como “o tempo em que eu ainda vivia 
debaixo da serra”.

Recuando no tempo, para o período ante-
rior à guerra da Tríplice Aliança, é importante 
ter claro que, até então, a população não indí-
gena era rarefeita fora dos poucos empreendi-
mentos militares e missioneiros. Restringia-se 
a uns poucos fazendeiros e às famílias de seus 
agregados, que viviam em porções reduzidas 
do território. De forma menos perceptível, 
existiam comunidades negras que viviam em 
quilombos e que, em geral, mantinham estrei-
tas relações com os indígenas. Tais relações 
entre quilombolas e indígenas poderiam ser 
amistosas ou hostis, havendo o registro de ca-

ILUSTRAÇÃO 249 - FOTO SOBRE A INCORPORAÇÃO DOS TERENA E KAIOWÁ COMO TRABALHADORES NA CONSTRUÇÃO DA LINHA DE 
TELÉGRAFOS DE PONTA PORÃ. ESTA CONVIVÊNCIA DEVE TER FACILITADO A PERMANÊNCIA DOS TERENA NA REGIÃO E, POSTERIORMENTE, 
FAVORECIDO A SUA INCLUSÃO NA RESERVA DE DOURADOS, DEMARCADA PELO SPI EM 1917. (FORTE DE COPACABANA. ÍNDIOS E ASPEC-
TOS DO SERTÃO DO BRASIL – LINHAS TELEGRÁFICAS DE MATO GROSSO. MINISTÉRIO DA GUERRA. SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CARTA DE 
MATO GROSSO. COMISSÃO DE LINHAS TELEGRÁFICAS ESTRATÉGICAS DE MATO GROSSO E AMAZONAS – INSPEÇÃO DE FRONTEIRAS. 1890 
– 1930. LINHAS TELEGRÁFICAS DE MT. FOTO 040)
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samentos interétnicos entre negros e índios. A 
relação dos índios com os quilombolas pro-
longou-se até as primeiras décadas do século 
XX, e pode ser atestada pelo quilombo da Pi-
cadinha, reconhecido pelo INCRA já no sécu-
lo XXI, que fica a menos de dez quilômetros 
da RID. A esposa de Desidério, considerado 
o fundador do quilombo, era índia terena, 
atestando a proximidade entre comunidades 
índias e negras.802

Muitos Terena que viviam “debaixo da ser-
ra” deslocaram-se, no final do século XIX e 
início do século XX, para o antigo Território 
Federal de Ponta Porã, que incorporava o ter-
ritório do atual município de Dourados. Isto 
aconteceu, principalmente, no momento da 
expansão da rede de telégrafo, como aponta-
mos anteriormente. Outros Terena vieram na 
condição de “camarada de conta” ou “agre-
gado”, inseridos nas atividades de implan-
tação das primeiras fazendas de criação de 
gado que se instalaram na região. “Camarada 
de conta” era o termo utilizado até a primei-
ra metade do século XX para designar traba-
lhadores rurais livres, mas que se mantinham 
presos ao patrão, o proprietário da terra, por 
dívidas contraídas através do fornecimento 
de gêneros alimentícios, roupas e remédios. 
Muitos funcionários do SPI, no exercício da 
prerrogativa da defesa dos direitos dos indí-
genas, visitavam as fazendas e os libertavam 
dessa prisão por dívida, recolhendo-os às ter-
ras indígenas.803

A condição de “agregado” normalmente 
estava relacionada à “condição de camara-
da” de conta, mas estava focada na relação 
de compromisso moral do empregado com 
o patrão. O agregado tinha o direito de mo-
rar na propriedade enquanto cumprisse suas 
obrigações de trabalho e demonstrasse fide-
lidade para com o patrão, recebendo dele a 
proteção em caso de doença ou problemas 

802 Ver a respeito trabalhos resultantes da Perícia antro-
pológica realizada na terra indígena Buriti: EREMI-
TES DE OLIVEIRA; PEREIRA, 2007, 2012; PEREIRA, 
2009.

803 Ver a respeito PEREIRA, 2009.

com a justiça. Como as fazendas eram enor-
mes e relativamente isoladas e o Estado pou-
co presente, cada fazendeiro contava com 
os seus agregados, que formavam uma co-
munidade fortemente hierarquizada, atuante 
tanto na realização dos trabalhos cotidianos 
quanto na eventual necessidade de defesa do 
patrimônio da fazenda. Contar com homens 
armados era fundamental, dada a existência 
de aventureiros e ladrões de gado em todo o 
sul do atual estado de Mato Grosso do Sul, 
especialmente na região de fronteira. Em 
certo sentido, os agregados faziam parte do 
patrimônio da fazenda, sendo essenciais para 
sua existência.

Aos poucos, os Terena que viviam disper-
sos na região, na condição de agregados, ca-
maradas de conta e, mais tarde, trabalhado-
res rurais, foram se recolhendo à RID. Vários 
Terena, hoje moradores na RID, narram que 
se recolheram ao local atendendo ao convite 
de missionários da Missão Evangélica Caiuá 
ou de chefes de Postos do SPI, os quais acre-
ditavam que, na terra indígena, esses índios 
teriam condições de uma existência mais dig-
na. A experiência desses índios na fazenda 
também era muito valorizada. Tanto missio-
nários quanto funcionários do SPI acredita-
vam que eles constituiriam um importante 
apoio na implementação das práticas assi-
milacionistas, auxiliando no processo civi-
lizatório dos índios que não passaram pela 
experiência de contato mais próximo com os 
não indígenas.

A instalação das primeiras famílias terena 
na RID permitiu que elas retomassem o con-
tato com parentes que viviam em terras indí-
genas terena, tais como Buriti, Cachoeirinha, 
Bananal e Ipegue. Isso favoreceu a manu-
tenção dos vínculos de solidariedade étnica. 
Gradativamente, foi-se instalando um proces-
so migratório, motivado pelas visitas entre pa-
rentes que viviam na RID e em outras terras 
indígenas terena. Desde sua demarcação, a 
RID constituiu-se em local de concentração 
de serviços, o que também foi importante 
atrativo para a população terena que vivia em 
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outras terras indígenas, ampliando seu núme-
ro em Dourados, processo que continua até 
os dias atuais. Mantém-se, até hoje, um fluxo 
permanente de migração terena para a RID.

No caso da etnia guarani, antes da ocu-
pação da região pela frente extrativista da 
erva-mate e pela expansão agropastoril, suas 
comunidades estavam radicadas em terri-
tório situado na margem do rio Paraná e na 
margem direita do rio Iguatemi, ainda em 
território brasileiro. Com o processo de des-
territorialização de suas comunidades, os 
Guarani deslocaram-se em várias direções, e 
hoje encontram-se famílias guarani em prati-
camente todas as terras indígenas kaiowa. Um 
importante fator de dispersão dos Guarani foi 
o engajamento na frente de extração de erva- 
mate, que se estendeu da penúltima década 
do século XIX até o final da primeira metade 
do século XX. Na década de 1940, Schaden 
registra que “Durante alguns meses do ano, 
quase todos os índios de Amambai, como de 
outros núcleos menores da região, se empre-
gam como ervateiros, sendo muito procura-
dos pelos patrões” (SCHADEN, 1974 [1954], 
p. 10). A menção a “outros núcleos menores” 
deve ser entendida como locais onde existiam 
comunidades, mas que não foram reconheci-
dos como reserva ou terra indígena naquele 
momento. Até hoje, os índios conservam a 
memória dos nomes desses “núcleos” na re-
gião de Amambai, como é o caso de Laguna 
Joha e Urukuty.

Com a expropriação das terras indíge-
nas, tituladas pelo estado de Mato Grosso 
em nome de particulares, gradualmente as 
famílias foram incorporadas como peões na 
implantação dos primeiros empreendimen-
tos agropecuários que se estabeleceram na 
região. Com a demarcação de oito reservas 
indígenas pelo SPI, entre 1915 e 1928, as fa-
mílias kaiowa e guarani, expulsas das terras 
onde radicavam suas comunidades, foram se 
recolhendo nas reservas. Esse recolhimento 
aconteceu com maior intensidade ao longo 
da segunda metade do século XX. Foi assim 
que muitas famílias guarani recolheram-se à 

RID. Vale lembrar que duas dessas oito terras 
indígenas demarcadas pelo SPI como reservas 
indígenas estão localizadas em pleno territó-
rio de ocupação tradicional guarani. São elas: 
Pirajuí, no atual município de Paranhos, e Ja-
careí ou Porto Lindo, no atual município de 
Japorã, ambas na margem direita do rio Igua-
temi. Nessas duas terras indígenas, a popula-
ção é quase que exclusivamente guarani.

O SPI e depois a FUNAI deslocaram mui-
tas famílias guarani para o interior de terras 
indígenas originalmente ocupadas exclusiva-
mente por Kaiowa, como foi o caso das terras 
indígenas Dourados, Caarapó e Amambai. O 
antropólogo Egon Schaden, que realizou tra-
balho de campo na terra indígena Amambai 
em 1949 e em 1951, registra que, naquele pe-
ríodo, “alguns Ñandeva (Guarani) que se ha-
viam instalado na aldeia foram expulsos pelo 
capitão Kayová” (SCHADEN, 1974 [1954], p. 
10). Isto demonstra que os Kaiowa muitas ve-
zes reagiram de modo hostil a esses desloca-
mentos que reuniam outras comunidades nos 
espaços que já ocupavam, principalmente no 
caso de tratar-se de outra etnia. Entretanto, 
hoje em dia, as duas etnias convivem na terra 
indígena Amambai, como em quase todas as 
terras indígenas do sul de Mato Grosso do Sul, 
como Dourados. Embora haja interação e ca-
samentos interétnicos entre Kaiowa e Guara-
ni, persistem as distinções e, não raro, tensões 
entre as duas etnias.

Os registros escritos sobre a história da RID 
são repletos de eventos marcados por tensões 
e rivalidades entre os segmentos étnicos, es-
pecialmente no que se refere à representação 
política. Estudos, como a tese de doutorado 
de Renata Lourenço, apresentam o problema 
de essa terra indígena comportar população 
oriunda de dezenas de comunidades. Isto, se-
gundo a autora, dificultaria o estabelecimento 
de consenso mesmo no interior de uma única 
etnia (LOURENÇO, 2008). A autora constata 
que os próprios moradores utilizam distinções 
étnicas nos embates políticos, sendo frequente 
a atribuição de comportamentos inadequados 
à outra etnia. Do ponto de vista das lideranças 
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indígenas na RID, o empenho recai no esforço 
de resolver problemas de convivência na co-
munidade para viabilizar a existência harmô-
nica. Nesse sentido, é comum as lideranças 
manifestarem desagrado quando se aborda o 
tema das distinções étnicas, afirmando tratar- 
se de uma única comunidade, onde todos de-
vem se esforçar para viver em paz e cooperar 
entre si. Ficam muito aborrecidos quando tra-
balhos acadêmicos ou matérias jornalísticas 
acentuam as distinções étnicas, pois, segundo 
entendem, tal abordagem contribui para po-
tencializar ou intensificar os conflitos.

Para retomar a explicação a respeito da in-
serção dos Guarani na RID, importa registrar 
que, com a expropriação das terras ocupadas 
por suas comunidades, eles passaram a pe-
rambular por refúgios de mata e, aos poucos, 
foram se incorporando como trabalhadores 
nos empreendimentos ervateiros ou nas ati-
vidades de derrubada da mata e implanta-
ção de fazendas. Nesse processo, famílias 
guarani pertencentes a várias comunidades 
acabaram sendo territorializadas pelo Estado 
brasileiro na RID, acomodando-se ao cená-
rio multiétnico aí instituído. Muitas dessas 
famílias guarani mantêm a memória de seus 
antigos sítios de ocupação.

As três etnias (Kaiowa, Guarani e Terena) 
que atualmente vivem na RID mantêm mui-
tos espaços de manifestação de suas identi-
dades étnicas exclusivas, sempre baseadas 
em elementos linguísticos, de organização 
social, de religião e outros componentes da 
tradição cultural. Isto não significa que cada 
uma dessas tradições culturais manteve-se 
inalterada no tempo. Pelo contrário, as identi-
dades terena, guarani e kaiowa passaram por 
significativas transformações, como resultado 
das mudanças no ambiente de vida e de sua 
participação no cenário multiétnico indígena, 
assim como nas relações que cada uma des-
sas etnias mantém com a sociedade nacional. 
A manutenção da identidade étnica implica o 
sentimento de pertencimento a um segmento 
humano exclusivo, o que é muito forte entre 
as três etnias que vivem na terra indígena de 

Dourados. Cada uma dessas etnias percebe- 
se e é percebida pelas outras como diferen-
te, já que o convívio próximo e contínuo não 
dilui as diferenças. A convivência próxima, e 
mesmo os casamentos interétnicos parecem 
ter, muitas vezes, o efeito oposto, o de desper-
tar a sensibilidade para os contrastes étnicos. 
Os filhos de casamentos interétnicos, mesmo 
“transitando” pelas etnias dos pais, acabam 
por desenvolver a preferência por uma delas. 
As distinções étnicas e essas possibilidades de 
“trânsito” fornecem subsídios para a prática 
política, daí que é impossível entender a com-
posição das etnias na RID, sem levar em conta 
as representações sobre as identidades étnicas 
que compõem esse complexo cenário de inte-
ração permanente.

Em termos político-administrativos, desde 
meados da década de 1960, a RID é dividi-
da em duas aldeias, com lideranças reconhe-
cidas como autônomas pela FUNAI e pela 
maior parte das agências do Estado e da so-
ciedade nacional que aí atuam. Como discuti-
rei adiante, o SPI e depois a FUNAI detiveram 
a prerrogativa de nomear as lideranças através 
da emissão de portarias de “capitão” indíge-
nas. Tal prerrogativa perdurou até a Consti-
tuição de 1988, quando o órgão indigenista 
passa a se afastar gradativamente da direção 
política da RID.

A primeira aldeia no interior da RID, a Boro-
ró, é reconhecida como dirigida pelos Kaiowa, 
e a segunda, a Jaguapiru, é reconhecida como 
aldeia dirigida pelos Terena. Os Guarani vi-
vem nas duas aldeias, embora estejam mais 
concentrados na Jaguapiru, mas não dispõem 
de um espaço de aldeia reconhecido como 
exclusivo, nem de uma liderança que repre-
sente todos os membros da etnia, como se 
esforçam por se fazer representar os Kaiowa 
e os Terena. Digo esforço, porque sempre há 
parentelas e segmentos políticos kaiowa e 
terena que, em cada momento, podem ques-
tionar o representante oficial da etnia. Isso é 
compreensível, dado o grande número de fa-
mílias oriundas de distintas comunidades que 
foram recolhidas na RID, sendo que, entre tais 
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comunidades, nem sempre existiam relações 
consolidadas de aliança. As lideranças costu-
mam creditar a dificuldade de promoção da 
“união interna” à ação das diversas agências 
da sociedade nacional que atuam na RID, e 
que promoveriam “divisões entre os índios”. 
No caso da aldeia Jaguapiru, a mais multiét-
nica, já que sua população está significativa-
mente distribuída entre os membros das três 
etnias, as lideranças esforçam-se por compor 
o grupo de dirigentes como uma espécie de 
diretoria, com membros das três etnias.

A despeito da distinção política entre as 
duas aldeias, é possível encontrar alguns 
indivíduos terena vivendo na aldeia Bororó 
e muitos indivíduos e famílias kaiowa 
vivendo na aldeia Jaguapiru. De fundamen-
tal importância, é o surgimento de uma nova 
geração de líderes dispostos a desenvolver 
instrumentos organizacionais que consideram 
como capazes de viabilizar a convivência 
mais harmônica na RID. Os capitães ou ca-
ciques das duas aldeias muitas vezes ressen-
tem-se da falta de compreensão e apoio de 
órgãos como a FUNAI e o Ministério Público 
Federal (MPF). Tudo indica que ainda serão 
necessárias muitas discussões e entendimen-
tos para construir e consolidar práticas e for-
mas de representação política que substituam 
as antigas formas de gestão impostas na RID 
pelo órgão indigenista oficial, SPI e depois 
FUNAI. Embora os Guarani não disponham 
de aldeia ou liderança oficial própria, existe 
a mesma preocupação por parte de algumas 
lideranças dessa etnia, especialmente na al-
deia Jaguapiru, onde vive a maior parte das 
famílias guarani.

A complexidade organizacional na RID 
não se reduz à representação das duas aldeias 
(Jaguapiru e Bororó) ou das três etnias (Kaio-
wa, Guarani e Terena). Vários líderes apre-
sentam-se como lideranças de segmentos, a 
maior parte organizados na forma de famílias 
extensas ou parentelas, e reivindicam serem 
reconhecidos como lideranças. Algumas de-
las estão envolvidas em processos reivindi-
catórios de demarcação de terras e esperam 

retornar a esses lugares com os respectivos 
grupos de parentes. Além das três etnias ante-
riormente mencionadas, a RID abriga pessoas 
indígenas de outras origens étnicas, como Bo-
roro e Kadiwéu, além de alguns poucos regio-
nais (brasileiros e paraguaios), normalmente 
agregados a parentelas indígenas, por terem 
contraído casamento com membros de uma 
das etnias que vivem na RID.

Atualmente, a presença de não indígenas 
na RID é identificada como foco de tensão e 
conflito pelas lideranças principais das duas 
aldeias, embora elas não disponham de ins-
trumentos efetivos para impedir a fixação 
destes na RID. A maior parte dos não indíge-
nas vive na aldeia Jaguapiru, e existe a com-
preensão de que a retirada forçada dessas 
pessoas geraria conflitos com as parentelas 
nas quais se inseriram.

A entrada de não indígenas normalmen-
te ocorre de modo clandestino, em entendi-
mentos diretos entre pessoas indígenas e mo-
radores da região, sem passar pelo crivo das 
lideranças. Nem mesmo a FUNAI ou o MPF 
dispõem de controle sobre a presença de não 
indígenas na RID. Líderes kaiowa denunciam 
que, em décadas passadas, muitos desses mo-
radores conseguiram a emissão de documen-
tos indígenas junto à FUNAI local, o que ge-
raria uma situação ilegal. Esses líderes kaiowa 
entendem que dividir a pouca terra que lhes 
restou com não indígenas causa-lhes graves 
prejuízos, mas até hoje não se identificaram 
formalmente os casos e nem se encaminhou 
uma solução para o problema.

O presente artigo enfatiza, em várias par-
tes, o modo como a complexidade do siste-
ma multiétnico instituído na RID favorece o 
surgimento de figurações sociais variadas e 
heterogêneas. É possível inferir que, interna-
mente, cada etnia esteja subdividida em co-
munidades políticas específicas, de origens 
distintas, que chegaram à RID em diferentes 
momentos ao longo do século XX.804 Muitas 
parentelas mantêm suas próprias lideranças 

804 Sobre os processos de diferenciação interna da mes-
ma etnia, consultar PEREIRA, 2011.
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e reivindicam autonomia nas decisões po-
líticas que as afetam. É possível propor que 
o reconhecimento territorial e a saída de 
alguns desses grupos da reserva de Dourados 
poderia proporcionar o distensionamento das 
relações, favorecendo a constituição de um 
ambiente mais harmônico. Essa é a compre-
ensão predominante em órgãos como a FU-
NAI e o MPF, mas até o momento nenhuma 
solução foi efetivada.

As etnias que vivem na RID estabeleceram 
critérios para o compartilhamento das terras da 
reserva, mesmo que esses não sejam os mes-
mos para todos os moradores. Ao longo do sé-
culo XX, a RID foi subdividida em regiões por 
acordos tácitos entre os diversos segmentos 
étnico-políticos. A introdução da agricultura 
mecanizada, no final da década de 1970, re-
alizada pela FUNAI e por ONGs que atuavam 
na RID, gerou uma espécie de especulação 
imobiliária. Para se tornar viável, esse tipo de 
cultivo exigia a incorporação de novos lotes 
pelos poucos agricultores que conseguiram se 
firmar nesse ramo de atividade. Consolidou-se, 
assim, um mercado de venda e arrendamento 
de lotes. Como a terra é um bem extremamen-
te escasso na RID, isso gerou muita tensão e 
muitos agricultores foram obrigados a desistir 
dessa atividade. Os poucos que permanece-
ram logo perceberam as limitações das possi-
bilidades de expansão da agricultura e passa-
ram a ser muito criticados por aqueles que se 
consideram excluídos da posse de terras.

A principal atividade produtiva desenvol-
vida na RID é a agricultura. As famílias indíge-
nas plantam mandioca, milho, batata, feijão, 
mandioca, frutíferas entre outras. No final da 
década de 1970, a FUNAI e algumas ONGs 
introduziram o plantio de soja, adotado até 
hoje por poucas famílias. Muitos moradores 
da RID são contrários ao plantio da soja, o 
que gera tensões entre grupos familiares. Isto 
porque a soja é destinada exclusivamente à 
comercialização e exige maiores extensões 
de terra para cultivo. Entretanto, o plantio de 
soja é pouco viável na RID, por razões como: 
a) raramente ultrapassar dez hectares de área 

contínua, o que onera a realização dos tratos 
culturais; b) baixa capacidade de investimen-
to dos produtores. É comum os produtores 
recorrerem aos programas governamentais de 
incentivo agrícola para, através dos incenti-
vos, tornarem a atividade viável. Outros de-
senvolvem atividades paralelas ao cultivo da 
soja, como a função de comerciantes.

Os produtores de soja geralmente “com-
pram” ou “arrendam” lotes de outros morado-
res, alcançando uma extensão de área mais 
apropriada ao plantio. Algumas lideranças 
denunciaram ao Ministério Público Federal a 
existência de associação entre os indígenas e 
arrendatários não indígenas, plantadores de 
soja. Durante os anos 2010 e 2011, a impren-
sa veiculou notícias sobre prováveis ações 
que o MPF moveria contra os produtores de 
soja na RID.

Os índios constroem suas moradias na 
RID, mas isso não significa que eles consigam 
prover o sustento de suas famílias na interior 
da reserva. Como costumam dizer os pesqui-
sadores, “vivem na terra indígena, mas não 
vivem da terra indígena”, cuja extensão e re-
cursos é insuficiente para prover o sustento. 
A maioria das famílias é forçada a recorrer 
ao trabalho remunerado, sejam aqueles re-
alizados na própria RID ou fora dela. Como 
a maioria dos trabalhadores masculinos não 
dispõe de qualificação profissional, o destino 
mais frequente é o corte de cana.

A multiplicidade de espaços e lideranças 
gerou na RID a necessidade de entendimen-
to e construção de consenso nos assuntos 
que afetam toda a população. Até o perío-
do anterior à promulgação da atual Cons-
tituição Federal (1988), o chefe do Posto 
Indígena e o “Capitão” indígena nomeado 
pelo órgão indigenista oficial eram as pes-
soas imbuídas de autoridade para conduzir 
e orientar os interesses identificados como 
sendo de toda a população indígena. Tal ar-
ranjo institucional assegurou por muito tem-
po as condições mínimas de funcionalidade 
do sistema político aí instituído, mas se tor-
nou obsoleto com as novas orientações do 
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indigenismo oficial do Estado brasileiro. O 
Estado inventou a reserva, mas no momento 
atual não sabe como administrá-la.

Mesmo assim, no período pós-Constitui-
ção de 1988, o modelo baseado na autorida-
de do chefe de posto e do capitão continuou 
sendo praticado na RID, assim como nas 
terras indígenas de Mato Grosso do Sul. En-
tretanto, aos poucos ia ficando claro que ele 
não oferecia segurança jurídica para se sus-
tentar. Em 19 de abril de 2008, a FUNAI emi-
tiu uma portaria presidencial extinguindo de 
vez o sistema de capitanias indígenas. A par-
tir daí, não foram mais emitidas as portarias 
que reconheciam o cargo de “capitão”. De 
lá para cá, nenhuma outra solução jurídico- 
institucional foi efetivamente construída para 
gerenciar as terras indígenas kaiowa e guarani 
em MS. Abandonadas pelo órgão indigenista, 
as lideranças indígenas procuraram – com os 
próprios recursos e com o apoio dos diversos 
tipos de aliados de que dispõem – encontrar 
referências de organização interna para as ter-
ras indígenas. Na RID, as lideranças optaram 
por realizar eleição para escolher o líder, mas 
a FUNAI e o MPF pouco contribuem para o 
aperfeiçoamento do processo. Fica patente a 
necessidade de discutir qual deve ser o pa-
pel desses órgãos na organização do sistema 
político atual na RID, de acordo com os pre-
ceitos da CF de 1988 e de legislações como a 
Convenção 169 da OIT, que apontam para a 
necessidade de os Estados nacionais reconhe-
cerem a autonomia indígena. O Estado bra-
sileiro não pode se eximir dessa obrigação, 
considerando que a reserva é uma invenção 
sua, e que ele tem responsabilidade direta pe-
las dificuldades criadas para a reprodução so-
cial das comunidades indígenas aí recolhidas.

A solução encontrada até o momento tem 
sido: a) a manutenção da divisão administrati-
va e política entre as duas aldeias (Bororó e Ja-
guapiru); b) a escolha de um capitão (mesmo 
sem portaria) para cada aldeia, agora incorpo-
rando o instrumento do voto direto, inspira-
do no modo como as eleições são realizadas 
para a escolha de parlamentares e mandatá-

rios dos municípios e outros entes da federa-
ção; c) a criação de uma diretoria para apoiar 
a administração de cada aldeia, distribuindo 
competências entre um grupo de pessoas re-
conhecidas como lideranças; d) a criação de 
uma força de segurança, a partir da implanta-
ção de uma patrulha indígena que tenta cui-
dar da segurança interna, especialmente nos 
finais de semana, quando há maior incidência 
de casos de violência, principalmente entre 
os jovens. Essa organização indígena, muitas 
vezes, recebe a acusação de atuar como milí-
cia. Entretanto, de modo ambíguo e contradi-
tório, é a ela que a maior parte dos indígenas 
recorre quando necessita da intervenção de 
uma autoridade. É também através dela que 
os órgãos policiais atuam na RID.

Boa parte dos grupos de famílias das três 
etnias mantém interação frequente e inten-
sa com diversos segmentos organizados da 
sociedade regional, em especial com seg-
mentos delas que, de alguma forma, têm in-
teresses voltados para a população indígena 
que vive na RID. Dentre esses segmentos, é 
possível observar comerciantes, agenciadores 
de mão de obra, políticos, funcionários pú-
blicos, ONGs, pesquisadores, universidades, 
religiosos etc. Os indígenas, por sua vez, tran-
sitam quase que cotidianamente pela cidade, 
por diversos motivos, tais como: estudo, tra-
balho, diversão, venda de artesanato e pro-
dutos agrícolas, compra de alimentos, men-
dicância dentre outros (TROQUEZ, 2006). 
Os meios de comunicação de massa, como 
a TV e o rádio, fazem parte do dia a dia das 
famílias, sendo comum presenciarem situa-
ções em que as formas de conduta indígena 
inspiram-se diretamente em comportamentos 
veiculadospela mídia. É importante observar 
que estas articulações com o entorno regional 
contribuem ainda mais para potencializar a 
complexidade das configurações sociais da 
população indígena da RID.

A despeito de suas diferenciações inter-
nas, é possível dizer que a população da RID 
compõe um sistema de interação permanente, 
marcado por relações mais ou menos fre-



792 A RESERVA INDÍGENA DE DOURADOS

quentes entre grande parte de seus morado-
res. Trata-se de um sistema multiétnico articu-
lado por inúmeras redes de relações sociais, 
trocas matrimoniais, materiais e simbólicas, e, 
como não poderia deixar de ser, por rivalida-
des e troca de hostilidades entre os diversos 
segmentos de natureza política, sempre que 
os mecanismos de resolução de conflitos se 
tornam insuficientes, fenômeno inexorável à 
vida social em qualquer sociedade. Penso ser 
possível considerar a RID como um sistema 
multiétnico, mas é importante distingui-lo de 
comunidade, no sentido lato do termo. Isso 
porque não se trata de sistema de interação 
face-a-face, visto que os mais de 12.000 habi-
tantes não se conhecem pessoalmente. Talvez 
fosse possível dizer que aí convivem várias 
comunidades, cujas relações entre si são mar-
cadas por graus variáveis de alteridade.

Como ocorre nos sistemas multiétnicos, 
identificados e descritos pela antropologia em 
diversas partes do mundo, as fronteiras en-
tre as diversas etnias que vivem na RID são 
permeáveis, ocorrendo permanente fluxo de 
pessoas, bens e valores entre elas. Permeáveis 
são também as relações que se estabelecem 
entre a sociedade indígena e a não indígena, 
as quais se transformam em veículo de bens 
econômicos e simbólicos que alimentam as 
trocas culturais. Vale lembrar que transpor a 
fronteira não implica dissolvê-la, mas, ao con-
trário, exige o seu reconhecimento. Ao tran-
sitarem pelas (ou transgredirem as) fronteiras 
étnicas existentes na RID, as pessoas que aí 
vivem constantemente confirmam a natureza 
diferencial entre ser Kaiowa, Guarani, Terena 
ou “Branco” – karai ou purutuya.

É possível que as pessoas de uma etnia 
aprendam a se comportar e a se identificar 
parcialmente com a etnia com a qual se 
relacionam com frequência, como nos casos 
de casamentos interétnicos. Isto acarreta in-
tensas negociações e compromissos, que a 
todo o momento afirmam a natureza diferen-
cial dos distintos modos de ser aí reunidos. 
É possível identificar casos como o de um 
homem kaiowa casado com mulher terena, 

que aprendeu a falar um pouco a língua te-
rena; ou casos inversos. De qualquer forma, 
mesmo em constante movimento de trans-
formação, a natureza diferencial das etnias 
sempre tende a ser recomposta. As distinções 
deslocam-se, refazem-se ou se articulam em 
outras bases, mas não se extinguem.

Na RID, muitos são os desafios para produzir 
as condições de existência material de modo a 
atender satisfatoriamente as necessidades bio-
lógicas e culturais. O principal desses desafios 
é ampliar e assegurar o acesso regular e per-
manente a alimentos de qualidade, em quan-
tidade suficiente para nutrir e manter a saúde 
da população. Com a destruição das matas, as 
atividades de caça, pesca e coleta perderam 
sua importância no provimento de alimentos, e 
mesmo o cultivo de roças de coivara ou mecani-
zada tornou-se impossível para a maioria. Cada 
vez mais se acentua a dependência da compra 
de alimentos e produtos industrializados. Isso 
implica a necessidade de salário e renda, pouco 
disponível na reserva.

Em décadas passadas, existia muita carên-
cia de alimento e a fome imperava na RID. 
Nos últimos anos, os governos implantaram 
vários programas sociais que asseguram o 
fornecimento de cestas básicas, bem como 
outros programas de seguridade social, como 
bolsa escola e auxílio maternidade. A mudan-
ça na dieta alimentar criou o problema da 
carência de proteínas, vitaminas e outros nu-
trientes, já que a alimentação fornecida é ba-
seada na oferta de energéticos (carboidratos, 
amidos e açúcares). Segundo Ribas (2001), a 
população indígena em Mato Grosso do Sul 
vive uma situação de insegurança alimentar, 
com ingestão inadequada de nutrientes, mo-
notonia alimentar e tendência à diminuição 
do aleitamento materno. Os especialistas 
em nutrição identificam tais transformações 
como um sério problema alimentar, que com-
promete o desenvolvimento das crianças e a 
saúde dos adultos. Tal problema é agravado 
pela ausência da autonomia na produção de 
alimento e a dependência crescente de pro-
gramas assistenciais.
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Além do problema da desnutrição, que 
ainda é frequente, a RID é muito conhecida 
na mídia por apresentar graves problemas so-
ciais, falta de espaço físico, superpopulação, 
índices elevados de violência, falta de aces-
so à educação de qualidade, água potável, 
entre outros. A nova geração de lideranças 
empenha-se em resolver tais problemas, mas 
as soluções sempre esbarram na dificuldade 
de contar com o necessário apoio das institui-
ções estatais. Inexiste uma política indigenis-
ta que proponha ações efetivas e adequadas 
para a resolução de tais problemas. O prin-
cipal desafio é encontrar alternativas de for-
mação, ocupação e geração de renda para o 
grande número de jovens na RID. A despeito 
do alto índice de mortalidade infantil e mortes 
de jovens por violência, o crescimento vege-
tativo da população é bastante elevado, sendo 
que, a cada ano, um grande número de pesso-
as chega à fase adulta, necessitando de renda 
para o suprimento das novas famílias que se 
formam (Ilust. 250). 

Afora estes graves problemas, na RID exis-
tem poucas oportunidades de lazer para as 
pessoas, especialmente para os jovens. Várias 
lideranças associam o alto índice de violência à 
ausência de políticas de esporte e lazer voltadas 
para as crianças e para a juventude indígena. 
É comum também expressarem que as formas 
de diversão, como rituais religiosos, chichas805 e 
bailes, são pouco praticados e não atraem mais 
a atenção dos jovens na atualidade.

Considerações finais

Teorias antropológicas, hoje consideradas 
ultrapassadas – tais como o evolucionismo 
cultural do final do século XIX ou as teorias da 

805 Chicha refere-se à bebida fermentada de milho, ba-
tata, mandioca ou frutas como guavira e jabuticaba. 
Essas bebidas eram consumidas nos intervalos de 
cantos e danças guachire (guahu, kotyhu). Embora 
essas danças sejam exclusivas dos Kaiowa e Guarani, 
até háalgumas décadas era comum que todos os mo-
radores da RID participassem de tais eventos festivos, 
assim como dos bailes, quando se tocavam e se can-
tavam músicas regionais ou fronteiriças. 

aculturação de meados do século XX –, pro-
punham que as culturas em interação tende-
riam à uniformização, o que ocorreria a partir 
da adoção de um padrão cultural dominante. 
Acreditava-se que isto conduziria à predomi-
nância da vertente cultural ocidental, con-
siderada mais bem equipada e a única com 
futuro histórico possível. A realidade encon-
trada em Dourados demonstra que ali acon-
tece exatamente o contrário, pois a interação 
entre as etnias, ao invés de reduzir a heteroge-
neidade, a potencializa. A convivência entre 
as etnias, e entre elas e o entorno regional, 
parece expandir o potencial de diversidade 
dos segmentos diferenciais, ao ponto de di-
ficultar ou mesmo impossibilitar a condução 
política do sistema multiétnico aí instaurado. 
Essa característica torna difícil ou inapropria-
do perceber a RID enquanto uma comunida-
de, no sentido clássico atribuído a esse termo 
nos estudos das ciências sociais.

A relação dos moradores da RID com o 
entorno regional, com a sociedade nacional 
e mesmo com a “sociedade” mundial, pro-
porcionada tanto pela circulação das pesso-
as como pelo acesso à mídia e internet, torna 
possível a incorporação constante de novos 
materiais culturais. Na RID, surgiram novas 
categorias geracionais, como jovens e ado-
lescentes, bem como segmentos de interesse 
e expressão cultural, como cantores de rap, 
grupos religiosos, redes de internautas e mo-
dalidades de gangs de usuários de drogas, de-
nominadas de “malucos” que, muitas vezes, 
aterrorizam os demais moradores. Tal carac-
terística apresenta-se como um desafio per-
manente para as lideranças da comunidade e 
para os gestores públicos, dada a dificuldade 
de se conceber políticas públicas que deem 
conta de toda essa complexidade.

As populações étnicas kaiowa, guarani 
e terena na RID constroem suas figurações 
identitárias exclusivas em ambiente marcado 
por relações interssocietárias, interétnicas e 
interculturais. Tal ambiente é marcado pelas 
trocas que ora aproximam, ora distanciam 
pessoas e segmentos de pessoas, impondo o 
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reposicionamento constante dos segmentos 
diferenciais e das distinções entre eles. Algu-
mas práticas são partilhadas, mas, no momen-
to de sua realização, elas acabam por repor 
diferenças intrínsecas à composição de cada 
segmento e, não raro, criam a possibilidade 
da articulação de novos módulos diferenciais, 
que podem se constituir como nascedouro de 
formas organizacionais inteiramente novas. A 
RID pode ser apropriadamente descrita como 
um laboratório étnico-social.

Boa parte dos Kaiowa, Guarani e Terena, 
especialmente suas lideranças de maior ex-
pressão, apresenta plena consciência do ca-
ráter dinâmico de suas culturas. É comum 
expressarem que não é mais possível (e talvez 
para a maior parte deles, nem mesmo desejá-
vel) viver do mesmo modo como os pais, avós 
e antepassados viviam. A descrença na possi-
bilidade de manter intacta a suposta “pureza 
cultural ancestral” não implica a renúncia do 
reconhecimento da condição de índio, con-
temporâneo de seu tempo. Facilmente reco-
nhecem que se produzem culturalmente de 
modo distinto do branco – karai/purutuya –, 
mas também distinto de seus ancestrais histó-
ricos. Todos se reconhecem como indígenas e 
atribuem a essa condição elementos históri-
cos e culturais que os vinculam a sociedades 
pré-colombianas, das quais se consideram os 
legítimos representantes atuais. Uma forma 
jocosa de se tratarem reciprocamente é di-
zerem “oh índio” ou “oh bugre”, sendo im-
plícito o reconhecimento de uma identidade 
exclusiva.

Chama a atenção o fato de que as famílias 
de cada etnia que vive RID acabam por se di-
ferir das que vivem em outras comunidades 
da mesma etnia. Isto pode ser tributado à in-
teração permanente no sistema interétnico aí 
instituído. Significa dizer, por exemplo, que os 
Terena que vivem na RID apresentam distin-
ções significativas dos Terena que vivem em 
outras terras indígenas desta etnia, o mesmo 
acontecendo com os Kaiowa e os Guarani. 
É notável a diferença quando se comparam 
os habitantes da RID com seus patrícios de 

comunidades compostas exclusivamente por 
membros de uma única etnia. Assim, o ce-
nário multiétnico da RID imprime distinções 
nas etnias que entram em sua composição, 
sendo que tais distinções são muito explici-
tadas por membros de outras comunidades 
quando interagem com pessoas oriundas da 
RID. É claro que os membros de cada uma 
das três etnias que vivem na RID muitas vezes 
mudam para as comunidades monoétnicas 
de seus patrícios e inserem-se plenamente 
nessas comunidades, mas isso sempre exige 
certo esforço de adaptação aos estilos de vida 
aí praticados, significativamente distintos do 
modo como se vive na RID. É comum ouvir 
a expressão “o Douradão é diferente” dos 
outros lugares.

No cenário multiétnico da RID, a identifi-
cação das etnias mantém-se como elemento 
ordenador das relações sociais, mesmo ocor-
rendo expressivo número de casamentos inte-
rétnicos. Muitos desses casamentos resultam 
em relações matrimoniais tensas ou em dis-
cordâncias sobre o modo como criar os filhos, 
mas muitas relações são também significati-
vamente harmônicas, resultando em arranjos 
parentais que ampliam as possibilidades de 
convivência interna entre as etnias e com o 
entorno regional. Na RID, as três etnias com-
partilham os serviços de saúde, educação, re-
ligião, sustentabilidade econômica, segurança 
etc. oferecidos pelos órgãos governamentais 
e pelas organizações da sociedade civil, e as 
redes interétnicas são fundamentais para o 
funcionamento das instituições que prestam 
esses serviços. Por outro lado, a convivência 
próxima articula-se com intensos processos 
de diferenciação étnica. Tais diferenciações 
cumprem a importante função de marcar dife-
renças entre parentelas e segmentos políticos, 
articulados em torno de objetivos e interesses 
exclusivos de determinados segmentos. En-
tender e situar-se em relação a esse sistema é 
um enorme desafio, tanto para o morador da 
reserva como para o pesquisador. O empenho 
aqui foi apenas apresentar o panorama geral 
dessa complexidade.
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Aty Guasu, as grandes 
assembleias kaiowa e guarani: 

Os indígenas de Mato Grosso do Sul e a luta pela 
redemocratização do país

Spensy K. Pimentel

In memoriam: Amilton Lopes, Antonio Brand, 
Zezinho (Laranjeira Nhanderu), Adélio (Mba-
rakay), Delosanto, Odúlia e Nísio (Guaiviry) e 
tantos outros líderes indígenas e apoiadores do 
movimento que pereceram nos últimos anos. 
Que descansem em paz, depois de uma vida 
de luta (Ilust. 251). 

É no final dos anos 1970 que começam a 
despontar, na imprensa nacional e internacio-
nal, as notícias sobre a reação dos Kaiowa e 
Guarani de Mato Grosso do Sul à perda de 
suas terras de ocupação tradicional.806

O primeiro caso a ganhar repercussão foi o 
dos indígenas que habitavam a área conheci-
da como Rancho Jacaré, em terras da empre-
sa Mate Laranjeira, no município de Laguna 
Carapã. Em 1977, para evitar que pleiteassem 
a regularização da área como terra indígena, 
o grupo – 130 pessoas, segundo indica notí-
cia da época807 – foi levado pelos fazendeiros 

806 Manifesto meus agradecimentos a Jorge Gomes (Pi-
rakuá), pelo incentivo à pesquisa que resultou nes-
te artigo. E a todos os veteranos do movimento Aty 
Guasu e os apoiadores que colaboraram com a pes-
quisa. As informações constantes deste artigo foram 
obtidas, principalmente (mas não apenas), a partir 
de pesquisas financiadas pela Capes e pela Fapesp 
(processo 2011/11.200-5 e o Projeto Temático Redes 
Ameríndias – 05/57134-2) e também estão ligadas ao 
projeto que resultou no vídeo “Mbaraka – A Palavra 
que Age”, vencedor do edital Etnodoc 2009 (MinC/
Iphan/Petrobras). 

807 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/
noticias?id=78642>. 

para o Paraguai em caminhões, sendo despe-
jado nas proximidades da cidade fronteiriça 
de Pedro Juan Caballero. Poucos dias depois, 
esse grupo foi resgatado pela FUNAI e trazido 
de volta para o Brasil.

Em 07/10/1978, o Estado de São Paulo 
noticiava: “FUNAI investiga a saída de índios 
de reserva em MT”. Poucas semanas antes, 
a própria FUNAI de Mato Grosso havia to-
mado a iniciativa de retirar o grupo kaiowa 
de Rancho Jakare, levando-o, desta vez, para 
dentro da Terra Indígena Kadiwéu, na região 
da serra da Bodoquena,808 próxima ao Panta-
nal. Naquele período, segundo consta, circu-
lava a ideia de criar, na região, um parque in-
dígena, nos moldes do que fora instalado no 
Xingu, nos anos 1960, e um grupo de Ofaié 
que vivia em Brasilândia (MS) já havia sido 
transferido também para ali, em 1977 (BOR-
GONHA, 2006, p. 55-57). 

Um testemunho sobre o episódio, da nhan-
desy (xamã) Livrada Rodrigues, de Rancho 
Jakare, foi registrado por A. Silva: 

Daqui eles nos levaram em gaiola, gaiola mes-
mo, vieram três gaiolas, na gaiola que nós fo-
mos. Nos levaram de um cercado nos ergue-

808  Curiosamente, o delegado regional da FUNAI res-
ponsável pela decisão de levar o grupo para a Bodo-
quena foi o terena Joel de Oliveira, que ficou conhe-
cido como o primeiro indígena a ocupar um posto 
como esse (cf. CEDI, 1987, p. 390). 
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promovidas pelos Kaiowa e Guarani. A orga-
nização no local passava, portanto, pelo esta-
belecimento de uma linha de abastecimento 
de víveres que furasse o bloqueio dos fazen-
deiros. Nesse sentido, o apoio externo era 
fundamental, e atores ligados ao CIMI, que 
já auxiliava na divulgação nacional do caso, 
encarregavam-se da mobilização.

O CIMI fora fundado em 1972, em meio 
a um processo internacional de renovação 
das relações que a Igreja católica travava com 
os povos indígenas (PREZIA, 2003; SILVA A., 
2005). A criação do novo organismo deu-se à 
luz de um debate que envolveu, inclusive, o 
sentido da própria ação missionária junto aos 
povos indígenas.

Em 1971, a Declaração de Barbados – re-
sultante de evento patrocinado pelo Conse-
lho Mundial de Igrejas, e assinada por onze 
eminentes antropólogos, entre os quais Darcy 
Ribeiro – denunciava que a atividade evange-
lizadora era “etnocêntrica” e um “componen-
te da ideologia colonialista”, tendo caráter 
“espúrio”, “essencialmente discriminatório” 
e uma “relação hostil com as culturas indí-
genas”. Com base nessa análise, o documen-
to recomendava “acabar com toda atividade 
missionária” e, enquanto isso não ocorresse, 
que as missões assumissem “um papel na li-
bertação das sociedades indígenas” (SUESS, 
1980, p. 19-26; PREZIA, 2003, p. 55-56). 

Em Mato Grosso do Sul, a chegada desse 
novo organismo católico não se deu sem forte 
debate. Como demonstra A. Silva (2005), alas 
conservadoras da Igreja em Mato Grosso ain-
da sustentaram, durante boa parte dos anos 
1970, uma iniciativa de mobilização em tor-
no da Pastoral Indigenista, que incluía estreito 
diálogo com a FUNAI, e o estabelecimento 
oficial do CIMI no estado deu-se apenas em 
1979 – ainda que, desde 1977, a criação de 
uma regional já estivesse em estudo.

Em relatório de 1975, apresentado por Sil-
va (2005, p. 120), a equipe do CIMI Nacional 
já demonstrava acompanhar de perto a situ-
ação dos indígenas de Rancho Jakare, sendo 
então denominados “desaldeados”, residindo 

ram, deste cercado nos levaram [...] ali que 
descemos todos [...] Pelo caminho, dormimos, 
nos alimentaram, nos davam pãozinho para 
não morrermos de fome, tampavam da gente 
a gaiola para não vermos nosso rastro. Assim 
que nos levaram, e a gente ficava olhando pe-
los buraquinhos pra ver onde estavam nos le-
vando. (SILVA A., 2005, p. 125). 

Meses depois, em 13/05/1979, a situação 
dos indígenas de Rancho Jakare ainda não es-
tava resolvida, e o caso voltava ao destaque 
nacional, desta vez na Folha de São Paulo:809 
“Migrações forçadas causam sérios danos para 
índios Caiová”. Três crianças haviam morrido de 
sarampo, diante da resistência da FUNAI a levar 
os índios de volta para seu local de origem, e 
outras dez estavam internadas, em decorrência 
das péssimas condições em que foram aban-
donados os indígenas na Bodoquena. A repor-
tagem de maio de 1979 relatava que, desde 
dezembro do ano anterior, três meses após sua 
chegada à Bodoquena, o grupo tentava retornar 
a pé ao Rancho Jakare (uma distância de quase 
500 quilômetros). Na última tentativa, em abril 
de 1979, a FUNAI acabou cedendo e, depois 
de encontrá-los no meio do trajeto, levou-os ao 
Posto Indígena em Dourados, onde ainda per-
maneceram algum tempo antes de regressar.

Em 01/09/1979, era o Estado de São Paulo 
a destacar: 

O CIMI [Conselho Indigenista Missionário] de-
nunciou que os Guarani Kaiowa, que retorna-
ram a pé para Rancho Jacaré (MS) depois de 
terem sido transferidos arbitrariamente pela 
FUNAI para a Serra da Bodoquena, passam 
fome, enquanto suas terras continuam sendo 
exploradas pela Companhia Mate Laranjeira.810

A partir desse retorno ao Rancho Jakare, 
iniciava-se uma fase de resistência a novos 
despejos, em que a comunidade permanecia 
em uma espécie de estado de sítio – seme-
lhante, por sinal, ao que se verifica até hoje, 
em alguma medida, em ocupações de terra 

809 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/
noticias?id=78651>. 

810 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/
noticias?id=78655>.
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nos “fundos da Fazenda Mate Laranjeira”, na 
“Fazenda Rancho Grande” e na “Cabeceira 
do Segundo Córrego”.

O uso do termo “desaldeados” é mais um 
elemento a demonstrar que foi progressiva a 
construção do entendimento do CIMI sobre a 
questão fundiária na região – o que é corrobo-
rado por outro relatório, de agosto de 1977, 
intitulado “A escravidão e o abandono”, o 
qual consta como anexo do trabalho de Silva. 
À época, era, ainda, como se essa situação 
em Rancho Jakare fosse uma exceção, diante 
de um padrão de “aldeamento” considerado 
normal (MURA, 2006; EREMITES DE OLIVEI-
RA; PEREIRA, 2009). 

Basta observar que, no relatório de 1977, 
para cada aldeia retratada, havia um item, 
“problemas mais graves”, e a falta de ter-
ras não é, em geral, assinalada, como uma 
questão em si – as violências praticadas pela 
Guarda Indígena811 são bem mais citadas. O 
problema da falta de terra aparece apontado 
principalmente nos casos de Panambizinho 
(Dourados) e Campestre (Antonio João), duas 
áreas onde os indígenas resistiram por déca-
das às iniciativas de expulsão.

Nessa última localidade, a equipe do CIMI 
registra ter sugerido ao grupo liderado por Al-
ziro Vilhalva que atravessasse para o Paraguai, 
uma vez que, a poucos quilômetros dali, o go-
verno daquele país estava demarcando terras 
(hoje, a Colónia Indígena Pysyry). A resposta 
de um interlocutor indígena não identificado 
que o documento registra é taxativa e ajuda 
a entender como as lideranças kaiowa e gua-
rani foram, pouco a pouco, se fazendo com-
preender pelos seus apoiadores brancos, os 
quais, inicialmente, pareciam não perceber a 
natureza estrutural dos problemas: 

Não vou para o Paraguai porque sou brasilei-
ro, minha terra é aqui e aqui tenho direitos a 
reclamar. Sei que ainda estou sozinho, nin-
guém me ajuda; que fazendeiro pisa por cima 

811 Instituição criada pela FUNAI em 1969 e que acabou 
servindo, nos anos 70, como aparelho para reprimir 
grupos que buscavam retomar as terras de onde vi-
nham sendo expulsos e contê-los dentro das reservas 
demarcadas pelo SPI. Ver a respeito HECK, 1996.

da gente como se fosse praga; que não dá va-
lor ao índio. Nossa terra agora é tudo capim, 
e os bois pisam em cima dos nossos parentes 
enterrados. (SILVA A., 2005, p. 179). 

Quanto ao Rancho Jakare, o fato é que a 
resistência dos indígenas, aliada à ampla di-
vulgação do caso, terminou por impor uma 
negociação com os fazendeiros, e foi acerta-
do um termo de doação das terras. Em março 
de 1984, por fim, era registrada a Terra Indí-
gena Rancho Jakare, com 778 hectares, e, um 
mês depois, a TI Guaimbé, próxima à primei-
ra, com 717 hectares.

Ao mesmo tempo que acontecia a mobili-
zação dos indígenas ali, mais ao sul, perto de 
Paranhos e Tacuru, outras comunidades tam-
bém se viam ameaçadas de despejo – como 
se sabe, era geral na região o movimento pela 
expulsão dos indígenas das áreas que ocupa-
vam nos chamados “fundos de fazendas”.

Em 1980, a imprensa nacional dava desta-
que a outro processo de expulsão de um gru-
po kaiowa, desta vez da fazenda Paraguasu, 
em Paranhos (MS), à beira do rio Iguatemi. Os 
jornais mencionavam denúncias do CIMI e da 
Comissão Pró-Índio (CPI),812 de São Paulo, de 
que a FUNAI, na época ainda controlada pe-
los militares, estava agindo contra os indíge-
nas. “O presidente da FUNAI, coronel Nobre 
da Veiga, está indiretamente endossando as 
violentas tentativas de expulsão de uma co-
munidade de índios Kaiowa-Guarani, pelos 
jagunços do proprietário da fazenda Paragua-
su, no município de Amambai”, dizia nota 
divulgada pela CPI em 13/2/1980, segundo a 
Folha de São Paulo.813

A perseguição por parte dos fazendeiros 
já era registrada pela própria FUNAI desde 

812 A Comissão Pró-Índio de São Paulo surgiu em outu-
bro de 1978, na esteira da divulgação da proposta 
do governo militar de emancipação compulsória de 
povos indígenas. Entre os fundadores, teve duas an-
tropólogas, Lux Vidal e Manuela Carneiro da Cunha, 
além do jurista Dalmo de Abreu Dallari. O histórico 
da CPI está detalhado em www.cpisp.org.br. Ver, ain-
da, COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO, 1981.

813 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/
noticias?id=78671>.
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1976.814 Ao longo de 1979, os líderes Pancho 
Romero, Rafael Duarte e Marcelo foram até 
mesmo a Brasília pedir providências, e uma co-
missão designada pela fundação recomendou, 
em relatório, a criação de uma reserva ali, ates-
tando a antiguidade da ocupação indígena no 
local.815 O estudo da FUNAI localizou um mapa 
da Comissão Rondon, com dados da virada do 
século XX, apontando a presença indígena na 
área. Ainda assim, o militar que presidia a fun-
dação alegava que os indígenas seriam “nôma-
des”, que transitariam entre Brasil e Paraguai, e 
que por isso não era possível demarcar a terra.816

Ao longo do ano de 1980, o caso perma-
neceu constantemente na imprensa, expondo 
o descaso do governo federal com a situação 
dos Kaiowa e Guarani. O proprietário da fa-
zenda Paraguasu, à época, chegou a oferecer 
propina ao superintendente-geral da FUNAI, 
Pedro Paulo Carneiro, que divulgou o caso e 
renunciou, logo em seguida. Em meados de 
julho, um indígena foi morto com quatro tiros 
nas costas pelo capataz de uma fazenda vizi-
nha à Paraguasu.

Os fazendeiros acabaram levando a me-
lhor e, no início de outubro, os jornais de 
Brasília anotavam a denúncia do vigário ge-
ral de Dourados, Hugolino Becker: na surdi-
na, a FUNAI estava retirando da área o grupo 
de Paraguasu, cerca de 100 pessoas. “A FU-
NAI baixou a bota”, provocava o Porantim, 
órgão oficial do CIMI, em sua edição de no-
vembro de 80.817

O grupo de Paraguasu foi transferido para a 
Reserva de Amambai e, posteriormente, para 
Pirajuy, em Paranhos. Thomaz de Almeida en-
contra, entre 1981 e 1983, diversos registros 

814 Vide documentos reunidos por Thomaz de Almeida, 
em relatório à FUNAI de 27/9/1984: ele cita, ali, re-
latório de ocorrência registrado pelo chefe de posto 
da FUNAI em Pirajuy em 14/2/1976 a respeito da 
expulsão de nove famílias do local conhecido como 
Takuaraty, reivindicado por Geraldo Coimbra como 
parte da Fazenda Laranjal.

815 Vide notícia da FOLHA DE SÃO PAULOcitada.
816 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/

noticias?id=78979>.
817 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/

noticias?id=78729>.

sobre suas idas e vindas. Destaco a transcri-
ção que o autor realiza de um documento da 
FUNAI, enviado pelo chefe do Posto Indígena 
de Pirajuy e datado de 30/8/1984: 

[O documento] relata a transferência da comu-
nidade de Takuaraty/Yvykuarusu da Paraguasu 
para Amambai (1980); seu intento de voltar a 
pé para o mesmo lugar de onde tinham sido 
retirados (1981); de como três dos líderes fo-
ram a Brasília (10/81); de como tentaram nova-
mente voltar a pé para a Paraguasu (9/83); de 
como novamente foram a Brasília (11/83); de 
como iniciaram nova marcha de retorno à Pa-
raguasu (24/12/83); de como foram novamen-
te retirados de lá pela FUNAI dias depois e de 
como, finalmente, em 14/8/84, ficou surpreso 
de saber que os índios tinham novamente se 
dirigido, a pé, para a Paraguasu, onde perma-
necem até hoje. Conclui afirmando que “não 
há mais condições de implantar qualquer ou-
tro trabalho no sentido de fixar definitivamen-
te esses índios Kaiowa na área do PI Piraju’y, 
uma vez que nessa tentativa foram esgotados 
todos os recursos”. (THOMAZ DE ALMEIDA, 
1984, p. 28-29). 

Em 22/8/84, o Estado de Minas noticiava 
que, no fim de semana anterior (dias 18 e 19), 
um grupo de cerca de 130 pessoas, lideradas 
por Pancho Romero – que estava envolvido na 
reação à expulsão dos indígenas desde 1976 
– voltou à área, dentro em pouco reconhecida 
como Terra Indígena Takuaraty/Yvykuarusu.818 
Ainda assim, demorariam mais dez anos até a 
homologação da área, em 04/10/1993 (Ilust. 
252). 

Nessa região mais ao sul e próxima à fron-
teira com o Paraguai, atuava, desde 1977, um 
grupo de indigenistas que tocava o Projeto 
Kaiowa Ñandeva, mais conhecido pela sigla 
PKN. A trajetória do PKN, inicialmente dedi-
cado ao apoio à produção agrícola em algu-
mas aldeias, e seu progressivo envolvimento 
com a questão das terras, foi narrada pelo an-
tropólogo que fundou o projeto, Rubem Tho-
maz de Almeida (2001), em livro derivado de 
sua dissertação de mestrado na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
818 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/

noticias?id=78733>.
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Com maior ou menor êxito, conforme 
conta o autor, o PKN atuou, inicialmente, em 
aldeias kaiowa e guarani demarcadas pelo 
antigo Serviço de Proteção ao Índio (SPI): 
Takuapery, Ramada (hoje Sassoró) e Pirajuí. 
O objetivo, como explica Thomaz de Almei-
da, era incrementar a produção agrícola, por 
meio das chamadas kokue guasu (grandes ro-
ças), compreendidas como roças coletivas, a 
fim de melhorar o padrão de alimentação das 
famílias indígenas e, ao mesmo tempo, pro-
porcionar-lhes alguma possibilidade de exce-
dente, para que a venda no mercado regional 
lhes proporcionasse alguma renda.

Antes de criar o PKN, Thomaz de Almei-
da estagiara no Paraguai, junto ao Projeto 
Paĩ-Tavyterã (PPT),819 iniciativa indigenista 
na qual estavam envolvidos os antropólo-
gos Bartomeu Melià,820 Georg Grünberg e 
Friedl Paz Grünberg.821 Inicialmente, ele 
tentou fazer com que a FUNAI financiasse 
o projeto, mas, diante da impossibilidade 
de apoio público, apelou a fundos interna-
cionais, de entidades ligadas a igrejas pro-
testantes europeias.

Uma reportagem da revista Veja, em 
01/2/1978, mostra como o discurso do PKN, à 
época, estava, ainda, totalmente voltado para 
a questão do incremento da produção agríco-
la nas aldeias. Intitulado “O modelo agrícola 
guarani”, o texto vinha na seção de Ciência, 
sob o chapéu Antropologia. Entrevistado, Tho-
maz de Almeida falava, por exemplo, em “en-
sinar os índios a se desenvolverem sozinhos”. 
“É um erro impor ao índio modelos de pro-
dução que escapam a sua compreensão. As 
suas formas tradicionais de produção devem 
ser preservadas e estimuladas”, dizia.822

819 Paĩ Tavyterã é autodenominação dos grupos falantes 
do dialeto kaiowa que habitam no Paraguai, em con-
tiguidade com a ocupação kaiowa em Mato Grosso 
do Sul. Ver CHAMORRO, neste volume.

820 Ver MELIÀ et al., 2008 [1976].
821 Georg Grünberg, vale lembrar, foi um dos signatários 

da Declaração de Barbados, em 1971 (cf. PREZIA, 
2003, p. 329). 

822 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/
noticias?id=78816>.

Foi em meio aos trabalhos nas aldeias 
que o PKN passou a se deparar com relatos 
de casos de expulsão de famílias kaiowa e 
guarani das áreas que ocupavam nos fun-
dos de fazendas. Durante as reuniões con-
vocadas para discutir os problemas ligados 
à produção agrícola, surgiam, para descon-
certo dos antropólogos, as discussões sobre 
tal ou qual grupo que estava sendo ameaça-
do ou havia sido expulso.

Justamente, em novembro de 1978, quan-
do aflorava a discussão sobre Paraguasu, o 
PKN promoveu, na reserva de Takuapery, uma 
reunião dos chamados “cabeçantes”, que li-
deravam o processo de cultivo nas roças cole-
tivas incentivadas pelo projeto. Uma segunda 
reunião nos mesmos moldes foi realizada em 
Paranhos, na reserva de Pirajuí, em janeiro de 
1979. Foi nesse segundo encontro, segundo 
Thomaz de Almeida, que ocorreu a cena nar-
rada por ele, em que o líder Pancho Romero 
leva à reunião o tema da luta pela terra que 
seu grupo promovia:823

Em um determinado momento do encontro, 
dada a palavra a Pancho Romero, um Kaiowa 
já idoso, este apresenta o problema que vinha 
enfrentando com os grupos familiares por ele li-
derados, já que fazendeiros queriam expulsá-los 
das terras que sempre haviam ocupado, onde 
seus antepassados estavam enterrados e que nos 
últimos tempos haviam se transformado em fa-
zendas. O depoimento de Pancho Romero co-
locou à luz a existência de um fenômeno que, 
para o PKÑ, existia apenas hipoteticamente 
uma vez que os índios até então não haviam 
apresentado a questão. Pancho Romero dei-
xou claro sua profunda indignação com o fato, 
e havia ido ao Pirajuy naquele momento para 
apresentar estes problemas e averiguar se ali 
encontraria aliados. (THOMAZ DE ALMEIDA, 
1985, p. 23-24). 

823 Em textos anteriores, o autor havia indicado que 
essa fala inaugural ocorrera na primeira reunião, em 
novembro, mas, mais recentemente (abril de 2012 
– informação pessoal), ele revisou seus cadernos de 
campo e concluiu que o evento se deu na segunda 
reunião de cabeçantes, não na primeira – portanto, 
em janeiro de 1979. 
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Em meio a esse processo de compreensão 
sobre o que estava se passando na região, na-
quele momento, a equipe do PKN também 
presenciou a chegada de grupos inteiros ao 
interior das reservas, depois de terem sido 
despejados das terras que antes ocupavam. 
Celso Aoki assim explica a forma como acon-
teciam as coisas no período: 

Quando havia algum conflito entre os Kaio-
wa e Ava Guarani com fazendeiros, portanto, 
fora das reservas, não havia dúvidas: a Funai 
ia ao local, retirava os indígenas e levava para 
a reserva mais próxima. Sempre se ouvia dizer 
no órgão algo como “os índios estão criando 
problemas lá na fazenda tal”. As missões reli-
giosas também faziam um esforço nessa dire-
ção de levá-los para dentro das reservas, que 
eram consideradas as únicas terras indígenas 
na região. As pessoas achavam que aquele era 
o trabalho delas. Era o espírito da época. Nin-
guém parecia ver nada de estranho naquilo. A 
questão da terra parecia ser uma página virada 
na história dos Guarani do MS. Acho que nós, 
indigenistas e estudiosos, contribuímos para 
voltar a página e fazer com que o governo fe-
deral (Funai) visse que a questão da terra não 
estava resolvida. E nós chegamos a ver essa 
situação a partir dos relatos e denúncias dos 
grupos que resistiam.824

Poucos meses após a apresentação do pro-
blema em Paraguasu por parte de Pancho Ro-
mero, o próprio Thomaz de Almeida foi encar-
regado pela FUNAI de produzir um documento 
esclarecendo a situação. Segundo o autor, a 
direção da fundação, de outro lado, vetou a atu-
ação do PKN no caso do Rancho Jakare, onde 
o delegado regional, como já vimos, pretendia 
dar, ele mesmo, uma solução para o caso com a 
transferência dos indígenas para a Bodoquena. 
De qualquer modo, iniciava-se aí um processo 
contínuo de diálogo dos antropólogos integran-
tes do PKN com a FUNAI, que seria interrom-
pido em alguns momentos, como se verá, mas, 
em geral, permanece uma constante até os dias 
atuais, mesmo após o fim do projeto.

Embora a bibliografia sobre o período te-
nha destacado, geralmente, essas reuniões 

824 Em entrevista ao autor, em agosto de 2012.

de cabeçantes organizadas pelo PKN como 
a origem do movimento e das reuniões cha-
madas de Aty Guasu, o fato é que elas não 
eram a única iniciativa de formação de as-
sembleias a aparecer, nesse momento, na re-
gião dos Kaiowa e Guarani. Circulavam, já 
em 1978, entre os vários grupos de apoiado-
res, ideias em torno da criação de algo como 
um “conselho indígena”, reunindo lideran-
ças das diversas aldeias.825

Essa discussão acontecia num contex-
to mais geral de organização política. Desde 
1974, o CIMI apoiava, país afora, as chamadas 
Assembleias Indígenas (foram 15, até 1980). 826 
A primeira deu-se em Diamantino (MT), reu-
nindo lideranças de 16 distintos povos.827 A ini-
ciativa, amplamente reconhecida como impor-
tante etapa no surgimento de um movimento 
indígena no Brasil (CARDOSO DE OLIVEIRA, 
1988, p. 20; RAMOS, 1998, p. 169), era, por 
vezes, reprimida pela ditadura. Em 1977, uma 
dessas reuniões, na missão Surumu (RR), teve 
sua realização impedida pela Polícia Federal e 
a FUNAI (SUESS, 1997, p. 91). 

Em Mato Grosso do Sul, mesmo antes da 
fundação oficial do CIMI no estado, reuni-
ões com caráter semelhante ao dessas as-
sembleias já eram realizadas. Em setembro 
de 1977, aconteceu o Encontro Indígena de 
Dourados, que reuniu, além de 52 lideranças 
indígenas do então estado de Mato Grosso, 
missionários, chefes de posto e integrantes 
da FUNAI. Essa participação de não indíge-
nas e de membros do governo não parece 
ter tido o efeito de impedir o debate sobre 
a questão fundiária e a necessidade de or-
ganização política, segundo destacou texto 
publicado no boletim do CIMI: “O grupo dos 
índios falou de sua dramática situação: um 
povo sem terras, terras invadidas, divididas; 
falta de assistência técnica, máquinas e infra-

825 Thomaz de Almeida – informação pessoal, a partir 
dos cadernos de campo do autor.

826 Cf. CARDOSO DE OLIVEIRA, 1988, p. 20. 
827 Para uma discussão mais detalhada e atual sobre o pa-

pel dessas assembleias na formação do movimento in-
dígena brasileiro, bem como de outros aspectos do pe-
ríodo, ver os escritos de Petroni (2011a, 2011b, 2012). 
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estrutura; falta de escolas”.828 Ainda segundo 
o boletim, a FUNAI teria se comprometido, 
na reunião, a demarcar as terras kaiowa/gua-
rani de Panambi e Panambizinho, entre ou-
tras, de diversos grupos.829

Protagonismo

Até o início dos anos 1980, como se vê, a 
resistência dos grupos kaiowa e guarani dava- 
se em nível local, com a progressiva adesão de 
apoiadores externos. É importante perceber a 
lógica dessa busca pelo apoio, pois frequente-
mente se acusa que os indígenas são “influen-
ciados”, ou “cooptados” por não indígenas. 
Como me repetiu várias vezes ao longo da pes-
quisa Jorge Gomes, liderança da Terra Indígena 
Pirakuá (Bela Vista), não há nada mais falso. Os 
Kaiowa e Guarani, sim, tomaram a iniciativa de 
buscar esses aliados, enxergando o potencial 
de somar forças para atingir seu próprio obje-
tivo, a recuperação de suas terras de ocupação 
tradicional. Assim Jorge se expressou, certa vez: 

A FUNAI achava que o CIMI e o PKN estavam 
ensinando, incentivando o índio a fazer reto-
mada, a fazer reunião, mas é bem o contrário. 
Chegou um momento em que o aperto, o arro-
cho fez a gente fazer tudo isso que está acon-
tecendo até hoje [...] Nós temos autonomia. 
Nós sabemos o que falar, nós sabemos quem 
vai entrar aqui [nas aldeias].830

Esse ponto de vista é corroborado pela nar-
rativa de Celso Aoki, outro dos antropólogos 
envolvidos no PKN. Ele conta que, naquele 
período em que a base do projeto estava esta-
belecida na cidade de Amambai, era comum 
que os líderes kaiowa e guarani saíssem de 
suas aldeias para ir até a sede do PKN, a fim 
de buscar apoio para suas demandas e canal 
para realizar denúncias públicas. Só em 1987, 

828 BOLETIM DO CIMI nº 42, novembro/1977, p. 24. 
829 Pelo que se infere do texto, havia, na reunião, repre-

sentantes dos grupos Guarani/Kaiowa, Terena, Cam-
ba, Paresi e Guató, pelo menos.

830 Entrevista realizada em 1º de maio de 2012, no Pi-
rakuá.

foi instalada em Amambai uma sede adminis-
trativa da FUNAI.

Do ponto de vista dos atores não indíge-
nas, ligados ao CIMI ou ao PKN, as ações dos 
dois grupos têm sentidos opostos.831 Sobre-
tudo, certo discurso antropológico rejeita a 
abordagem do CIMI que envolve a ideia de 
“formação de líderanças” e frisa a inutilidade 
e a inadequação de uma educação política 
diante das “formas tradicionais” de política 
guarani/kaiowa. Mura, por exemplo, diz que, 
diferentemente do CIMI, os antropólogos pre-
feriam “dar suporte às aty guasu organizadas 
segundo a tradição indígena” (2006, p. 175), 
em vez de tentar dar-lhes “formação política”.

Do ponto de vista dos indígenas, contu-
do, há, na maior parte das vezes, completa 
distância em relação a esses debates, e a in-
teração entre as duas formas de lidar com o 
tema (CIMI/PKN) não é vista como algo con-
traditório, necessariamente. Tanto que, até 
hoje, antropólogos e missionários do CIMI 
(bem como vários outros grupos que se apre-
sentem, desde a extensão universitária até o 
proselitismo evangélico) são igualmente re-
quisitados no apoio à luta pelos direitos dos 
Guarani e Kaiowa.

O que sempre é frisado – aí, sim, há uma 
constante – é que a iniciativa das lideranças 
guarani e kaiowa determina a história. Ao fim 
e ao cabo, creio que acerta Pereira ao sublinhar 
o protagonismo dos coletivos indígenas no mo-
vimento pela recuperação das terras, em con-
traponto a “alguns mitos que predominam em 
determinados setores da política regional de 
que os índios que se envolvem nessas disputas 
estariam sendo ‘insuflados e dirigidos’ por in-
teresses escusos de determinadas organizações 
indigenistas” (2003, p. 144). Thomaz de Almei-

831 Vale observar que essa oposição é construída a pos-
teriori. Até meados dos anos 1980, PKN e CIMIope-
ravam paralelamente, mas muitas vezes em colabo-
ração (quando se tratava de dar divulgação aos casos 
de violência, por exemplo). De qualquer modo, a 
raiz dessa visão que opõe a ação desses dois blo-
cos (missionários x antropólogos) pode ser mais bem 
compreendida, certamente, a partir do debate trava-
do em Barbados (cf. SUESS, 1980, p. 19-26; PREZIA, 
2003, p. 55-56). 



802 ATY GUASU, AS GRANDES ASSEMBLEIAS KAIOWA E GUARANI

da (2000), nesse sentido, também afasta apro-
ximações indevidas com a agência política do 
Movimento dos Sem-Terra (outro dos acusados 
de “influenciar” os indígenas, além dos próprios 
antropólogos, claro).832

Manter, diante das narrativas, essa perspec-
tiva sobre a preponderância da agência indíge-
na ajuda a entender melhor uma série de fatos. 
Vale observar que cada grupo local kaiowa-
-guarani – considerado como um arranjo de 
forças políticas num determinado momento 
histórico – vai tecer suas próprias estratégias, re-
crutando os auxílios disponíveis conforme seu 
entendimento. É nesse sentido que o período da 
redemocratização do país apresenta-se como 
uma oportunidade ímpar para os indígenas, 
como forma de ampliar a repercussão de suas 
lutas locais e angariar aliados.

O intervalo entre 1978 e 1984, vale notar, 
é extremamente rico, em termos políticos, 
para todo o país. Em pleno processo de rede-
mocratização, é revogado o Ato Institucional 
nº 5 e estabelecida a Lei de Anistia (1979); 
ressurge o pluripartidarismo (1980); voltam a 
acontecer eleições diretas para os governos 
estaduais e o Legislativo (1982); surge o movi-
mento Diretas Já, objetivando influir no pleito 
presidencial de 1984.833

É preciso sempre lembrar que, ao mesmo 
tempo que os Kaiowa e Guarani de Rancho 
Jakare ou Paraguasu obtinham, finalmente, 
eco para suas denúncias sobre o processo de 
esbulho que lhes era imposto, voltava a ocor-
rer todo tipo de manifestação Brasil afora, das 
grandes greves no ABC paulista à fundação 
do Movimento Negro Unificado (MNU), ou 
congressos da União Nacional dos Estudantes 
(UNE) livres de repressão policial.

Enfim, vale dizer, não é possível pensar que 
poderia haver a repercussão midiática que 

832 Uma visão que não se sustenta senão em círculos 
de direita menos esclarecidos, como se pode notar 
pelos comentários de diplomatas norte-americanos a 
respeito da questão indígena em Mato Grosso do Sul, 
revelados pelo site Wikileaks (Disponível em: <http: 
//www.apublica.org/2012/10/wikileaks-governador-
de-ms-zombou-de-pedido-de-terra-para-os-guarani-
-kaiowa/>). 

833 Para um panorama dessa época, ver KUCINSKI, 2001.

houve, e tal quantidade de apoios públicos, 
fora desse contexto da redemocratização. No 
campo do indigenismo e das organizações in-
dígenas, o país vivia uma efervescência geral 
com a organização, mesmo, de boa parte das 
entidades que, até hoje, se destacam no apoio 
às iniciativas indígenas de luta por seus direi-
tos (Ilust. 253). 

Em 1978, uma proposta do governo mili-
tar de “emancipar” os indígenas, ou seja, de 
abolir a “tutela” exercida pelo Estado sobre os 
indígenas, por meio da FUNAI, foi rejeitada 
massivamente. O motivo é explicado por Car-
neiro da Cunha: 

As terras indígenas e o usufruto exclusivo de 
seus recursos pelos índios gozavam de pro-
teção constitucional e o governo manifestava 
orgulho de sua legislação indigenista. Para 
levantar o embargo legal sobre as terras in-
dígenas, imaginou-se um expediente: era só 
emancipar os índios ditos aculturados. Na re-
alidade, o que se tentava emancipar eram as 
terras, que seriam postas no mercado, como 
os Estados Unidos haviam feito no século XIX. 
Apesar de engavetado em 1978, em virtude de 
uma oposição cuja magnitude surpreendeu a 
todos, o projeto voltou várias vezes sob formas 
pouco diferentes. (CUNHA, 2009, p. 245). 

A rejeição geral a essa proposta da emancipa-
ção compulsória de grupos indígenas gerou um 
boom de novas iniciativas de defesa dos direitos 
indígenas. Ainda em 1978, surgem a Comissão 
Pró-Índio (CPI) e a Comissão pela Criação do 
Parque Yanomami (CCPY), posteriormente Co-
missão Pró-Yanomami. Em 1979, aparecem a 
Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAI) 
e o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) – este, 
desde o início, incluindo entre suas prioridades 
os grupos indígenas de MS. Em 1980, inicia-se 
a publicação da série Povos Indígenas no Brasil, 
do Centro Ecumênico de Documentação e Infor-
mação (CEDI) – embrião do Instituto Socioam-
biental (ISA), criado nos anos 1990.834

834 Sínteses sobre a história dessas entidades, com mais 
alguns detalhes sobre o contexto de fundação, são 
encontradas nas suas páginas na internet: www.
proyanomami.org.br, - www.socioambiental.org, 
www.trabalhoindigenista.org.br.
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O momento era de muito alarme por con-
ta de uma série de situações de conflito e 
mortes de lideranças indígenas (e também 
de alguns missionários do CIMI) que já vi-
nham ocorrendo desde meados da década 
de 1970. O livro organizado por Souza et 
al. (1981, p. 37) apresenta os assassinatos 
de maior repercussão: em Mato Grosso, o 
bororo Simão Cristiano e, junto com ele, o 
padre Rodolfo Lunkenbein (15/7/1976); na 
Bahia, o líder pankararé Angelo Pereira Xa-
vier (26/12/1979); no Paraná, o kaingang An-
gelo Cretã (29/01/1980).835

Os conflitos giravam, sempre, em torno das 
iniciativas de ocupar as terras indígenas, utili-
zar seus recursos, como a madeira, ou instalar 
empreendimentos como usinas hidrelétricas. 
Os Parakanã do Pará, por exemplo, chegaram 
a ser deslocados quatro vezes por conta da 
construção da Transamazônica e da usina de 
Tucuruí, sofrendo com epidemias e assassina-
tos (SOUZA et al., 1981, p. 26-27). 

A FUNAI ficava vinculada ao Ministé-
rio do Interior, comandado por Mário An-
dreazza. Era “uma raposa para cuidar de 
um galinheiro”, como comparavam Souza 
et al. (1981, p. 17), pois o organismo en-
carregado de defender os povos indígenas 
estava subordinado ao órgão que articulava 
as grandes obras de infraestrutura e projetos 
de colonização. Presidente da FUNAI desde 
1979, o coronel João Carlos Nobre da Veiga 
tinha sido chefe da segurança da então esta-
tal Vale do Rio Doce.836

835 Estes últimos são chamados, em alguns escritos da 
época, de “os dois Ângelos”.

836 Esse novo comando da FUNAI representou uma in-
flexão importante na política do governo e teve “re-
flexos duradouros”, segundo Diniz: “Nobre da Veiga 
trouxe com ele vários coronéis advindos das forças 
de segurança, principalmente da Secretaria Geral/
CSN, que substituíram sertanistas tarimbados. A FU-
NAI deixava de ser uma espécie de ‘encosto’ de ofi-
ciais para se tornar um elemento central de sua políti-
ca [...] Deve-se lembrar que 1979 é o ano que marca 
a grande expansão das atividades da coalizão de 
segurança nacional, principalmente na região ama-
zônica (onde se concentra a maior parte da popula-
ção indígena brasileira sobrevivente hoje), em razão 
das disputas de bastidores e da tentativa de setores 
do governo federal em controlá-la” (DINIZ, 1994, p. 

Ainda em 1980, as ameaças em comum 
ensejaram uma iniciativa de união em nível 
nacional. Iniciativas paralelas resultaram na 
criação de duas organizações que reivindica-
ram o nome de União das Nações Indígenas 
– sendo uma conhecida pela sigla UNIND e 
a outra como UNI. A história da UNIND co-
meçou com um grupo de jovens indígenas de 
várias partes do país que se encontravam em 
Brasília para estudar, financiados pelo gover-
no federal. Desse encontro, surgiu a entidade 
liderada por Marcos Terena.

Quase ao mesmo tempo, em abril de 1980, 
surgiu a UNI, em importante reunião ocorrida 
em Mato Grosso do Sul, o 1º Seminário de 
Estudos Indigenistas, ao qual estiveram pre-
sentes personalidades como Darcy Ribeiro 
(CEDI, 1991, p. 38; SUESS, 2012, p. 27). Ini-
cialmente, a entidade teve à frente o também 
terena Domingos Veríssimo e o guarani Mar-
çal de Souza. A partir de 1981, após um gran-
de encontro de lideranças indígenas realizado 
em São Paulo, denominado “Índios – Direitos 
Históricos”, a UNI prevaleceu como União 
das Nações Indígenas e continuou existindo 
até os anos 1990.837 A UNIND, por sua vez, 
permaneceu atuando informalmente até 1985 
(SANT’ANA, 2010, p. 103). 

A iniciativa da UNI foi considerada im-
portante, sobretudo pela capacidade de di-
fundir as informações sobre as violências que 
sofriam os povos indígenas brasileiros. Para 
Cardoso de Oliveira (1988, p. 29), a entidade 
foi capaz de formular um “programa mínimo” 
para ser imposto ao indigenismo oficial – um 
passo e tanto na transição entre uma “política 
indigenista” e uma “política indígena”. Pou-
cos anos depois, o que se viu foi o surgimento 
de uma miríade de organizações de alcance 
local ou regional.

109). Em maio de 1980, aconteceu um verdadeiro 
expurgo, com a demissão de 35 indigenistas e antro-
pólogos que discordavam dos rumos que o coronel 
dava à administração da FUNAI (HECK, 1996, p. 63). 

837 Para melhor compreender essa parte da história, cf. 
SANT’ANA, 2010, p. 101-106; COMISSÃO PRÓ-ÍN-
DIO, 1982. Agradeço a Mariana Petroni pelo valioso 
auxílio com este trecho.
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Entre as lideranças indígenas que figura-
vam com destaque nesse momento político, 
estava Marcos Terena, que foi um dos funda-
dores da UNIND e, depois, presidente da UNI 
por um curto período, em 1982 (SANT’ANA, 
2010). Ao longo de 1980, ele aparecera com 
destaque na mídia nacional, por sua disputa 
com a FUNAI em busca de se tornar piloto 
da fundação. Ele mesmo contou o caso, em 
depoimento tomado à época: 

Pensei encontrar na FUNAI, porque a Lei diz 
isso, um apoio de orientação profissional. 
Sempre procurei em mim mesmo seguir uma 
orientação de minhas origens, humildade, 
perseverança, coragem e justiça, e assim in-
formei à FUNAI, não queria “doações”, não 
queria paternalismo, queria uma oportunidade 
de mostrar a todos aqueles que desacredita-
ram da capacidade do índio, e demonstrei isso 
ao persistir na luta em busca de conseguir um 
brevet de piloto e conseguir. Consegui com 
meus esforços, labutando e estudando, sem 
jamais esmorecer. Entretanto, quando cheguei 
a propor à FUNAI meu aproveitamento como 
funcionário e piloto, fui informado pelo pró-
prio presidente coronel Nobre da Veiga que 
isto só seria possível se eu aceitasse ou pro-
pusesse minha “emancipação” [...] Questionei 
e cheguei à triste conclusão que este veto era 
porque eu era diferente, eu era um índio [...] 
Vejo a FUNAI caminhando e levando consi-
go toda a nação indígena para o abismo da 
integração que será, por certo, uma forma de 
desintegração da sociedade indígena, emanci-
pando o índio e tomando o que é de mais im-
portante para a sobrevivência desse povo, que 
é a terra. (SOUZA et al., 1981, p. 68-69; 72). 

A disputa travada por Marcos na FUNAI 
é representativa de certa bifurcação no mo-
vimento indígena em Mato Grosso do Sul, a 
qual persiste até a atualidade. De um lado, a 
posição na qual se destacam os Terena (com 
algumas ressonâncias entre os Kaiowa e Gua-
rani), em torno de reivindicações por ações 
que lhes garantam maior acesso às chamadas 
políticas públicas (educação, saúde, habita-
ção etc.), mas com a demanda por terras em 
segundo plano. De outro, as reivindicações 
kaiowa e guarani pela recuperação de seus 

territórios de ocupação tradicional, que per-
sistem há décadas, em contraposição, muitas 
vezes, à oferta de políticas públicas. Entre os 
Terena, só mais recentemente, na última dé-
cada, ganharam prevalência e visibilidade as 
reivindicações pela demarcação de terras.838

Além dessa tentativa de organização da 
UNI, o ano de 1980 também foi marcado 
por um recrudescimento dos conflitos entre 
indígenas e colonos, em várias regiões do 
país, com episódios violentos e mortes de 
lideranças guajajara, apurinã, guarani, além 
de diversas ameaças e atentados – frequen-
temente com a participação de policiais mi-
litares. O contraponto veio com massacres 
cometidos pelos Gorotire, no Pará (20 colo-
nos mortos), e pelos Txukahamãe, em Mato 
Grosso (11 mortos); em ambos os casos, após 
confusão causada pelo avanço de fazendei-
ros sobre suas terras.839

A denúncia das violências cometidas con-
tra os povos indígenas de todo o país foi leva-
da ao papa João Paulo II por ninguém menos 
que o guarani Marçal de Souza, então vice- 
presidente da UNI. Mais uma vez, um sul- 
mato-grossense aparecia como porta-voz, fa-
lando em nome dos povos indígenas de todo 
o país. Em 10/7/1980, ele discursou para o 
papa, em Manaus: 

Como representante, por que não dizer, de to-
das as nações indígenas que habitam este país 
que está ficando tão pequeno para nós e tão 
grande para aqueles que nos tomaram esta pá-
tria. Somos uma nação subjugada pelos poten-

838 Cf. PEREIRA, 2009. Destaque-se que, em 30/5/2013, 
ocorreu a trágica morte do professor terena Oziel Ga-
briel, em conflito durante operação de reintegração 
de posse na Terra Indígena Buriti, em Sidrolândia. Foi 
a primeira morte de um Terena em conflitos desse 
tipo.

839 O inventário desses episódios, a partir do registro das 
notícias publicadas na imprensa, pode ser visto nas 
publicações do CEDI, em série iniciada em 1980. Até 
1984, as publicações eram anuais; depois houve um 
volume com as notícias de 1985 e 1986. Em seguida, 
há uma publicação reunindo os registros de 1987 a 
1990; depois, outra de 1991 a 1995, já sob o título 
de Povos Indígenas no Brasil e abandonando a deno-
minação “Aconteceu Especial”, após a fundação do 
Instituto Socioambiental.
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tes, uma nação espoliada, uma nação que está 
morrendo aos poucos sem encontrar o caminho, 
porque aqueles que nos tomaram este chão não 
têm dado condições para a nossa sobrevivência, 
Santo Padre. Nossas terras são invadidas, nos-
sas terras são tomadas, os nossos territórios são 
diminuídos. Não temos mais condições de so-
brevivência. Queremos dizer a Vossa Santidade 
a nossa miséria, a nossa tristeza pela morte dos 
nossos lideres assassinados friamente por aque-
les que tomam o nosso chão, aquilo que para 
nós representa a nossa própria vida e a nossa 
sobrevivência neste grande Brasil, chamado um 
pais cristão [...] Santo Padre, nós depositamos 
uma grande esperança na sua visita em nosso 
país. Leve o nosso clamor, a nossa voz por outros 
territórios que não são nossos [...] Este é o país 
que nos foi tomado. Dizem que o Brasil foi des-
coberto. O Brasil não foi descoberto não, Santo 
Padre, o Brasil foi invadido e tomado dos indíge-
nas do Brasil. Esta é a verdadeira história. Nunca 
foi contada a verdadeira história do nosso povo, 
Santo Padre. (SOUZA, 1980 apud TETILA, 1994, 
p. 151-152). 

O discurso ao papa foi só o começo. O pe-
ríodo seguinte foi marcado pela ampliação das 
denúncias sobre a situação por que passavam 
os indígenas no Brasil. A abertura política au-
mentava, a crise econômica agravava-se – era 
o auge do choque do petróleo, desencadeado 
pela revolução iraniana –, e ficava cada vez 
mais exposto o fato de que a estratégia de de-
senvolvimento e “integração nacional” nos anos 
anteriores dera-se à custa do total atropelo dos 
direitos indígenas. Nesse contexto, a UNI disse-
minava informações acerca da situação no país: 

No mesmo ano [1980] os indígenas foram à 
Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência 
(SBPC), a fim de buscar apoio e expor a situ-
ação em que se encontravam. Posteriormente, 
em 1981, a União das Nações Indígenas este-
ve no Equador na conferência organizada pela 
Organização dos Estados Americanos (OEA) e 
na conferência realizada pela Unesco na Cos-
ta Rica [...] Outros momentos de inserção dos 
representantes indígenas aconteceram no con-
tinente europeu, quando membros da entidade 
[UNI] participaram de conferência promovida 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
na Suíça, em 1981. (DEPARIS, 2007, p. 93-94). 

Nas eleições diretas de 1982, Darcy Ribeiro 
tornou-se vice-governador do Rio, na chapa de 
Leonel Brizola, e o líder xavante Mario Juruna, 
também ligado à UNI, elegeu-se deputado fe-
deral por Mato Grosso – ele que, no ano ante-
rior, havia se envolvido em uma polêmica de 
repercussão nacional em função da proibição 
que o governo queria lhe impor de viajar ao 
exterior para denunciar o Estado brasileiro no 
Tribunal Russell, entidade independente, fun-
dada por Bertrand Russell e Jean-Paul Sartre840.

A proeminência de Marçal de Souza no 
processo de formação do movimento político 
kaiowa e guarani fica evidenciada pela grande 
quantidade de menções feitas a ele por parte de 
indígenas que participaram desse momento ini-
cial das reuniões. Seu discurso parece ter tido o 
condão de despertar muitos deles para a proble-
mática da terra. Amilton Lopes, que não o co-
nheceu pessoalmente, mas passou a militar no 
movimento indígena logo após seu assassinato, 
ocorrido em 25/11/1983, assim o lembrava:841

Logo após a morte do Marçal de Souza, eu 
segui a palavra dele. Ele falava assim: alguém 
siga minha palavra, a ideologia que eu tenho. 
E eu levei, construí a Aty Guasu, levei pra fren-
te [...] Eu ajudei, perdi muitos amigos meus, 
mas estou aí, ainda estou vivo [...] Eu segui a 
palavra de Marçal.

840 Ver, a respeito das ações políticas de Juruna, 
GRAHAM, 2011.

841 Liderança importante na formação do movimento 
Aty Guasu, originário de comunidade indígena da 
região entre Aral Moreira e Coronel Sapucaia (MS), 
passou parte da vida em Campo Grande, depois de, 
ainda na infância, ter sido entregue por sua família 
a um fazendeiro, para adoção; foi residir no Pirakuá 
no período de mobilização pelo grupo, chegando a 
ser nomeado capitão ali; depois, transferiu-se para 
o NhanderuMarangatu/Campestre, onde residiu até 
perto de sua morte. De volta ao Pirakuá, morreu afo-
gado em julho de 2012, nas águas do rio Apa. As cita-
das palavras constam de entrevista concedida ao au-
tor ainda na aldeia em Antonio João, no dia 30/4/12, 
pouco antes de sua mudança para o Pirakuá. O do-
cumento final da Aty Guasu realizada no Panambi, 
entre 29/11 e 01/12/12, considerou essa morte como 
“não esclarecida”. Encontro uma possibilidade de re-
ferência dessa fala de Amilton no seguinte trecho de 
mensagem atribuída a Marçal: “Mas levantarão ou-
tros que terão o mesmo idealismo, que continuarão 
o trabalho que hoje nós começamos. Isso eu deixo 
para vocês” (publicado no Jornal do País em 15/11/84 
– apud TETILA, 1994, p. 50). 



806 ATY GUASU, AS GRANDES ASSEMBLEIAS KAIOWA E GUARANI

A virada em Pirakuá

A morte de Marçal de Souza foi o estopim 
para que a organização dos Kaiowa e Gua-
rani alcançasse, definitivamente, um vigor e 
uma originalidade que a elevaram a um novo 
patamar.

Desde os episódios de Rancho Jakare e Pa-
raguasu, já se percebiam mudanças significa-
tivas no quadro anterior, em que o isolamento 
dos grupos locais, aliado ao autoritarismo vi-
gente no país, dificultava que se tivessem in-
formações sobre os processos de esbulho que 
vinham ocorrendo.

As lideranças kaiowa e guarani percebe-
ram os novos ventos soprando, com o cres-
cente afluxo de aliados à disposição, e, diante 
da persistência de uma linha autoritária por 
parte da direção da FUNAI, passaram a de-
mandar, cada vez mais, os novos parceiros.

CIMI e PKN, os mais significativos, apre-
sentavam dois perfis tão distintos que pare-
ciam complementar-se. O primeiro trazia ao 
Mato Grosso do Sul uma tradição oriunda da 
Teologia da Libertação, com práticas polí-
ticas autônomas, de um lado, e o apoio de 
parte do corpo clerical, de outro. Mantém, 
até hoje, a orientação de não aceitar recur-
sos públicos para financiar suas ações junto 
aos indígenas, por exemplo, e boa parte de 
seus agentes tinha, à época, uma formação 
que incluía elementos como o Marxismo e a 
pedagogia de Paulo Freire.842

O PKN, por sua vez, reunia antropólogos 
que, em diversos momentos, se propuseram, 
justamente, a fazer a ponte entre os indígenas 
e os órgãos de governo, em particular a FUNAI 

842 Vale observar que, se alguns dos parâmetros e dire-
trizes comuns no campo ao qual pertence o CIMI 
parecem dissonantes no Brasil, no período da rede-
mocratização (em que a recusa ao acesso aos recur-
sos do Estado soa quase como uma excentricidade), 
dão-se configurações completamente distintas em 
outros países latino-americanos em que ocorre, no 
mesmo período, uma redefinição da “indianidade” 
e uma emergência dos movimentos indígenas, como 
aponta Petroni (2011a). No México, por exemplo, 
pode-se considerar que é hegemônico o campo dos 
movimentos indígenas autônomos (que se recusam a 
receber recursos do Estado). 

– órgão em relação ao qual o CIMI mantinha 
reservas e com o qual se negava a dialogar. A 
formação universitária desses profissionais, na 
área das ciências sociais, e particularmente da 
antropologia, transparece num discurso que 
valoriza as “formas tradicionais” e não con-
cebe a possibilidade de se realizar “formação 
política” entre os indígenas, como propunha o 
CIMI. Além disso, o PKN mantinha uma rede 
de contatos – acadêmicos, ONGs como o CTI 
e o CEDI etc. – que se somavam ao que ofere-
cia o organismo católico, ampliando as possi-
bilidades de aliança para os índios.

Outros grupos de apoiadores, como os mis-
sionários ligados à Igreja metodista, também 
tiveram presença importante nesse momento 
de organização do movimento indígena, mui-
to embora a continuidade e a coerência de 
sua atuação política tenham destacado a atu-
ação do PKN e do CIMI em relação ao apoio 
ao movimento Aty Guasu.

Toda a mobilização que o caso kaiowa e 
guarani gerava na época foi posta em opera-
ção durante episódios ocorridos na área co-
nhecida como Pirakuá, no município de Bela 
Vista. O grupo kaiowa que ali habitava, em um 
“fundo de fazenda”, tinha conseguido fugir 
às perseguições que objetivavam removê-los 
para as reservas. Marçal, após as repercussões 
de sua atuação na UNI, fora transferido pela 
FUNAI para o Campestre, povoado em An-
tônio João, junto ao qual residia outro grupo 
kaiowa.843 Era uma espécie de “castigo”, uma 
forma de mantê-lo longe dos holofotes, mas 
ao mesmo tempo o novo endereço propiciou- 
lhe a possibilidade de acompanhar de perto 
as demandas por território de grupos como os 
de Pirakuá e Campestre.

Tendo notícia das tentativas de despejo – 
e, segundo consta, tendo sido procurado para 
que ajudasse os fazendeiros a retirar o grupo 
da área, em troca de benefício financeiro –, 

843 Pela habilidade do líder kaiowa Alziro Vilhalva, o 
grupo do Campestre conseguira a cessão de um pe-
queno pedaço de terra no qual resistiu por décadas, 
com uma mínima assistência da FUNAI. Este trecho 
do texto glosa passagens do artigo de Pereira sobre a 
luta no Pirakuá (2003). 
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Marçal passou a denunciar publicamente a 
situação, a partir de seu contato com o CIMI, 
principalmente o então coordenador do ór-
gão no estado, Antônio Brand.844

O coletivo do Pirakuá já vinha se mobilizan-
do, mas a repercussão do assassinato de Mar-
çal deu à iniciativa um impulso inédito. A partir 
desse momento, apareceram as então chama-
das “reuniões ampliadas de caciques”, que ti-
nham periodicidade trimestral (CEDI, 1987, p. 
391). Era mais um passo na direção da articula-
ção política multilocal dos Kaiowa e Guarani.

Em agosto de 1985, ainda segundo esse 
texto publicado pelo Cedi,845 numa dessas reu-
niões, no Pirajuy, foi formada uma comissão 
para encaminhar e dar apoio aos grupos locais 
que buscavam enfrentar a questão da terra. Ti-
nha integrantes de ao menos seis outras comu-
nidades: Pirakuá, Paraguasu, Caarapó, Jagua-
piré, Jakarey (Porto Lindo) e Takuapery.

O grupo foi dissolvido meses depois, mas, 
enquanto atuou, rendeu aprendizado e resul-
tados. Dez dias depois de formada a comis-
são em Pirajuy, um grupo de homens kaiowa 
e guarani chegava ao Pirakuá para dar apoio 
ao coletivo do local, diante de uma ordem 
de reintegração de posse emitida pela Justiça 
local – mesmo poucos meses depois de uma 
portaria da FUNAI, em junho, ter declarado a 
área interditada, em função dos estudos que 
seriam realizados para averiguar a reivindica-
ção dos indígenas de que aquela era sua terra.

Em setembro, os indígenas do local de-
nunciavam que cerca de 100 homens con-
tratados pelo fazendeiro Líbero Monteiro de 
Lima tentavam desmatar a área reivindicada 
por eles. Em 06/11/85, o Correio do Estado, 
de Campo Grande, dava a notícia de que ha-
via 300 guerreiros em Pirakuá, dispostos a 
resistir a qualquer investida da Polícia Militar 
ou dos fazendeiros.846 Uma semana depois, a 
ordem de despejo foi revertida, e a situação 
evoluiu de tal forma que, por fim, os índios 

844 Informação pessoal de Levi Marques Pereira.
845 Anote-se que Thomaz de Almeida consta no expe-

diente como colaborador da publicação.
846 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/

noticias?id=78561>.

puderam esperar nas terras reivindicadas por 
mais sete anos, até que se concluísse a regu-
larização da área.847

Como lembra Pereira,848 destacou-se nessa 
luta o líder Lázaro Morel, do Pirakuá, já faleci-
do. Segundo o autor, ele havia realizado uma 
“verdadeira peregrinação” pelas aldeias, em 
busca de apoio (2003, p. 139). E a ação deu 
resultados. Foi enorme a repercussão das mo-
bilizações no Pirakuá, como destaca Pereira: 

Tal evento teve um grande impacto na impren-
sa e em setores da sociedade civil (nacional 
e internacional) simpáticos à garantia dos di-
reitos indígenas, forçando a FUNAI a encami-
nhar uma solução definitiva para o problema. 
(PEREIRA, 2003, p. 139-140). 

Na esteira do ocorrido no Pirakuá, ou-
tras situações passaram a ganhar visibili-
dade. Em 1985, ainda, havia destaque, na 
imprensa, para as tentativas violentas de ex-
pulsão sofridas pelo grupo kaiowa de Jagua-
piré (município de Tacuru). O antropólogo 
kaiowa Tonico Benites, integrante do grupo 
que reivindicou e conquistou a posse dessa 
área, publicou recentemente um relato por-
menorizado dessa história: 

Em março de 1985, as famílias [do Jaguapiré] 
foram atacadas e despejadas violentamente por 
30 homens armados. De forma violenta, 40 in-
dígenas Kaiowá foram despejados e largados 
à margem da reserva Sassoró pelos jagunços 
contratados pelos fazendeiros. [...] Em virtude 
desse acontecimento e divulgação ampla na 
imprensa, pela primeira vez as diversas autori-
dades estaduais e federais [...] começaram a se 
envolver no conflito já estabelecido de modo 
generalizado entre indígenas e fazendeiros pela 
posse da terra. (BENITES, 2014, p. 86; 93). 

847 Disponível em: <http: //pib.socioambiental.org/pt/
noticias?id=78575>.

848 O referido autor, note-se, também atuou como téc-
nico agrícola na Missão Metodista Tapeporã (1982-
1986) e como antropólogo no PKN (1990-1992). Na 
década de 1980, participou do Grupo de Apoio ao 
Índio (GAIN), coletivo da sociedade civil sul-mato-
-grosssense, formado por estudantes e profissionais 
liberais, que ajudava a divulgar as demandas dos 
Kaiowa e Guarani, tendo convivido esporadicamente 
com Lázaro de 1983 até o ano de falecimento dessa 
liderança indígena. 
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Logo depois, aparecem os casos de Jara-
rá, Sucuriy etc. etc. Dramas e tragédias seme-
lhantes vão se desenrolar nos anos seguintes, 
em diferentes pontos do sul de Mato Grosso 
do Sul. O enredo é quase sempre parecido: 
os indígenas resistem a deixar uma área ou 
lutam para voltar a algum lugar de onde fo-
ram retirados. Os fazendeiros atacam, ora 
por meio da força, ora com apoio da Justiça e 
do poder local – muitas vezes, indígenas são 
mortos.849 Os apoiadores divulgam as violên-
cias cometidas. Os políticos prometem ação. 
O governo age, mas demarca uma quantida-
de mínima de terras. Quase invariavelmente, 
o caso arrasta-se em disputas judiciais, espe-
cialmente se se propõe a cessão para os indí-
genas de uma extensão territorial algo maior.

Este triste enredo repete-se até recente-
mente, quando, em 2007, o Ministério Públi-
co Federal força a FUNAI a assinar um Termo, 
ou Compromisso de Ajustamento de Conduta, 
diante das lideranças de 39 tekoha850 reivindi-
cados. A ideia é atender a todas as demandas 
por terras aferíveis de uma só vez, terminan-
do-se a trágica solução a conta-gotas que vi-
nha sendo aplicada desde os anos 1980.851

Nesse período, que vai até o ano de 1986, 
observa-se a progressiva proeminência dos 
chamados capitães na articulação do movi-
mento de luta pela terra. Os capitães eram 
homens empoderados pelos órgãos indige-
nistas oficiais, com a função de administrar 
– por meio da força, muitas vezes – a situação 
social e política dentro das reservas demarca-
das. Podem ser vistos, também, como inter-
mediários na relação das comunidades com o 
Estado brasileiro.

Por vezes, eram escolhidas pessoas que já 
detinham prestígio no local, sendo considera-
das mboruvixa (principal) – mas nem sempre 
isso ocorria, o que ocasionou uma série de 

849 Um panorama das violências cometidas contra os 
Kaiowa/Guarani nas últimas décadas pode ser con-
ferido em HECK; MACHADO, 2011.

850 Literalmente, “o lugar onde se pode viver do nosso 
próprio jeito”.

851 Ver, a respeito, PIMENTEL, 2012; PIMENTEL; MON-
CAU, 2011.

conflitos. O confinamento promovido pelo Es-
tado ao longo do século XX consistiu em agru-
par, nas reservas, diversas famílias, vindas de 
diferentes pontos do território kaiowa/guarani, 
muitas vezes sem nenhuma relação anterior 
entre si. Como cada família tinha, anterior-
mente, vida autônoma, com suas próprias lide-
ranças, a coexistência delas em um só espaço, 
sem nenhuma iniciativa, por parte do Estado, 
de promover uma concertação, por meio de 
assembleias ou conselhos, acirrou disputas e 
gerou, em alguns casos, verdadeiras guerras.852

Entre 1987 e 1988, um grupo de xamãs 
que havia participado da mobilização pelo 
Pirakuá, formado por pessoas como Atanásio 
Teixeira e Delosanto Centurião (este, já fa-
lecido), tem papel importante em mais uma 
transformação na articulação multilocal dos 
Kaiowa e Guarani. Depois da fase das reuni-
ões de cabeçantes e das reuniões de capitães, 
os ñanderu e ñandesy foram fundamentais no 
surgimento das Jeroky Guasu (“grandes rezas/
cantos”), encontros em que se aplicava um 
princípio muito característico do pensamen-
to político desses indígenas, a ideia de que 
qualquer iniciativa tem de ser, antes, “aben-
çoada”, “batizada” ou “benzida” pelos reza-
dores, a fim de se garantir o seu sucesso.853

O jehovasa/nimongarai, bem como os can-
tos e danças, determinam o sucesso dos em-
preendimentos coletivos na medida em que, 
executados por pessoas que estão em comu-
nicação com os deuses, afastam más influên-
cias, ao mesmo tempo que determinam o mo-
mento ideal para que uma dada atividade seja 
iniciada – seja uma plantação, uma caçada, 
ou a ocupação de uma terra reivindicada.

Vale notar, essa entrada em cena dos reza-
dores influenciou a organização das Aty Gua-

852 Quase todas as pesquisas etnográficas conduzidas 
entre os Kaiowa e Guarani nas últimas décadas fa-
zem menção aos capitães, geralmente entendidos 
como resultado de uma imposição do indigenismo 
oficial. Para uma breve revisão dessa discussão, e a 
proposta de um ponto de vista alternativo, buscando 
a própria compreensão dos indígenas sobre a dinâ-
mica política que resultou na existência dos capitães, 
ver PIMENTEL, 2012. 

853 Ver, a respeito, PIMENTEL, 2012, cap. 3.



SpenSy K. pimentel 809

su, na avaliação de pessoas como Celso Aoki,854 
pois esteve relacionada a uma crítica da forma 
como os capitães lidavam com a questão da 
terra, sem colocar em primeiro plano o seu 
valor cosmológico, por assim dizer. Thomaz 
de Almeida assim descreveu esse momento 
politico, da progressiva proeminência dos re-
zadores, diante da falta de avanços na disputa 
fundiária, enquanto era discutida basicamente 
pelos capitães/mboruvixa, nas reuniões que se 
fortaleceram após a morte de Marçal: 

Mas os problemas continuaram. As gestões dos 
líderes políticos revelaram-se de pouco efeito. 
Esta ineficiência, que gerou críticas severas, 
foi interpretada como indício de que havia 
um distanciamento dos mboruvixa das orien-
tações sagradas. Os sacerdotes kaiowa (pa’i) 
e ñandeva (ñanderu)855 passam então a orien-
tar as assembleias, participando e dirigindo as 
cerimônias. A cada quatro ou cinco semanas 
realizam-se num tekoha previamente combi-
nado, dois dias de encontro, onde discutem 
durante o dia e rezam à noite. (THOMAZ DE 
ALMEIDA, 1991, p. 546). 

De fato, essa dimensão cosmopolíti-
ca856 continua, até hoje, mantendo grande 
destaque nas Aty Guasu. É frequente que 
o sucesso ou o fracasso de uma iniciativa 
de recuperação de terras seja relacionado 
à presença ou ausência de um rezador – 
e do respeito a suas orientações – junto a 
dado coletivo.

Evidentemente, a relação, em si, dos can-
tos xamânicos kaiowa e guarani com os pro-
cessos de recuperação das terras ou contra os 
despejos não se inicia nesse período. Muitos 
dos principais movimentos guarani de resis-
tência ao avanço colonial foram liderados por 
xamãs, como se sabe – entre os quais, talvez, 
854 Em entrevista ao autor (agosto de 2012). 
855 Mboruvixa, tuvicha – principal. Pa’i é um título hono-

rífico também possível, mas menos comumente usa-
do que ñanderu ou ñandesy – termos mais aplicados, 
hoje, aos xamãs.

856 O mais comum, na bibliografia, é falar numa “di-
mensão religiosa”. Entretanto, para questionar o ca-
ráter normativo desse termo e ao mesmo tempo frisar 
o caráter político das distinções ontológicas, propo-
nho aqui o termo “cosmopolítica”. Sobre o emprego 
do termo, ver PIMENTEL, 2012.

o mais conhecido tenha sido o profeta Obe-
rá, líder de uma rebelião guarani que se deu 
em 1579, na região de Guarambare (MELIÀ, 
1993; CHAMORRO, 2008, p. 75). Nesse sen-
tido, não é de espantar que alguns dos entre-
vistados por Benites mencionem a presença 
dos jeroky já nos encontros de 1979, em que 
as lideranças reunidas com o auxílio do PKN 
debatiam o caso de Paraguasu: 

Os relatos indígenas evidenciam que desde 
final de 1979 os Aty Guasu857 passaram a ter 
mais força em função da proteção e seguran-
ça dos seus jára (deuses) e mais consistência 
com a presença de vários líderes religiosos 
(ñanderu). Dessa forma, o Aty Guasu foi e é vi-
tal para a ação e valorização dos jeroky (rituais 
religiosos, com cantos e rezas para proteção) 
pelas famílias indígenas na luta pelos tekoha. 
(BENITES, 2014, p. 190-191). 

Outra marca do período imediatamente 
posterior aos episódios no Pirakuá é a perse-
guição aos grupos de apoiadores. Fazendei-
ros fizeram uma série de acusações à equipe 
do PKN na justiça, enquanto Hilarius Paulus, 
membro do CIMI, foi oficialmente proibido 
pela FUNAI de entrar nas áreas indígenas 
(CEDI, 1991, p. 51). Passou-se a operar, pra-
ticamente, na clandestinidade, que marcará, 
até meados de 1991,858 as assembleias, reali-
zadas então na garagem da sede do PKN em 
Amambai, como forma de driblar a persegui-
ção promovida pelo governo.

É, ainda, no período entre 1988 e 1990, 
que se firma a fusão entre a ideia de um mo-
vimento indígena guarani/kaiowa denomi-
nado Aty Guasu, que promove assembleias 
denominadas, também, de Aty Guasu.859 No 

857 Observe-se que o autor corrobora o ponto de vista de 
Thomaz de Almeida a respeito do surgimento das as-
sembleias. Benites colheu depoimentos de veteranos 
do movimento, como Amilton Benites (Paraguasu), 
que se referem a essas reuniões de 1979 como aty 
guasu. 

858 Segundo Levi Marques Pereira (informação pessoal), 
a entrada de Sidney Possuelo na presidência da FU-
NAI, em 1991, marca a virada política.

859 Anteriormente, como se viu, a denominação aty guasu 
não estava presente nos documentos encaminhados 
às autoridades públicas, por exemplo.
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entendimento de algumas lideranças mais an-
tigas, nessas rezas coletivas é que “a Aty Gua-
su foi batizada”. Há, não raro, a referência a 
uma reunião específica, que seria a primeira 
Jeroky Guasu, ocorrida, segundo infiro de do-
cumento do CIMI,860 em junho de 1987, da 
qual participaram alguns líderes guarani da 
aldeia de Itariri, São Paulo. Seria, para alguns, 
o momento exato em que o nome Aty Gua-
su foi escolhido para o movimento indígena 
guarani-kaiowa.861

Atanásio Teixeira assim definiu esse perí-
odo, quando perguntamos a ele: “Como co-
meçaram as Aty Guasu?” Note-se que, para 
ele, a mobilização em Pirakuá já havia sido 
um primeiro Jeroky Guasu, termo que, em seu 
discurso, se mescla, frequentemente, com a 
ideia de reunião/aty: 

Primeiro reunimos todos em Pirakuá para uma 
grande dança (jeroky guasu) [...] e para uma 
grande reunião (aty guasu). Depois a Aty Gua-
su ocorreu no Porto Lindo. Ali se reuniram os 
Guarani e os Kaiowa e conversaram sobre a 
grande dança (jeroky guasu), para começarem 
logo [a grande reunião (aty guasu) ].862

Foi também criada, em setembro de 1990, 
a organização chamada de Ñemboaty Guasu, 
que buscava congregar, além dos Kaiowa e 
Guarani de Mato Grosso do Sul, os Guarani 

860 Intitulado “Organização Indígena”, o documento do 
CIMI Regional MS não tem data. Está nos arquivos da 
entidade. Em sua página 3, há uma indicação de que 
foi redigido em maio de 1988, período chamado de 
“agora”.

861 Celso Aoki lembra que, mesmo antes de o termo 
“atyguasu” começar a aparecer em documentos en-
caminhados à FUNAI, já estava sendo usado nas reu-
niões finais do período das jerokyguasu, quando as 
assembleias ganharam seu formato consolidado. 

862 Trecho de entrevista realizada para o vídeo “Mbaraka 
– A Palavra que Age” –, tradução revisada por Gracie-
la Chamorro. Como se vê, Atanásio considera que a 
própria experiência no Pirakuá inaugurou as Jeroky 
Guasu, as quais, por sua vez, deram a base para as 
Aty Guasu. Como mencionávamos, cada veterano do 
movimento narra a história de sua própria maneira, 
frisando os fatos que considera mais importantes. A 
citada reunião no Porto Lindo parece ter sido a pri-
meira Jeroky Guasu oficial, mencionada no texto do 
CIMI “Organização Indígena”.

do Sul e do litoral do Sudeste.863 Ñemboaty 
seria um termo com significado próximo ao 
de aty – ñe-mbo-aty seria algo como “fazer 
reunir-se”. Alternando períodos com maior 
ou menor intensidade, essa articulação per-
durou até muito recentemente – a Assembleia 
Continental Guarani promovida em 2006 em 
São Gabriel (RS) era também chamada de 
Ñemboaty Guasu.

Nas últimas duas décadas, portanto, consoli-
da-se a forma Aty Guasu, uma assembleia a reunir 
lideranças com a finalidade de discutir, prioritaria-
mente, a questão fundiária entre os Kaiowa e Gua-
rani. A pauta dessas assembleias define, também, 
esse espaço, pois foi, justamente, a persistência do 
problema de terras que definiu, ao longo desses 
anos, o seu público – e, portanto, a própria con-
tinuidade do movimento. É visível a tendência de 
que lideranças de áreas já consolidadas, onde a 
questão fundiária está resolvida (sendo chamadas, 
genericamente, de “aldeias tuja”, ou seja, aldeias 
velhas, maduras, em oposição às aldeias pyahu, 
novas), afastem-se das Aty Guasu, ou deixem de 
ocupar papel de destaque no movimento, buscan-
do outros foros mais adequados para tratar de seus 
problemas.

Isso ajuda a entender, por exemplo, por 
que foram infrutíferas, temporárias, as tenta-
tivas de levar outros temas ao centro das Aty 
Guasu, de torná-las o palco para discussões 
a respeito de políticas públicas de saúde, 
educação ou trabalho.864 Para novos temas, 
novos espaços: nesse sentido, creio, é que 
apareceu, nos últimos anos, a participação 
dos indígenas nos Conselhos Distritais de 
Saúde Indígena (CONDISI) ou o Movimen-
to de Professores Indígenas Guarani/Kaiowa. 
Trata-se, igualmente, de “assemblar-se”,865 
de reunir-se, muito embora nem sempre se-

863 Porantim, nov/dez 1990. Disponível em: <http: //pib.
socioambiental.org/pt/noticias?id=75674>.

864 Celso Aoki (em entrevista ao autor) lembra-se, por 
exemplo, de certo período em que a FUNAI tentou 
levar às Aty Guasu a discussão sobre direitos traba-
lhistas na lavoura da cana-de-açúcar.

865 Em relação ao uso desse galicismo que proponho, 
ver PIMENTEL, 2012.
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jam respeitadas as formas indígenas de en-
contrar-se e tomar decisões.

Ao longo dos anos 1990, a organização Aty 
Guasu passou por um período em que teve 
até mesmo um presidente, além de ter cria-
do comissões para tratar dos diversos temas 
e ter incorporado a participação de indígenas 
que detinham o cargo de chefes de posto – o 
processo culminou na eleição de um indíge-
na para o cargo de administrador da FUNAI 
de Amambai (MURA, 2006). Por um tempo, 
portanto, as assembleias estiveram a serviço 
não da luta pela terra, mas dos defensores do 
caminho oposto, a velha “integração” à so-
ciedade brasileira (por meio do acesso a “po-
líticas públicas” que permitam aos indígenas 
viver junto à cidade, “capacitar-se para o mer-
cado de trabalho” etc.). 

Como se sabe, não foi essa a tendência que 
prevaleceu e, nos últimos anos,866 as Aty Gua-
su consolidaram-se como espaço por excelên-
cia para a discussão da questão fundiária, res-
peitando-se as formas próprias de decisão por 
consenso, por exemplo, e contando com o justo 
– apesar de insuficiente e frequentemente falho 
– apoio público para sua realização.867

É frequente a alegação de que as coisas 
“não são mais como antigamente”, ou as re-
clamações sobre a forma muitas vezes ata-
balhoada como é feito o transporte dos par-
ticipantes para as assembleias – persistem as 
dificuldades de comunicação, por exemplo, 
e nem todas as pessoas que gostariam de ir à 
Aty Guasu conseguem chegar até ela. Mas, é 
fato que, a despeito dos problemas, no qua-

866 Sobretudo a partir de 2006-2007, na avaliação de 
Thomaz de Almeida (informação pessoal – abril de 
2012). Nesse período, na esteira da divulgação pela 
imprensa de casos de mortes de crianças kaiowa e 
guarani por desnutrição, o governo federal cria o Co-
mitê Gestor de Ações Indigenistas Integradas para a 
Região da Grande Dourados. É um momento em que 
a situação desse grupo indígena consolida-se como 
um desafio para o país no campo dos direitos huma-
nos (cf. PIMENTEL, 2010). 

867 Por meio da Convenção 169 da Organização Interna-
cional do Trabalho, o governo brasileiro comprome-
te-se a “estabelecer os meios para o pleno desenvol-
vimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos 
casos apropriados, fornecer os recursos necessários 
para esse fim” (artigo 6º, item 1C). 

dro geral das organizações indígenas brasilei-
ras, a Aty Guasu é figura de destaque.

A dependência de recursos públicos para a 
sustentação do movimento, bem como a real 
conveniência do apoio de instituições exter-
nas, são elementos que geraram polêmicas no 
passado e continuam a render discussão. Ou-
tra constante no movimento é uma dinâmica 
de surgimento e desaparecimento de figuras 
que tomam a frente868 em iniciativas ligadas à 
organização das assembleias e em pronuncia-
mentos públicos em nome do grupo indígena 
ou da própria Aty Guasu.869

Deve-se perceber, portanto, que um ter-
mo político ocidental, como “representante”, 
dificilmente faz sentido num contexto como 
esse. Não por acaso, mais recentemente, al-
guns integrantes do conselho têm preferido 
denominar-se “porta-vozes”.870 Na política 
kaiowa/guarani, qualquer possibilidade de 
surgimento de um poder coercitivo é forte-
mente repelida – a autoridade está assentada 
sobre a manutenção de um consenso, o que 
se expressa, num contexto como o do movi-
mento Aty Guasu, numa necessidade de sin-
tonia estreita entre essas pessoas que tomam 
a frente das iniciativas e os participantes das 
assembleias periódicas.

Caso essa sintonia seja rompida; caso, na as-
sembleia, um determinado grupo sinta que está 
sendo “enrolado” pelas autoridades, com a co-
nivência dos que organizam o diálogo, o que 

868 “Tomar a frente” é uma expressão cara ao pensamen-
to político kaiowa/guarani. O respeito a quem toma 
uma iniciativa é tema constante de debate. Nesse 
sentido, o conselho é um grupo de pessoas que “to-
mam a frente” para organizar o movimento (cf. PI-
MENTEL, 2012). 

869 Diria que a denominação mais comum num texto jor-
nalístico para essas pessoas é “liderança indígena”, 
ou “liderança guarani-kaiowa”. Mais recentemente, 
apenas, jornalistas têm apresentado “integrantes do 
Conselho da Aty Guasu”, ou “liderança da Aty Gua-
su”. Trata-se de observação impressionista, ao longo 
de 15 anos de acompanhamento do caso em Mato 
Grosso do Sul como jornalista.

870 Nesse sentido, poderíamos observar, ainda, que não 
parece casual a recorrência do termo “liderança”, 
talvez a possibilidade mais próxima de traduzir ter-
mos (tenonde – dianteira; tendota – guia, ou condu-
tor) que têm a ver com o ato de “tomar a frente”.
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se segue, geralmente, é alguma iniciativa mais 
enfática para pressionar as autoridades, como 
uma operação de recuperação de terras. Nesse 
sentido, pode-se dizer que os próprios grupos 
que buscam seus tekoha ditam os ritmos da 
política kaiowa/guarani, no que tange ao movi-
mento Aty Guasu, pois essas ações de “retomar” 
as, ou de “entrar” nas terras reivindicadas, des-
de os primórdios do movimento, determinam 
a necessidade/possibilidade de diálogo com as 
autoridades do Estado brasileiro.

Raízes profundas

Há algumas (poucas) tentativas de traçar 
uma história mais profunda das assembleias 
guarani. É certo que a prática da assembleia 
como forma de tomar decisões em contextos 
ameríndios de articulação multilocal é 
amplamente documentada ao longo da 
história das Américas (vide PIMENTEL, 2012). 

Em contexto especificamente guarani, a 
prática da assembleia também foi registrada 
na historiografia e, diferentemente do que se 
verificou na etnologia brasileira para grupos de 
língua tupi-guarani em geral, foi considerada 
um traço básico da organização política dos 
Paĩ Tavyterã. Do lado paraguaio, o termo aty 
guasu é empregado, de forma geral, para de-
signar qualquer reunião local em uma comu-
nidade guarani (MELIÀ et al., 2008 [1976]).871

Melià localiza, entre os documentos do 
século XVII, o que considera a “primeira Aty 
Guasu da história a ser registrada” (MELIÀ, 
2004, 2010). Seria uma assembleia dos traba-
lhadores indígenas nos ervais de Mbaracayú, 

871 Nessa chave é que penso que a seguinte frase de Tho-
maz de Almeida (1991, p. 546) deve ser entendida: 
“Não era de se esperar que (os Kaiowa e Guarani) pu-
dessem reeditar os tradicionais atyguasu comentados 
pela literatura etnológica”. Como já destacamos, ele 
faz essa afirmação exatamente no período em que se 
consolida a organização Aty Guasu, após as fases de 
“reuniões de cabeçantes”, “reuniões de capitães” e as 
Jeroky Guasu. Observo, ainda, que o sentido do termo 
atyguasu do lado brasileiro consolidou-se como uma 
referência a assembleias multicomunitárias de tal for-
ma, que uma reunião local, hoje, pode ser chamada, 
por vezes, de “aty guasu da comunidade”.

realizada em 1630 (CORTESÃO, 1952, p. 352-
361). Ao final do evento, aparentemente, foi 
redigida uma carta, em guarani, com um apelo 
e uma denúncia às autoridades, a respeito das 
péssimas condições de trabalho que enfrenta-
vam os indígenas na extração da erva-mate. O 
documento tem trechos antológicos, que apa-
recem em diversos estudos históricos (“aqueles 
ervais do Mbaracayú estão todos cheios dos 
ossos de nossa gente”). O autor chega mesmo 
a considerá-lo “o primeiro texto longo autenti-
camente guarani” (2004, p. 88). 

Azara, no século XVIII, visitou diversos 
grupos indígenas na área da Bacia Platina e 
registra a prática de assembleias comunitá-
rias entre os Guarani: “cada aldeia é dirigida 
por uma assembleia […] na qual é costume 
adotar-se o conselho/juízo do cacique, se este 
tem a reputação de ser sagaz e valente” (AZA-
RA, 2009 [1809], cap. X, § 54). 

A influência e o prestígio de lideranças 
sobre toda uma área, bem como sua articula-
ção em iniciativas guerreiras, são amplamen-
te registrados pelos documentos coloniais, 
como já vimos. Não se tem, contudo, para 
a área guarani, a riqueza de detalhes obtidos 
entre os Tupinambá da costa, menos de um 
século antes.872

No Paraguai, dentre os Paĩ Tavyterã, se-
gundo Friedl Grünberg, uma série de assem-
bleias multilocais aty guasu começou em 
1975 (1988, p. 20), com apoio de projetos 
de desenvolvimento que atuavam junto ao 
grupo. Por lá, como se sabe, foi desenvol-
vido, nos anos 1970 e 1980, o Projeto Paĩ 
Tavyterã (PPT), junto ao qual Thomaz de Al-
meida estagiou e de onde tirou a inspiração 
para propor o PKN.

Para a autora, é provável que esse tipo de 
assembleia multilocal, no passado, só fosse 
realizado no caso de “ameaça de guerra” ou 
conflitos territoriais, quando se elegia um “ca-
cique de guerra”, com autoridade temporaria-
mente superior à dos líderes religiosos. Uma 
reunião de grande porte, afinal, era algo que 
envolvia enormes gastos e esforços.

872 Vide FERNANDES, 1989 [1948].
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Falando de modo genérico sobre os Gua-
rani, Schaden cita, também, uma “assembleia 
dos chefes de família”, “hoje com as caracte-
rísticas de senado informal”, com “função con-
sultiva e deliberativa”, sem “grande autorida-
de”. “Sua importância talvez tenha diminuído 
por influência da instituição do capitanato”, 
sugere ele, sobre a experiência de campo que 
teve nos anos 1940 (1974 [1954], p. 100). O 
autor menciona que participou de uma sessão 
desse “senado” em Jacareí (a reserva de Porto 
Lindo, hoje Terra Indígena Yvy Katu), em Igua-
temi (MS). Müller, que originalmente publicou 
seus artigos nos anos 1930, também mencio-
na, brevemente, um “conselho dos homens 
reunidos” (1989, p. 57). 

Em sua forma atual, as Aty Guasu do lado 
brasileiro iniciam-se em algum momento – a 
depender do observador – entre as reuniões 
de cabeçantes promovidas pelo PKN, em que 
o tema da terra aparece desde 1979; as as-
sembleias e encontros promovidos pelo CIMI 
nessa mesma época; a atuação pública de 
Marçal de Souza; a articulação que permitiu a 
resistência ao despejo em Pirakuá, em 1985; 
e o início das Jeroky Guasu e Aty Guasu, as-
sim denominadas efetiva e publicamente,873 
em que se busca seguir o modelo do Pirakuá 
e articular pessoas vindas de várias áreas em 
prol de uma luta local. O momento de “nas-
cimento” das Aty Guasu varia conforme o in-
terlocutor. Não há unanimidade entre os indí-
genas que entrevistei e, se tivesse de dizer o 
que é mais citado, é certamente a experiência 
do Pirakuá, em função de que ali se deu a pri-
meira experiência de luta conjunta, de gente 
vinda de várias aldeias. Mesmo assim, isso, 
em parte dos casos, varia conforme a região 
de origem dos interlocutores. Benites (2014), 
por exemplo, que concentra seu estudo em 
casos da área entre Paranhos e Tacuru, ressal-
ta a formação de uma rede de solidariedade 
nessa região já desde 1979.

873 Visto que não se tem notícia do uso do termo em 
documentos oficiais de reivindicação, por exemplo, 
até meados dos anos 1980.

Importante, sobretudo, é reter o que 
comenta Friedl Grünberg sobre a forma como 
a luta pela terra é vista: como uma espécie 
de “guerra latente”, que, de alguma maneira, 
parece evocar antigas práticas dos Paĩ/Kaiowa 
de organizar grandes assembleias, para en-
frentar a atual situação de conflito territorial 
com os karai (1988, p. 20). 

Por último, cabe assinalar que o histórico 
das articulações multilocais entre os Guara-
ni não se restringe ao que foi percebido por 
esses observadores como assembleias. Para 
uma abordagem mais ampla sobre o tema, 
seria necessário lembrar as redes de circula-
ção de pessoas envolvendo as festas como o 
avatikyry (“batismo do milho branco”), o mitã 
pepy (“convite dos meninos”, cerimônia em 
que se furavam os lábios dos jovens do sexo 
masculino) ou os encontros lúdicos interfami-
liares para dança e canto chamados generi-
camente de chicha (alusão à bebida de mi-
lho que anima essas ocasiões) ou guaxiré, em 
alusão a um gênero de canto profano que é 
acompanhado por uma dança circular.874

“Antigamente não existia reunião, só exis-
tia festa”, lembrou-me, certa vez, o sr. Salva-
dor Reinoso, kaiowa idoso da região do Apa. 
As Aty Guasu atuais emulam essas festas. As 
assembleias do presente podem ser, inclusi-
ve, percebidas como grandes encontros que 
dificilmente aconteceriam em outro contexto. 
Pois, quando se poderia imaginar reunir tan-
tos convidados, vindos de tantos lugares dife-
rentes, em um mesmo lugar?

Não há Aty Guasu em que, de noite, logo 
após o fim da assembleia, que dura todo o dia, 
não se realize uma grande confraternização 
em torno das rodas de canto e dança. Gran-
des reuniões dos rezadores presentes ao even-
to também acontecem, e, conforme o clima 
da reunião, os cantos porahei, em suas várias 
modalidades, também seguem até a madru-
gada. Em paralelo, os jovens reúnem-se nas 

874 Entre as descrições etnográficas dessas festas, destaco 
os estudos de Chamorro (1995) e João (2011). 
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brincadeiras de guaxiré e guahu,875 que pro-
porcionam muitas risadas, frequentemente, 
até o dia raiar. Nessas reuniões, podem ainda 
acontecer batismos de crianças pelos xamãs e 
sessões de cura para os doentes.

De qualquer forma, tudo isso é signifi-
cativo no seguinte sentido: a articulação de 
grupos guarani em uma rede multilocal não 
parece algo estranho ou novo,876 a não ser na 
escala (e intensidade) que é alcançada com os 
novos meios à disposição dos Guarani e Kaio-
wa hoje (transporte rodoviário, telefones – 
agora, celulares e internet –, apoio de órgãos 
públicos e de ONGs etc.). Dessa maneira é 
que, creio, pode-se entender por que as atuais 
Aty Guasu são vistas, ao mesmo tempo, como 
uma novidade e como algo “tradicional”.

As Aty Guasu conformam o que pode ser 
considerado o movimento social mais original 
que o Mato Grosso do Sul apresentou ao país e 
ao mundo. Num estado novo, de colonização 
massiva recente por não indígenas, coube aos 
Kaiowa e Guarani organizar uma iniciativa de 
luta cujos limites transcendem em muito o ca-
ráter étnico, como já percebeu Pereira (2003). 

E cada vez mais, note-se. Nos últimos anos, 
as denúncias e os apelos de solidariedade feitos 
pelo movimento Aty Guasu ganharam o mundo 
com a internet. Em novembro de 2012, manifes-
tações de apoio aos Kaiowa e Guarani aconte-
ceram em mais de 50 cidades do Brasil e de pa-
íses como México, EUA, Alemanha e Portugal.

O fenômeno começou no início de outubro, 
quando o perfil da Aty Guasu no Facebook877 

875 Os guaxiré ou kotyhu são eminentemente festivos e 
mais abertos à improvisação, em tom jocoso, lírico ou 
de paquera. Já os guahu constituem um conjunto fecha-
do de cantos, na concepção dos mais velhos, e, portan-
to, essas canções têm de ser ensinadas e memorizadas. 

876 Como já analisamos em relação às mortes por en-
forcamento entre os Guarani-Kaiowa (PIMENTEL, 
2006), não é porque não se tenha registros na 
memória sobre alguma coisa que ela não possa ser 
considerada familiar.

877 O perfil fora criado quase um ano antes, poucas se-
manas após o assassinato de Nísio Gomes, lideran-
ça do acampamento de Guaiviry (Aral Moreira), em 
18/11/11. Os integrantes do Conselho da AtyGuasu 
haviam percebido, já, o papel importante que desem-
penharam as redes sociais na divulgação do crime, 
que obteve repercussão internacional à época. Alguns 

divulgou uma carta escrita pelos indígenas do 
acampamento de Pyelito Kue (Iguatemi), na 
qual, diante de uma ordem de despejo decreta-
da pela Justiça Federal, eles declaravam que, se 
os brancos insistissem em tirá-los do pedaço de 
terra que ocupavam, estariam decretando sua 
“morte coletiva”. Interpretado como o anún-
cio de um suicídio coletivo, o documento teve 
enorme repercussão na internet, despertando a 
atenção de um grande número de pessoas para 
a questão em Mato Grosso do Sul. Milhares tro-
caram seus nomes em redes sociais, agregando 
a denominação “Guarani-Kaiowa” a seus perfis.

Muito além de missionários religiosos e antro-
pólogos, os grupos de apoio hoje incluem redes 
de advogados, psicólogos, geógrafos, jornalistas, 
artistas, além de militantes de partidos políticos, 
grupos ecologistas e acadêmicos de áreas tão 
distintas como a música ou a comunicação.

Como tem ocorrido em outras partes das 
Américas, o movimento indígena de Mato 
Grosso do Sul pode ser fonte de ensina-
mentos importantes para nós, ocidentais. A 
crítica que o discurso e as práticas políticas 
kaiowa e guarani apresentam em relação ao 
agronegócio, e a forma como essa ativida-
de econômica utiliza os chamados “recursos 
naturais”, bem como as lições de democra-
cia e autonomia, por meio das Aty Guasu, 
nos convidam a um olhar mais atento para 
a história da (re) democratização de nosso 
país, a demonstrar que ela é resultado de 
uma tessitura muito mais ampla, mais com-
plexa do que já se quis fazer crer e, sobretu-
do, em permanente construção (Ilust. 254). 

meses antes, a partir de agosto de 2011, integrantes do 
conselho já vinham enviando mensagens de correio 
eletrônico para listas na internet, relatando os ataques 
armados contra o acampamento de PyelitoKue, logo 
após a ocupação da área, e pedindo providências 
às autoridades. Esses novos recursos (uso direto dos 
e-mails e das redes sociais por parte dos indígenas) 
parecem ter potencializado a divulgação dos casos em 
MS, diminuindo ou eliminando a necessidade de in-
termediários como jornalistas, antropólogos e agentes 
indigenistas nessa operação, da forma como ela vinha 
sendo realizada desde os casos Rancho Jakare e Pa-
raguasu. Acompanhamos pessoalmente esse processo 
entre 2011 e 2012, durante trabalho de campo para a 
tese de doutorado (cf. PIMENTEL, 2012). 
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Testemunho do massacre 

Ataíde Francisco Xehitâ-ha Ofaié (Ilust. 255)

(Apresentação:  Carlos Alberto dos 
Santos Dutra) 

O texto abaixo878 é da autoria de um jovem 
Ofaié. Xehitâ-ha é o nome indígena que re-
cebeu Ataíde Francisco Rodrigues ao nascer, 
no dia 15 de abril de 1957, às margens do 
córrego Boa Esperança, município de Brasi-
lândia, estado de Mato Grosso do Sul. Filho 
de Oscar Francisco e Maria Rodrigues da Sil-
va, descende de uma família de caciques e, 
por 15 anos, foi um dos grandes líderes de 
seu povo.

Integra a pequena e sofrida comunidade 
Ofaié que sobrevive na margem sul-matogros-
sense do rio Paraná e a qual ajudou a soerguê-
-la das cinzas, apontando-lhes esperança. Foi 
muito bem alfabetizado em português, por 
uma das famílias que, juntamente com outros 
fazendeiros, acabou por tomar suas terras. 
Pôde, desta forma, através da palavra, fala-
da e escrita, atuar de forma decisiva, levando 
adiante as aspirações de seu povo. Com a sen-
sibilidade e erudição que lhe são peculiares, 
manifestou suas ideias, desenvolveu a poesia, 
resgatou a história e semeou um rumo para a 
nação Ofaié.

Lutador incansável pela sobrevivência de 
seu povo, de forma admirável, desafia os se-
nhores da terra com seu canto de poesia e dor. 

878 Publicado em DUTRA, 1996, p. 32-34.

Seu relato, ora em tom áspero e profundo, ora 
emocionado e pueril, navega entre o lírico e o 
rasteiro, carregando nas palavras toda a força 
de sua narrativa. Sua história, mais do que um 
lamento a ser ouvido, é o grito, de indignada 
esperança, que se traduz inteira na carência 
de solidariedade devida. Com a palavra, o ex- 
Cacique Xehitâ-ha.

Carlos Alberto dos Santos Dutra

Testemunho do massacre

Uns cem anos atrás, o meu povo Ofaié vi-
via sossegado, porque tinha muita caça, pes-
ca e mel. Não tinha nenhum invasor. O Ofaié 
vivia na maior felicidade. Tinha a sua cultura, 
a sua dança, eram os Ofaié saudáveis. Onde 
que os Ofaié viviam era a margem do rio Pa-
raná. Os Ofaié conheciam de palmo a palmo 
aquela região.

Segundo contam meus avós, hoje eles são 
falecidos, nós éramos muitos, mais de duas 
mil pessoas. Todos viviam espalhados por 
todo o canto do Mato Grosso do Sul. O Ofaié 
vivia na maior felicidade. Sem proteção vive-
mos por longos anos.

Todos falavam a própria língua Ofaié, ti-
nham a sua própria tradição, uma cultura 
diferente, como todos os índios têm. O meu 
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povo não tinha agricultura, isto porque só de-
pendia da caça, da pesca e do mel.

Nossos aldeamentos eram sempre por al-
guns dias, isto porque, para não acabar com 
todas as caças. E as caminhadas eram sempre 
nas margens dos rios. Hoje, atualmente, es-
ses rios chamam-se rio Paraná, rio Verde, rio 
Vacaria, rio Ivinhema, rio Taquaruçu, rio Casa 
Verde, e muitos outros.

Os Ofaié sempre ocuparam o Centro Oes-
te do Brasil. Foram grandes caçadores e cole-
tores dos campos naturais da região. Os Ofaié 
tinham as suas vidas cheias de felicidade. Ti-
nham suas vidas saudáveis, porque não lhes 
faltava nada, pois a mãe-terra dava tudo: o seu 
fruto, a caça, a pesca, o mel.

Os Ofaié não se preocupavam com nada, 
pois a terra era deles. A terra era sua vida de 
cada dia. O Ofaié vivia sobre a natureza e 
também ela dependia dele.

Antigamente as caçadas eram individuais 
ou familiares, isto porque quando o cauím879 
era preparado pela comunidade, os homens 
saíam a procura de mel. A volta da caçada do 
mel era sempre tarde. Punham, então, o mel 
no cocho, feito de madeira, e depois que to-
dos chegavam, o cacique convidava todos os 
membros da comunidade para o ritual.

Todos sentiam-se alegres e felizes. Porque 
era um momento sagrado. Em volta do cocho 
cheio de cauím, somente circula a felicida-
de, a paz e muita harmonia. Tem que levar 
sempre as três no coração, porque vai precisar 
sempre. Isto significa que os Ofaié acredita-
vam que alguém os pôs na face da terra.

A fé era para aquele que fez todas as coi-
sas, o ritual. Segundo os mais velhos Ofaié, 
exigia muito acreditar. É necessário ter fé e 
acreditar, em todos os momentos da vida. 
Por isso que os Ofaié não precisam de nin-

879 Quando os Ofaié ainda viviam em suas terras, eles 
faziam festas onde dançavam e cantavam. Quanto 
ao preparo do kauím, bebida de milho fermentado 
muito apreciada pelo grupo, disse-nos, que todas as 
mulheres da aldeia debulhavam o milho e socavam 
os seus grãos em grandes cochos de madeira, e pro-
vocou muitos risos quando fez referências à necessi-
dade de se adicionar saliva na massa para que alcan-
çasse a fermentação da bebida.

guém para lhes explicar como se deve fazer 
para respeitar as obras divinas e o próprio 
Criador.

As margens do rio Paraná, desde a foz 
do Sucuriú até as nascentes do Vacaria e 
Ivinhema, foram testemunhas da existência 
dos Ofaié e seu passado conta sobre meu 
povo. Essas terras puderam sentir o peso de 
seus passos, quando caçavam e viviam so-
bre elas.

Com isso o tempo passa sem preocupar 
o meu povo Ofaié. Mas estava bem próximo 
a iniciar uma caminhada para um violen-
to extermínio. Enquanto não chegava esta 
infelicidade o meu povo Ofaié aproveitava 
a última oportunidade de viver na pequena 
paz.

Sem menos esperar, um dia, chegaram 
os primeiros colonizadores, que começaram 
a invadir as terras matogrossenses e dentro 
delas a terra dos Ofaié. Aí o branco invadiu 
nossas terras. E fomos expulsos. O fazendeiro 
veio para criar o seu boi, construir sua casa, 
destruir o cemitério dos índios e fazer correr 
os índios com seus filhos.

Foi nessa época que nós os Ofaié fomos 
levado a destruição por estes invejosos inva-
sores. Sem menos esperar, o meu povo come-
çou a iniciar uma caminhada de sofrimento 
e o vulcão do extermínio já vinha ao seu en-
contro. O vulcão estava cheio de ódio, de do-
ença, de alcoolismo e de desprezo. O vulcão 
do branco explodiu sobre a terra e atingiu o 
povo Ofaié. O vulcão branco separou as coi-
sas que carregava sobre si.

O povo Ofaié foi vivendo aquela desgra-
ça solta sobre o seu paraíso que aos poucos 
foi sendo destruído pelo vulcão branco. O 
povo Ofaié começou um grande desespero: 
as crianças vendo aquela cena, derramavam 
lágrimas, vendo o massacre de seus pais.

O povo Ofaié sem a sua felicidade, sem 
encontrar um lugar para ficar, ficaram deses-
perados. Sem proteção, vivemos por longos 
anos. Vivia em grupos e aos poucos foram 
morrendo. Sempre fugindo, deixavam para 
trás um rastro de puro sangue. Quando ten-
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tavam retornar para os antigos aldeamentos, 
eram recebidos a bala. Mesmo os doentes 
tinham que andar muitos quilômetros para 
encontrar uma parada para descansar sosse-
gados.

Muitos foram friamente chacinados, como 
se não fossem seres humanos. As crianças fo-
ram degoladas, enquanto outras seriam troca-
das por uma camisa ou um quilo de arroz. As 
mulheres Ofaié eram obrigadas a entregar os 
seus filhos e outras por sentir muita fome.

O sangue Ofaié molhou as terras nas mar-
gens do rio Paraná. Os esqueletos dos Ofaié 
foram deixados no solo; foram jogados como 
bichos qualquer. Os brancos somente por si 
se contentavam com as terras invadidas.

Aos poucos foram condenados para mor-
rer. Não podiam pescar. Antigamente podiam 
pescar livremente. As matas, que foram o pa-
raíso para os índios, agora, não podiam mais 
caçar. Sem nenhuma morada para festejar, 
o meu povo está muito triste. O Ofaié ficou 
muito triste.

O fogo da ganância incendiou a paz de um 
grande povo, que no passado era uma grande 
felicidade. O Ofaié que cantava para louvar o 
seu próprio Agachô (nosso Deus, em Ofaié), 
já não dança no seu próprio ritual em volta do 
casco do cauím.

Os inimigos dos Ofaié continuaram ata-
cando sem piedade. Os matavam sem dis-
criminar. Os ossos ficavam sobre a terra, sem 
sequer ser enterrados. Somente os urubus po-
diam chegar diante dos corpos podres, aban-
donados pelo chão. Exterminar os Ofaié era 
uma teimosia dos brancos.

Muitos fugiam, escondidos nas matas, sem 
saber o paradeiro dos outros. Mas o inimi-
go branco não abandonava a idéia. Estavam 
sempre perseguindo. Quando encontravam, 
era aquele massacre. Outra vez eram crian-
ças, adultos e velhos; outra vez eram comidos 
pelos urubús.

E a terra cansou de ser manchada de san-
gue. A maioria do meu povo já havia sido 
massacrado. Mas uns poucos conseguiram 
escapar. Foi no tempo do Marechal Rondon. 

O meu povo tentava encontrar, mesmo sem 
saída, pois todos os lados estavam sendo 
ocupadas as terras do meu povo, um lugar 
para morar.

Sem defesa, entregavam-se para o extermí-
nio. O genocídio estava quase pronto. O sr. 
Marechal Rondon ainda estimou os Ofaié que 
conseguiram escapar em mais de mil pessoas. 
Mas o povo Ofaié apesar de perseguido esta-
va mesmo era fugindo do inimigo.

Nossa esperança perfeita880

O que sinto neste momento

É uma liberdade

É grande o meu sentimento

Acredito na verdade

Na sua participação

Meu patrício brasileiro

Tenho no meu coração

E no meu ser, por inteiro.

Ninguém dorme mais tranqüilo

Medo de uma guerra

As criancinhas dizem: que será aquilo?

São invasores destruindo a nossa terra.

E os nossos filhos não dormem mais sossegados

Muito nos preocupamos

Com esse regime afamado

Tem que acabar: com orgulho falamos.

Falamos sem medo algum

Somos gente desse Brasil.

Ninguém está feliz em lugar nenhum

A nossa esperança é perfeita e gentil

Tem que depender da nossa união

E ter a esperança sempre de pé

Acreditar na vida e na solução

Primeiro em Deus, muita fé.

Ataíde Francisco Rodrigues

880 Poesia publicada anexa ao artigo “Poema de Índio”. 
ENFOQUE 15.04.1987, Dourados-MS.
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Testemunho terena de luta pela terra

Isac Pereira Dias Hopu’otx Turumo (Ilust. 256)

(Apresentação: Cíntia Nardo Marques) 
 

  Os textos abaixo reúnem lembranças 
do ancião Terena Isac Pereira Dias (nome 

terena: Hopu’otx Turumo – significado: Rã), 
que relatou a história dos Terena da Terra 

Indígena Limão Verde, localizada na estrada 
de rodagem Aquidauana-Cipolândia, a 

aproximadamente 25 quilômetros da sede do 
município de Aquidauana, entre os morros 
do Amparo, Vigia e serra de Santa Bárbara, 
que compõem os ramais e contrafortes da 

Serra de Maracajú (Ilust. 257). 

Filho de Henrique Pereira e Davina Dias, 
Isac Pereira Dias nasceu no dia 12 de feve-
reiro de 1932, na aldeia Limão Verde. Desde 
criança, sempre valorizou os anciões da al-
deia, ouvindo deles, com paciência, seus sa-
beres. Assim, aprendeu a história de seu povo 
e de sua comunidade, tornando-se o mais co-
nhecido líder da comunidade e o mais procu-
rado interlocutor dos pesquisadores, quando 
o assunto é a história de Limão Verde.

Exemplo de determinação, compromisso 
e luta, Isac Pereira Dias, procedente de uma 
linhagem de caciques pertencentes à família 
Dias – pioneira na formação de Limão Verde 
–, permaneceu à frente da comunidade indí-
gena como cacique por aproximadamente 40 
anos. Lutou arduamente pelos direitos territo-

riais e socioculturais do seu povo, principal-
mente no que diz respeito à regularização e 
demarcação da Terra Indígena Limão Verde.

Dotado de excelente memória – capaz de 
citar com precisão datas, números e fatos – 
Isac Pereira Dias registrou suas lembranças da 
comunidade de Limão Verde em dois relatórios 
produzidos ao longo de sua vida. O primeiro 
relatório (Ilust. 258), com data inicial estipula-
da pelo senhor Isac em 1966, relata a história 
do Posto Indígena de Limão Verde, com des-
taque aos dirigentes responsáveis pelo posto e 
às iniciativas por eles tomadas para contribuir 
na luta e nas reivindicações da comunidade 
de Limão Verde pela identificação e demarca-
ção de suas terras. Para a produção desse re-
latório, o senhor Isac utilizou-se de sua memó-
ria e de documentos recebidos e expedidos 
pelo posto e pela comunidade aos órgãos go-
vernamentais responsáveis pela regularização 
das terras pertencentes à comunidade terena.

O segundo relatório (Ilust. 259), datado de 
abril de 2011 pelo senhor Isac, narra a história 
da constituição de Limão Verde e de algumas 
reivindicações da comunidade para regulari-
zação de suas terras. Esse relatório foi produ-
zido pelo senhor Isac partindo das histórias 
contadas pelos avós e bisavós da sua família – 
considerada por vários estudiosos a primeira a 
habitar as terras de Limão Verde – e registran-
do suas próprias experiências, enquanto índio 
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ILUSTRAÇÃO 258 - RELATÓRIO DO POSTO INDÍGENA DE LIMÃO VERDE (RELATÓRIO HISTÓRICO DO POSTO INDÍGENA LIMÃO VERDE PRO-
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terena morador de Limão Verde e ex-cacique 
com atuação no cargo por mais de 40 anos. O 
testemunho abaixo é uma transcrição de parte 
do relatório escrito pelo senhor Isac em seu 
caderno, assim como de relatos orais que o 
ancião terena fez à pesquisadora Cíntia Nar-
do Marques entre os anos de 2009 e 2012, 
em entrevistas e reflexões diversas (Ilust. 259 
e 260)

É uma honra apresentar os relatos escritos 
do senhor Isac Pereira Dias, indiscutível co-
nhecedor da história de Limão Verde, que 
sempre me recebeu com tanta disposição para 
longas e interessantes conversas sobre sua co-
munidade. Pude ler, analisar e interpretar seus 
escritos881 para a elaboração de minha pes-
quisa sobre a identificação e demarcação das 
terras de Limão Verde, mas espero contribuir, 
ainda, para o grande objetivo do senhor Isac 
de elaborar um material didático de história e 
de artes, que fale sobre a história e a cultura 
de sua comunidade. Com a palavra, o senhor 
Isac Pereira Dias.

Constituição de Limão Verde

Relatório Histórico de Limão Verde, 
Abr/2011

Eu fis empenho de relatar pequena história 
da Aldeia de Limão Verde. Conforme a fala do 
meu avú Henrique Dias Hópuku’yty, Já Faleci-
do. meus tios contava esta história que Limão 
Verde foi fundado pelo o nosso tronco índio 
por nome Atale nome indígena. chegou aqui 
antes da guerra do paraguai eles saíram do 
chaco da onde eles morava Lugar conhecido 
pelo índio por Exiva. motivo que lá tinha dois 
tribus de índio que sempre brigava com eles 
tribu de Ilay e outro tribu de Iuná’eno os in-
dios Terena resolveram de sair daquele lugar 
combinaram travessar o rio paraguai cada pai 
da familhia pegou dois pedaço de madeira de 

881 O Senhor Isac tem um pequeno arquivo de fitas grava-
das e filmadas, fotos, documentos, recortes de jornais, 
relatórios e cadernos. Os parágrafos que compõem 
este texto são transcrições do seu relatório de 1973.

jangada ceco. inrrolou com o coro da vaca. e 
colocou as familhia na canôa de jangada e eles 
saíram nadando puchando a canôa até traves-
sar o rio e foi procurar o povoado. (p. 01)

Em Miranda e lá cada familhia procurou 
o serviço para trabalhiar. Atále veio pra cá 
trabalhou com o fazendeiro por nome João 
Dias. e o fazendeiro inventou de batisar po-
que o Atale não tinha o nome em portugues 
e colocou Manuel Lutuma Dias e a esposa do 
Atale chamava Oto’ole e fazendeiro colocou 
Rosa Conivi� Atale tinha tres filhio. dois filhio 
homem uma mulher. (p. 02)

Primeiro filhio chamava Hopuku’yty que 
em portugues Henrique Dias. a esposa do 
Henrique Dias chamava Amelia Apaní. o 
casal tinha seis filhio duas mulher e quatro 
Homem outro filhio do Atale chamava Tani 
nome indigena em portugues Daniel Dias a 
esposa chamava Filomena Dias. Casal tinha 
cinco filhio tres filhio Homem e duas muler. 
Uma filhia do Atale chamava Ceno’om nome 
indigena em portugue Celina Dias. Atale ti-
nha um conhado que sempre trabalhiava com 
ele chamava Waya’ho em portugues chamava 
João Leite. quando chegou começaram traba-
lhiar plantando passado tempo Atale resolveu 
de procurar outro companheiro Para trabalhia 
junto na lavoura. encontrou quatro família 
convidou para trabalhiar junto na lavoura 
depoi apareceu mais um. os cinco familhia 
chamava nome indigena Manekone portu-
gues Manuel, indígena Paraxu’y portugues 
Cecilio, indigena Cikekoche portugues João, 
indigena Olovo portugues Lorenço, indigena 
Movoxo’o portugues Manezinho. (p. 02-03)

Passado tempo ouve a guerra do paraguai e 
os indio tambem participaram quando a guer-
ra acabou ja começou chegar os branco civi-
lisados. e eles foi trazendo gado animal cava-
larcomeçou perturbar os índio estragando as 
plantas. (p. 04)

Mais pouco tempo Atale faleceu ficou o 
primeiro filhio no seu lugar como Capitão 
Cacique. mais por motivo da infermidade 
acabou falecendo e ficou o seu irmão Daniel 
Dias. começou trabalhiar um dia foi na casa 
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do visinho civilisado para converçar amiga-
velmente mai não importou em 1947 Daniel 
resolveu de ir ao Posto do S. P. I serviço de 
proteção aos indio, em Nioaque e assim en-
controu o servidor por nome Enok Alvarenga 
Soares chefe daquele posto. Quando foi no 
dia 24 de junho do ano de 1947 o servidor 
apareceu aqui em Limão Verde para verifi-
car o fato. Daniel convocou o reunião apre-
sentando o servidor Enok. e ele começou a 
trabalhiar junto com Daniel. como ele veio 
para trabalhiar fes resseceamento achou 180 
população de criança até o velhio. Como não 
tinha casa para o escritório as comunidade le-
vantou uma casa de capim sape. fechado de 
pauapique Barreado de Barro. ai trabalhiou 
mai socegado. (p. 04-05)

Passado tempo os índio reuniu-se e solicitou 
ao servido Enok a Demarcação das terra motivo 
que os gado dos civilisado estava estragando as 
plantação dos índios. o servidor fes oficio man-
dou para ajudancia do S. P. I Serviço proteção 
aos índios em Campo grande. mais nada de so-
lução. o Enok recebeu oficio dos índio de la 
onde ele trabalhiava no posto em Nioaque e foi 
embora. no lugar veio outro servidor por nome 
Jôse Mongenott ai começou trabalhiar mas tra-
balhiou pouco tempo colocou o seu filhio por 
nome Dejarma. nesse tempo Daniel Dias fale-
ceu quando faleceu os índios reuniu-se colo-
cou o Sebastião Dias como Capitão da aldeia 
de Limão Verde e no ano de 1953 recebeu ofi-
cio do prefeito sr Moisés de Albuquerque Pre-
feito de Aquidauana. Pediu pra abrir estrada do 
morrinho até Limão Verde. (p. 06-07)

As terras de Limão Verde: a luta pela 
demarcação

Relatos de Isac Pereira Dias
Nós lutamos para legalizar as terras de Li-

mão Verde. Eu trabalhei no meio do pessoal 
para legalizar. Antigamente era pai e filho que 
trabalhavam juntos na frente da comunidade. 
Um substituía o outro depois do falecimento 
(DIAS, Fev/2011). 

A gente luto mais pra requerer um peda-
ço de terra... e onde a gente correu atrás na 
FUNAI, no SPI...eu fui falar com o represen-
tante lá...é... aquele tempo ajudância ainda 
lá em Campo Grande... a sede mesmo era 
em Cuiabá...mas eu ia Campo Grande pedi, 
consulta...nós ficava querendo legaliza a 
nossa área. Então, um dia o advogado do 
SPI...já tem índio vereador agora, conversa 
com ele primeiro...no tempo do seu Jair, né? 
Jair de Oliveira, já primeiro tempo que ele foi 
vereador... aí fui lá com ele...levei documen-
to pra ele (DIAS, Ago/2009). 

O finado Jair de Oliveira...era índio de 
Taunay. Primeira vez quando ele entrou para 
vereador eu procurei ele e contei o causo 
pra ele que aconteceu. Ele falou pra mim: 
“então eu vou fazer um...um requerimento. 
Eu vou levar pra Câmara”. E quando ele fez 
o requerimento foi lá e foi aprovado o re-
querimento que ele fez. Todo vereador votou 
unânime. Então o presidente da Câmara que 
era o...esqueço o nome dele. Então ele pe-
gou esse documento e enviou para Brasília, 
lá com um General...tar de Esmarth Araujo 
que era Presidente da FUNAI. Ai ele man-
dou o antropólogo pra cá pra...o Alceu. Ele 
veio só pra ver ai foi embora...então esperou 
a Câmara. Então o prefeito...ele autorizou a 
demarcação (DIAS, Fev/2011). 

O prefeito é...mandou o Zenil pra fazer 
medição, só que era muito pequena, um pe-
dacinho. Legalizou 1700 hectares, só que 
puxou mais pro meio da morraria. Aí nós 
pedimos pra legaliza mais um pedacinho. 
Só que quando o fazendeiro viu que a... a 
linha ia passa na terra dele...embargou... aí 
parou. Em 82 houve o contato da FUNAI 
com o estado pra ver se estava certa a medi-
ção (DIAS, Ago/2009). 

O agrimensor veio sabe se a medição esta-
va certa mesmo... ai...eu perguntei pra ele se 
ia faze ampliação das terras. Ele falou: Não. 
Me mandaram só pra ver se esta certa a me-
dição. Ai eu falei pra ele que nóis queria é 
a ampliação. Ai ele falou pra mim que não 
podia fazer que ele veio mandado. Ai eu falei 
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pra ele: você pega suas coisas então, coloca 
na mochila que eu vou pra Aquidauana pro-
curar os direito. Ai tranquemo o material...e 
fui procura...mas ninguém me deu apoio. Ai 
eu cheguei aqui e combinei com o pessoal 
aqui e fomos pra Brasília. Eu num aceitei só 
demarca aquele pedaço, por que não atendia 
todo mundo (DIAS, Jan/2012). 

A comunidade achou por bem embar-
gar o serviço porque nós queria ampliação 
das terras e fui até Brasília no Departamento 
da SUAF saber se ia ampliar a área ou não, 
porque as equipe da Terrasul já ia plantar 
os marcos. Ai eles falaram que iam mandar 
uma equipe pra ampliação (DIAS, Abr/2011, 
p. 09-10). 

No ano de 1990 o Mauro Barros chegou 
de Brazilia com a portaria para chefiar o posto 
de limão Verde foi recebi com muitas palma. 
e começou a trabalhiar junto com as comu-
nidade. E a comunidade sempre lembrando 
da Ampliação da área do Limão Verde. com 
muitas reuniões e oficio para Brasilia em 
28/11/96 a comunidade resolveu de fechar a 
estrada de Aquidauana a Cipolandia. Antes de 
feichar a estrada foi chamado o administrado. 
Chegou no outro dia 29/11/96 e a comunida-
de já estava toda pronta para ir na estrada já 
estava marcada 8 horas para feichar a estra-
da. enquanto foram feichar a estrada eu Isac 
e Oclide e Agostinho saimo para ir a Brasilia. 
(DIAS, 1973, p. 05)

Religiosidade

Relato oral de Isac Pereira Dias
O mais velho não deixava a gente brin-

ca muito a noite... De noite no escurecê já 
chamava a gente pra...pra ficá dentro da 
casa...e...existia muito espírito mau fora, por 
isso que não podia brinca de noite (DIAS, 
Ago/2009). 

Os pajés antigamente, eram...eram...bem 
respeitado...é...sabia muitas coisas, né? É... 
adivinha. Quando eles trabalhavam, eles 
avistava tudo as coisa, do que ta aconte-

cendo agora, por exemplo, quando eles tra-
balho aqui uma vez...eu era pequeno...é...
batia cabaça, penacho, cantava e...de re-
pente disse que apareceu um...uns arames 
lá em cima...num sabe como que apare-
ceram aqueles...é...traçado de arame aqui 
em cima. Então, eu vi um tipo de arame...
Pareceu-me que eu...eu não fiquei sabendo 
como é que é...ninguém sabia, né? Então, 
agora eu pensando bem... acho que já en-
xergo essa energia que tem agora, todo tra-
çado em cima da casa. Ele viu. Mas, faz tem-
po já...desde daquele tempo ele era muito 
sábio. Adivinhava já...então...tudo as coisas 
no sonho dele explicava. Mas, agora, não 
existe mais. Porque eles contam assim que, 
o espírito do bicho que dava força pra ele... 
então, ele tinha... tinha... cada um deles ti-
nha um bicho e dava força pra ele... é cobra, 
é onça... esses bichos bravos. Então, como 
não tem mais onça, tem cobra, mas já é 
pouca já...então quem ta querendo lembra, 
num tem mais força. Como era... antigamen-
te, era... era... batia cabaça e cura doente, 
chupava, tirava todas as doenças que a gente 
tinha (DIAS, Ago/2009). 

Depois veio a primeira escola... na igreja... 
então, eles lecionavam pra nós, ensinando 
como que é Deus... essas coisas, né? quando 
começaram a fica no meio dos brancos... co-
meçou esse... esse... festa de santo... São Se-
bastião, porque o nome dele Bastião. Quan-
do saia festa dia de santo dançava também 
(DIAS, Ago/2009). 

Exemplo de persistência, Isac Pereira Dias 
deixará raízes e marcas para as gerações fu-
turas a partir de registros que contam a sua 
história e a de sua comunidade.

“Toda a vida a gente lembra do passado”

Isac Pereira Dias

Fontes
Dias, Isac Pereira. Aldeia Limão Verde. Entrevista concedida a Cíntia 
Nardo Marques, Ago/2009, Fev/2011 e Jan/2012. Aquidauana: arquivo 
particular da pesquisadora.
Dias, Isac Pereira. Relatório Histórico. Abr/2011 – Cópia do Relatório 
feita por Cíntia Marques.
Dias, Isac Pereira. Relatório Histórico sobre o Posto Indígena Limão Ver-
de, 1973 – Cópia do Relatório feita por Cíntia Marques.
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Testemunho kaiowa sobre a Mate Laranjeira

 João Aquino (Ilust. 260)

(Apresentação:  Rosa Colman & Eva 
Maria Luis Ferreira) 

João Aquino882, Kaiowa, nasceu em 1901 
na vila Juti. Mesmo residindo em Amambai, 
quando da entrevista, aguardava com an-
siedade a demarcação da Terra Indígena de 
Taquara883 que, em 1999, foi reocupada par-
cialmente pelos índios Kaiowa e Guarani. Esse 
ilustre indígena, de fala mansa e lucidez in-
vejável, sempre teve a disponibilidade de re-
ceber as pessoas em sua casa e compartilhar 
sua rica experiência com elas. Nas conversas 
sobre a Companhia Mate Laranjeira884, frisava 
que o índio foi uma peça chave em todo o 
desenrolar da atividade ervateira e foi inten-
samente explorado. Sua presença, no entan-
to, sempre foi ocultada. Em abril de 2006, o 
senhor João Aquino veio a falecer na aldeia 
Taquara e, a partir de então, deixa uma lacuna 
na história indígena de Mato Grosso do Sul.

Em entrevista a Antonio Brand, em 1995, 
em Amambai, no âmbito do projeto “Aldeias 
destruídas”, que serviu de base para sua tese 
de doutorado (BRAND, 1997), João Aquino 
fala de sua trajetória como capitão na região 

882 Entrevista realizada por Antonio Brand com João 
Aquino em 25 de maio de 1995 e arquivada CEDOC 
TEKO ARANDU/ NEPPI.

883 Sobre a Terra Indígena Taquara ver BRAND, 2003; 
PEREIRA, 2005.

884 Ver FERREIRA E. M., 2007.

de Caarapó e Juti e trata do cotidiano na Mate 
Laranjeira. Além disso, ao comparar o tempo 
“de antigamente” com o de hoje na vida dos 
Kaiowa, ele observa a diferença entre o passa-
do e o presente e lamenta a falta de recursos 
naturais. Com a palavra, João Aquino.

Eu quero comunicar como antigamente, o 
patriciada anda e como é que luta, a luta do 
antigo né. Então eu aí no Jarará, eu morava no 
Taquara, antigamente. Eu sou capitão. Eu nasci 
la na Vila Juti. Depois eu fui pro Posto Guaira. 
Lá que minha mãe me criou. Então eu fica lá 
trabalhando na Companhia Mate Laranjeira. 
Trabalhava de marilheiro e conhecia toda essa 
[...] Iguatemi, Amambai, Rio Pardo, todas esses. 
Esses eu conheço tudo aqui, até no Sete Que-
das, até Porto Epitácio, pela água né. Então, 
aquela época eu tava no Taquara. Tomava na 
minha mão pra mim cuidar 3 aldeias: Taqua-
ra, Jarará e Curupi. Antigamente ali não tinha 
recurso ainda, só tinha moradores. Era tekoha 
antigo mesmo. Porque a Companhia quando 
tava trabalhando de erva, de erva mate, já tava 
o índio lá, morava, já era aldeia mesmo. Então 
o capitão morreu, morreu e ficou José Gonçal-
ves, capitão, era índio do Taquara. Também to-
mava conta ali no Jarará e Curupi.

Depois eu entrei capitão 1942. Mas eu já 
tava morando aí. Depois morreu, fiquei eu, 
depois eu trabalhava 10 anos capitão. Mas 
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tudo, cada mês eu ia visitar cada aldeia, que 
acontecia às vezes o branco também judiava 
um pouco né, pro índio né, então isso tudo 
precisava saber pra mandar alguma coisa, al-
guma carta lá em Campo Grande para o chefe 
(do SPI) saber. Mas o recurso não tinha nada. 
Mas antigamente só caçando no mato, ma-
riscando e caçando. Assim pra comer carne, 
mas carne não faltava. Carne tem muito no 
mato, muita caça, carne do mato, né. Então, 
e se manteve a patriciada, assim se manteve.

Trabalhava um pouco, plantava um pou-
co, mas pra vender não, não vende, só pra 
ele comer. Mas em 1955 aí já vem, tomava, o 
branco já entrava e tá empurrando, tá empur-
rando o índio. Comprava a terra assim. Então, 
já falou: “aqui eu comprei, você tem que ir 
mais pra lá”. Aí o índio saía daí, mudava outro 
aí, vai indo assim, como se vai alcançar, tudo 
aqui é comprando, mandando um no outro, 
fazendeiro. É assim que foi. Vendeu, vendeu. 
Ah, o governo vendeu, né. Depois já não tem 
mais aldeia, era aldeia né. O Taquara assim 
que foi que terminou.

A Companhia disse, Companhia Mate, 
mas foi, eu já não tava mais. Já tava em Dou-
rados. O pessoal da Companhia Mate foi 
lá falar com o capitão, “porque aqui é da 
Companhia Mate, não sei que, que tem que 
ir morar lá em aldeia mesmo, lá em Caara-
pó”. Assim vai indo, ele apertou muito, então 
pegou o dinheiro e arrumou pra conseguir 
o carro pra levar. Então o pessoal obrigada-
mente foi. Obrigou foi a Companhia Mate e 
obrigou também o diretor (do SPI) que tá no 
Caarapó, Pantaleão. E levou tudo pra lá. En-
tão ficou, eu soube assim, então o governo 
que tomou aquela aldeia, não deixa morar 
ninguém. Depois de 3 anos vai procurar o 
dono mesmo, mas o índio é burro mesmo, 
não procurou. Eu também tava em Dourados 
depois de inteirar 3 anos, o fazendeiro ocu-
pou aquela terra, o Taquara né. E até agora tá 
lá, mas era aldeia, aldeia mesmo.

Curupay também tomava, o fazendeiro 
veio e falava pra ele, “aqui não é pra você mo-
rar, você tem que sair, procura outro lugar”. E 

saiu tudo. Curupay a mesma coisa. Curupay 
aí comprou Benedete, acho que finado já. Be-
nedete mandou embora tudo. É agora Campo 
Novo, antiga, e os índios plantava laranja bas-
tante. Então, 1939 eu passei lá, mas já vinha 
pra cá de Porto Guaira. Então passamos ali, 
então não tinha mais ninguém. Saíram por-
que, sabe, não tinha recurso, porque procura-
va medir a aldeia, mas ninguém ajudava pra 
conseguir medir. Então o outro fazendeiro, o 
outro pessoal, o pessoal do branco que falava 
pra eles: “aqui não é bom pra morar, você sai 
daí, vai procurar outro mais fácil pra morar”. 
Assim vai. Então, os índios saiu tudo. Sei o 
que assim falava sempre cada vez mais tava 
apertando. Aí o índio saiu, veio pra cá né.

E agora, muito índio que trabalha, trabalha 
assim de lavoura, tem índio que trabalha, ele 
achou melhor assim separado de lavoura, fazer 
com a hora pra cuidar lá e o outro não, já tra-
balha mais pouco, não gosta bem, e fica assim, 
casinha piquininha ali junto com a mulher, e 
faz algum pequininho roça já ta bom né. Mas 
tem índio hoje em dia, muito índio que quer 
trabalhar e separar mesmo, separar com paren-
tes e muito também fala que é bom trabalhar 
juntos com meu parente e aquele tá trabalhan-
do perto que morava do parente dele.

A gente que trabalha mesmo é melhor, 
mas aquele que não sabe trabalhar. Não sabe 
melhor não, tá pior. Porque sofre muito, não 
alcança aquele que trabalha de acordo. Pre-
cisava, tem patrão pra gente que vai trabalhar 
tem que ser um patrão para poder comprar 
alguma coisa precisão né. E então o índio não 
sabe procurar, têm muitas ainda tem alguém 
índio que já sabe, mas muito ainda que não 
saiba. É bem assim.

Já não tá mais junto reza, não é como anti-
ga, antigamente não, antigamente rezava com 
tudo junto. Mas com alegria, esse de amigo, 
alegria, e todos ali abraçaram de tudo, abra-
çando. Fica bem ali, e toma ali, e cantava. 
Então aquele que, assim diz que Deus gosta 
né, mas fica tudo ali. Fica rezando. Então o 
curandeiro também vem aí para curar crian-
ça e na hora de cura vai trazer pra criança, 
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esse que ta doente né. Então muita pessoa 
não conhece remédio do mato, mas o caci-
que curandeiro conhece. Ele que ensina pro 
pessoal, assim, ele fala.

Aqui no Amambai tem um. Agora em outra 
aldeia não tem, aqui no Amambai tem. Não 
sei por que não tem. Acho que é pelo gosto 
do rezador. E veio em Amambai porque acho 
que é bom pra morar. Então vem tudo aqui, ali 
na, ali, onde tá o Damásio. Ali tem muito re-
zador que reza. É, assim que faz agora. E tam-
bém só ele que pra rezar, não sabe. Tem que 
ser outro ele, rezador mesmo tem que ensinar, 
e dar as coisas pra poder aprender, Então o re-
zador ensina pro menor de idade não ensina. 

Só assim mais ou menos 16 anos, 17, 20 anos 
essas coisas. Porque já fica na cabeça. Agora, 
menos de idade diz que sabe tudo e depois 
esquece né[...]

Aí, todo mundo fala, não sei como que 
vai ficar. Porque o mato já não tem, mato 
pra ir trabalhar e mariscar e estas coisas 
não têm mais. Então isso que o índio tava 
conversando como é que nóis vai ficar, por-
que nossa terra já não tem mais mato, é só 
capinzal, mas como antigamente derrubar 
um mato e plantar mais fácil, e agora tá 
duro pra trabalhar. Então isso que a patri-
ciada tava pensando agora, como que vai 
ser, mais tarde vai ficar.
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Testemunho kaiowa sobre o espalhamento

 Tito Vilhalva

Tito Vilhalva,885 conhecido também como Pa-
pito, é indígena kaiowa (Ilust. 261). Ele se con-
sidera um Paĩ-Tavyterã, um habitante da aldeia 
dourada no centro da terra. Conta ter nascido 
em 1930, na região das antigas aldeias destru-
ídas em consequência do avanço das novas 
frentes de desenvolvimento econômico. Entre 
essas aldeias, o depoente lista Taquara, Km 20, 
Puitã, “Sãluca”, Laguna de Ouro e Chirical. Tito 
é casado e pai de seis filhos. Além de rezador e 
líder político, ele é experiente em negociações, 
viagens e participações em diversos encontros e 
cursos no âmbito do movimento indígena. Em 
1992 foi candidato a vereador. Na época da 
entrevista (1997-1998), ele morava na Reserva 
Indígena de Caarapó. Desde 2007 reside na al-
deia Guyra Roka, às margens do Arroio Puitã. 
Em um momento da fala de Papito, seu irmão 
João tem uma participação, que vem indicado 
no texto. Com a palavra, Tito Vilhalva e seus fa-
miliares.

Modo de vida antes da chegada dos 
brancos brasileiros

Naquele tempo, ninguém era dono, não 
tinha cerca nem nada de divisa. Naquele tem-

885 O depoimento foi recolhido por Maria Angélica Bra-
gança Boschiglia (1998) entre março de 1997 e janei-
ro de 1998, na Reserva Indígena de Caarapó. 

po, ainda se fazia o beiço furado. O sistema 
de trabalhar era bem diferente. Todo mundo 
se reunia para fazer a lavoura. Poucos tinham 
machete (facão), ou machado. Algum que ti-
nha era porque comprava quando trabalhava 
para a Mate Laranjeira. Um emprestava para o 
outro e fazia a lavoura. Todo mundo plantava 
igual um tipo de mutirão. Lá todo mundo, mu-
lher, criança, ia todo mundo trabalhar. Quan-
do se colhia, também era tudo junto. Naquele 
tempo se plantava mais milho branco, milho 
comum, batata doce, e macucu ou moranga. 
Aí também uns iam na caça, outros iam pes-
car. Quando traziam uma caça, aí ele assava. 
O nosso costume antigo era de não carnear. A 
gente usava pôr a carne em cima do fogo, dei-
xando sapecar tudo, depois erguia em cima 
de um giral, furando tudo com um pauzinho. 
Quando via que estava acabando aquele san-
gue, então começava a abrir, limpando bem, 
sem perder nenhum pedaço. Não é igual hoje 
que todo mundo carneia.

[Para beber], fazia chicha, de cana e de 
milho, no porongo, pondo depois o mel de 
Europa. Então era muita gente numa casa e 
tinha fartura. A produção era boa, a terra era 
nova. Sempre se usava batizar aquela terra. A 
semente era sempre boa, porque a gente ba-
tizava, e depois plantava. Sempre saía bom. 
Não dava caruncho, não dava lagarta, não 
dava nada. A roça só ia aumentando [...]. 
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Também na hora de comer o milho assado, 
por exemplo, ele batizava. Quando ia fazer 
um bolo, batizava também. É para isso que se 
tinha cacique dentro da casa. O chefe da casa 
era aquele que morava dentro da casa.

Os Kaiowa trabalharam nos ervais e na 
derrubada da mata

Eu era novo, mas já conhecia o trabalho 
na erva mate, pois ajudei meu pai a tirar 
muita erva. As crianças daquela época eram 
puxado pelos pais. Onde o pai trabalhava, a 
criança trabalhava também. Na idade de 12 
pra 13 anos eu já comecei a tirar erva. Eu era 
solteiro ainda. Nesta época, nossa família 
morava na aldeia Puitã, pra lá da região do 
Poíque, depois do córrego Puitã. Lá a gente 
plantava roça para nosso sustento” (BOSCHI-
GLIA, 1998, p. 24). 

João Vilhalva complementa o depoimento, 
descrevendo como era o trabalho nas derru-
badas de fazendas.

Algumas vezes, o nosso pai juntamente 
com seus filhos, trabalhávamos em derruba-
das de mato para alguns fazendeiros. Neste 
caso, a gente ficava alguns anos na fazenda, 
com direito de tocar roça, mas com a obri-
gação de depois entregar tudo formado em 
pastagem. Uma fazenda que nós fizemos 
este tipo de serviço foi a Curupaí (BOSCHI-
GLIA, 1998, p. 25).

Tito Vilhalva retoma a palavra e conta: 

A reserva de Caarapó era um erval, com 
boa parte de terra meio fraca. No tempo que 
o administrador da FUNAI era o Castelo e o 
chefe do posto tinha o apelido de Dunga, eles 
mandavam nós trabalhar na erva. No lugar 
que hoje é a missão era tudo erva. Naquele 
tempo arrumei a minha senhora, mas ainda 
não tinha nenhum guri. A erva mate era man-
dada para Ponta Porã e o nosso capitão era o 

Zacarias Marques. Na época da Companhia 
Mate Laranjeira [...] nós trabalhava com o se-
nhor Brasilino Sanches, que era tipo de um 
administrador da erva. Ele era comprador da 
erva mate em todo esse lugar. Eu trabalhei 5 
meses na carreta de boi puxando erva mate 
para Porto Felicidade, na beira do Rio Amam-
bai, próximo ao lugar onde hoje fica a aldeia 
Jarará. Então, a erva mate era desembarcada 
em algumas chatas. Nós trabalhávamos aqui 
no Gueraí, no Campanário, no Rancho 20 ou 
na Aldeia do Km 20. Esta era uma aldeia que 
tinha muito índio. Na Aldeia Puitã, que era 
onde morava a minha família, também era 
tudo erval. Tinha uns cento e pouco índios. 
Todos trabalhavam. Em geral a gente ganhava 
muito pouco. Trabalhava umas dez arrobas e 
recebia mil reis, mais ou menos. Quem paga-
va era o administrador, o dono da erva. A gen-
te trazia a erva para secar no barbaquá886, de-
pois batia a erva com aquele porrete tipo um 
facão. Juntava uns cinco, dez ou até quinze 
para bater a erva, em cima da terra, sobre um 
assoalho firme, bem afiado e bem bonito. O 
administrador da erva, ou empreiteiro forne-
cia pra gente o necessário para a gente fazer o 
locro887 e farinha. Às vezes não tinha farinha, 
e então era só o locro e carne. E quando che-
gava no fim do serviço, a gente pedia a con-
ta e aí eles descontavam aquele mantimento 
fornecido. Sobrava uma mixaria de dinheiro, 
mas sobrava. Às vezes era 10 mil reis, ou 5 
mil reis. Tinha alguns que recebiam mais de 
15 e até 20 mil reis. Naquele tempo não tinha 
bicicleta. Esse dinheiro não dava pra comprar 
nada. Nem uma égua. Então a gente compra-
va uma roupa ou um sapato. Vestia um par 
cada um. Um pro filho, outro para a mulher 
e o restante comprava ainda alguma coisinha. 
Isto era mais ou menos no final dos anos 40. 
Quando ele tinha uma roupa bonita assim ele 
guardava. Só vestia no dia da festa, no dia da 

886 Secador rústico para erva-mate. Construção feita 
toda de madeira, localizada em cima da saída de um 
forno feito em um buraco no chão. O calor do fogo 
secava a erva-mate colocada sobre o barbaquá.

887 Comida típica do Paraguai, feita abase de canjica e 
carne.
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chicha.888 Quando acabava a festa dele, aí ele 
vestia aquela roupa velha toda remendada. 
E se não fosse remendada era aquela que a 
gente fala de baticola,889 e a mulher amarrava 
também em volta dos seios. Na hora da chi-
cha, tirava a roupa bonita e ficava assim tudo 
pelado (BOSCHIGLIA, 1998, p. 26). 

A chegada dos outros e o espalhamento 
forçado dos Kaiowa

A primeira vez que nós vimos um homem 
branco foi em 1945 e o nome dele era Basílio 
veio de São Paulo. Eu tenho, até hoje, uma 
foto dele junto com a gente, que ele mandou 
tirar. Lá na aldeia do Puitã, nós morava todos 
numa casa só, que em guarani a gente cha-
ma de ogussú, ou ogaguasu” (BOSCHIGLIA, 
1998, p. 25-26). 

Os Kaiowa não gostavam de ir pra lá e pra 
cá. Ele só se mudava, se fosse empurrado pe-
los fazendeiros. Por exemplo: eu moro aqui. 
Se chega um fazendeiro e fala “eu comprei 
essa fazenda”, então eu vou. Eu me lembro 
que na época de 1950 quando eu estava na 
aldeia Taquara, o delegado de Juti trouxe uma 
carta dizendo que era para o chefe da aldeia 
ir requerer aquela terra na capital do Mato 
Grosso, em Cuiabá. O delegado falou para 
ele que ia arrumar até a passagem, porque 
daqui uns tempos o fazendeiro iria vir, com-
prando tudo e os índios iam ficar sem terra. 
Só que o Capitão afastou e não foi em Cuiabá 
para requerer o Taquara. A passagem e a carta 
que veio jogaram fora. Aí então um homem 
chamado Doutor Jacinto foi lá e pagou o re-
querimento em Cuiabá, e escriturou a terra 
do Taquara. Lembro bem até hoje. Eu estava 
lá no Taquara, passeando. Era mais ou menos 
umas dez horas, quando chegou o Doutor Ja-
cinto em cima de um burro. Vieram em oito. 
Aí ele falou: “bom dia”. O capitão não esta-

888 Bebida fermentada, feita a base de milho. Utilizada 
em festa, conhecida pelo mesmo nome da bebida.

889 Pano que se amarrava na cintura e passava em volta 
das pernas.

va. Eu era rapazote e falei para ele “bom dia, 
vamos chegar e tomar um tereré”. A gente 
tomava muito tereré naquele tempo e puxa-
va o tereré com um caninho de taquari. Eu 
ofereci o tereré. Ele perguntou se estava só 
eu. Tinha uma mulher também, mas o índio 
era meio envergonhado. Aí o Doutor Jacinto 
falou: “eu comprei essa fazenda e agora tudo 
aqui é meu. Fala para o Capitão e para os 
moradores daqui, que se eles quiserem traba-
lhar comigo, eles podem morar aqui. Se eles 
não quiserem, eles podem procurar outro lu-
gar pra morar. Conta tudo para ele. Amanhã 
ou semana que vem eu vou começar a der-
rubar, uns mil alqueires aqui. Vou trazer os 
peão lá do Paraguai e vou pôr aqui. É minha 
fazenda agora”. Não respondi nada, só falei 
“tá bom, eu conto pro capitão”. Quando foi 
de tardinha chegou o capitão. Aí eu contei 
para ele do homem que comprou a fazenda 
aqui. Mostrei e falei: “olha, aqui tá o papel”. 
Ele pegou, olhou. Não sabia ler, mas enten-
dia um pouco. Aí ele falou: “o que nós vamos 
fazer? Nós temos que correr daqui”. Eu esta-
va passeando no Taquara aprendendo dessa 
reza, porque tinha rezador lá. Então eu tinha 
que ir lá. É mesma coisa de aprender um cur-
so. Uma oração, uma reza pra milho, pra ar-
roz, para a terra, para a doença, para muita 
coisa. Tinha que aprender tudo. Mas a minha 
família morava mesmo era lá no Puitã. Minha 
avó, meu avô. Lá no Puitã estávamos tranqüi-
los. Todos tinham roça, tinha uns 150 índios. 
Um dia veio o Albuquerque e o Afrânio. Aí 
deu muito tiro. Assim, tiro mesmo. Tinha um 
cocho de chicha assim, ali nós escondemos e 
o resto foi embora. Eu não sei se era fazendei-
ro ou pistoleiro. Tinha uma capoeira e eles se 
acamparam lá. Veio o finado Antenor e com-
prou mesmo. Eles requereram e falaram para 
nós que compraram. Esse meu irmão, o João, 
era pequeno. Morreram uns 15. Foram todos 
enterrados na aldeia Puitã. Aí não teve jeito e 
tivemos que sair. E os índios se esparramaram 
tudo. Correram tudo para a Reserva Caarapó. 
Deixaram a aldeia [Puitã] abandonada (BOS-
CHIGLIA, 1998, p. 26-27). 
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Práticas econômicas novas e tradicionais 
na década de 1990

Hoje existem oito grupos de roça organiza-
dos dentro da reserva. O meu genro falou pra 
mim: “eu não quero deixar minha roça”. Eu fa-
lei: “o senhor é quem sabe, não vou prender 
o senhor, não. Porque a roça pra mim dá mais 
lucro”. Mas o vice-capitão chegou e falou: 
“deixa a roça aí. Essa roça não vai dar lucro 
pro senhor. Vamos lá pra Debrasa. Eu dou 120 
em dinheiro”. O capitão é outro também que 
complica leva o povo pra destilaria. Eu fico ob-
servando, Né? O capitão ganha uma comissão 
de 20%, 30%. Eu to achando que esse proble-
ma de ir pra destilaria tá acabando com o ín-
dio, porque não tem mais alimentação da terra 
dele. Tá prejudicando o índio, Né? Sessenta 
dias ele fica fora. Causa muito atrapalho. Às ve-
zes ele vai, fica 60 dias. Quando vem a família 
morreu. A mulher foi embora. Não tem arroz, 
não tem feijão, não tem banha, não tem nada. 
Então que que a mulher vai fazer? Então, quan-
do ele volta, 60 dias, acha a casa tapera, Né? 
Tapera porque não tem mais mulher. A mulher 
vai embora. Leva os filhos, vai embora. Casa 
com outro. É o caso do Florêncio, por exemplo. 
Quando ele foi, pegou um vale de 110 reais. 
Quando voltou, achou a casa tapera. A mulher 
foi embora. Casado 30 anos. Ficou viúvo (Hé, 
Hé, Hé !!!?). É bem complicado para o índio. 
O índio podia dizer pro capitão deixar ele tra-
balhar na roça. Plantar arroz, milho, qualquer 
coisa, na terra dele. Eu acho que é mais vida 
sossegada pra ele. E a família ficava sempre lá, 
perto dele. [...] Mas eu acho que ele, o capitão 
faz a cabeça dos jovens para levar eles para lá. 
Aí ele cria aquele costume. Não consegue mais 
ganhar dinheiro sem ir na destilaria. Mas ele 
poderia ter resultado aqui na reserva também. 
Se juntasse muita gente, até as crianças, e tra-
balhasse na roça dele. Eu acho que conseguia 
criar um salário de trabalho. Agora neste ano 
de 98, no dia 4 de janeiro, o capitão juntou uns 
homens e foram para a destilaria. A roça deles 
ficou tudo no sujo, tudo mato. Nós velhos es-
tamos enxergando (BOSCHIGLIA, 1998, p. 28)

Doenças, saúde, tristezas, alegrias

Antigamente havia pouca doença. O índio 
tinha mais vida, mais saúde. Tinha a chicha, 
a festa, a reza, a comida, a caça, a cultura. 
Tinha alimento que trazia saúde para o índio, 
tinha o remédio do mato. Hoje não tem mais 
nada. Acabou tudo para muito índio e para 
muita índia. Eles sentem falta daquela vitami-
na. Hoje prá poder caçar precisa ir a 8 – 10 
km e fica cansado. Chega em casa não tem 
nada para comer. Fica doente. Fica sentido. Aí 
vem a doença mais fácil. Antigamente tinha o 
mato, o remédio do mato, mel da Europa, de 
jateí. Tudo era vitamina. Ficava mais folgado, 
mais alegre. Era vida pro índio. Hoje o senti-
mento já é bem outro. O índio está mais senti-
do [triste, ressentido]. Fica mais fácil a doença 
pegar. Hoje não tem mato. O índio tá mais 
apertado. Antes o índio vivia mais tranqüilo 
e hoje tá morrendo índio direto. Uns estão 
se enforcando, outros morrem de pinga, ou-
tros estão se matando. Eles falam “morreu de 
pinga”, mas não é pinga. É sentimento. É dor. 
Pensa muita coisa. Chega no meio da família, 
não tem nada pra comer. Ele fala: “meu Deus 
do céu, não trouxe nada, não ganhei nada. 
Fui trabalhar fora e não ganhei nada”. Por isso 
que o índio tá pegando doença (BOSCHI-
GLIA, 1998, p. 29).

Desafios para o exercício da autoridade 
tradicional

Isso é que eu falo para o meu filho, que 
ele tem que aprender isso de antigamente. 
No tempo antigo quando a gente ia preparar 
a casa, se dizia ogajekutu e, depois que es-
tava pronta, ogussu. Dentro de cada ogussu 
morava quinze, vinte a trinta pessoas, dentro 
de uma casa só. Naquela época, era o ca-
cique que mandava e organizava dentro da 
casa. O cacique rezador. Naquela época ele 
falava “você não briga, você não brinca”. 
Ele dava os conselhos. Quando tinha quinze 
ou vinte pessoas, todos se ajeitavam, pegan-
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do a rede de caraguatá e dormindo tudo ali 
mesmo. Quando era hora do almoço todo 
mundo ia almoçar junto e não tinha briga. 
Sem briga era tudo alegria, era uma facei-
ra, uma alegria e mais uma saúde pra gente. 
Eu me lembro bem quando nós morávamos 
assim. Ninguém brigava, quando o cacique 
falava todo mundo ficava quieto. Hoje não, 
quando a gente fala para o filho ele já co-
meça a rebater, é teimoso” (BOSCHIGLIA, 
1998, p. 31)

Hoje em dia os patrícios não acreditam 
muito. Nem na reza, nem no cacique. Hoje 
acreditam mais em outra religião nova que 
está chegando aí. Esses que estão falando de 
crente. A reza, o cacique antigo, ninguém 
acredita mais. Por isso que o cacique está 
afastado. Olhando o que estão fazendo. Ven-

do o que esta religião nova que está chegan-
do vai fazer (BOSCHIGLIA, 1998, p. 33)

Acho que o sentimento [de estar perdido] 
dos rapazes novos, moça nova, guri novo, gu-
ria nova, é porque eles sentem a falta de al-
guém [lhes] pra dar conselhos. Falta um segu-
ro pra eles, né? Eles se perguntam: quem vai 
dizer pra nós? É a mesma coisa como quando 
o pai não está, quem vai dizer: não meu fi-
lho, não vai aí não. Agora, se o pai está, tudo 
ta tranqüilo. Nós cacique temo preocupado 
com isso. Então por isso que eu acho que se 
nós precisa ter uma oga [og gusu, a casa gran-
de] na reserva. Aí quem pensa em Deus chega 
e aí nós conversa, pra poder dominar e criar 
a coragem que ele precisa pra poder continu-
ar a trabalhar e poder viver mais um tempo” 
(BOSCHIGLIA, 1998, p. 48). 
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Testemunho indígena Atikum

“O importante é eu saber quem eu sou” 

Aliano José Vicente

(Redigido por Gabriel Ullian)

Meu nome890 é Aliano José Vicente (Ilust. 
262). Eu nasci na serra do Umã, no Pernam-
buco, em 1949. Hoje estou com 64 anos. Ra-
paz, lá na nossa aldeia chove pouco.

No ano de 1970 muita gente saiu de lá da 
aldeia e eu fui um dos que saíram. Eu saí de 
lá em uma segunda-feira, saí de lá por causa 
dessas dificuldades da seca que dão desâni-
mo na gente. Lembro-me que eu fui à cidade, 
em Carnauba891, para fazer compra, mas não 
consegui compra, estava sem dinheiro e vol-
tei para casa sem nada. Cheguei e conversei 
com a mulher, não tinha nada para comer e 
nós decidimos ir embora, saímos na segunda-
-feira a tarde mesmo. Saimos para perto, fui 
para Cabrobró. Eita nóis! Andamos a pé um 
trecho que dava cerca de uns oitenta quilo-
metros. Passamos por Barra do Cebo, Riacho 
Pequeno e cortamos caminho por um terrei-
ro, uns 20 e poucos quilômetros, até chegar 
ao Bódaca. Andamos na terça-feira todinha 
e na quarta- feira até 4 horas da tarde, quan-
do saímos em uma estrada que chamavam de 
pista, não era de asfalto não, era de cascalho, 
mas chamavam pista. Ali passava o ônibus 

890 Este texto é uma versão resumida do documento oral 
de Aliano José Vicente (2009), transcrito, textualiza-
do e transcriado por Gabriel Ulian.

891 Refere-se ao município de Carnaubeira da Penha.

três vezes por semana e Deus abençoou que 
naquele dia era dia do ônibus passar. Por vol-
ta das cinco e meia o ônibus passou, eu dei 
com a mão e embarquei, depois fui descer só 
em Cabrobó.

Eu fiquei uns oito meses tocando umas ter-
ras na ilha de Cabrobó e depois voltei para a 
aldeia. Quando eu cheguei em casa vi que a 
situação estava brava. Como eu já tinha ganho 
um dinheiro trabalhando na beira do rio, não 
demorou e eu fui embora. Fui para o Paraná 
pela primeira vez, trabalhar em uma fazenda 
de algodão, no município de Goioerê. Lá era 
um lugar bom, chovedor!

Trabalhei quatro anos no Paraná e vol-
tei para Pernambuco em 1974. Fiquei lá até 
1977, mas a gente estava passando muitas di-
ficuldades de várias colocações: é de comestí-
veis, é de uma roupa para vestir… Aquilo deu 
muito desânimo na gente, aí eu saí para pro-
curar uma vida melhor. Fui novamente para 
o Paraná e não voltei mais para Pernambuco. 
Nessa época, saímos eu, Compadre Adriano, 
Compadre Manézinho e Compadre Anilton, 
todos meus irmãos. Nós já éramos todos ca-
sados e saímos com as famílias.

Lá, trabalhamos na fazenda de algodão 
mais três anos, de 1977 até 1980, e de lá fo-
mos para Selvíria, aqui no Mato Grosso do Sul, 
também para trabalhar com fazenda. Chega-
mos lá em 1980 e trabalhamos três anos numa 
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fazenda. Daí venceu o arrendamento que nós 
tínhamos feitos e nós não quisemos mexer 
com outro arrendamento. De lá saímos para 
o lado de Goiás. Eu falo Goiás, mas não foi 
bem Goiás porque nós ficamos para frente de 
Casilândia, ainda do lado de cá do rio Aporé, 
no Mato Grosso do Sul. Estávamos bem na di-
vizinha com Goiás e a cidade em que íamos 
fazer compra era Aporé, em Goiás, por isso às 
vezes eu falo que estavámos em Goiás.

Quando estava em Selviria, encontrei 
com um rapaz de Pernambuco, um Atikum 
lá da aldeia, Compadre Enoc, que inclusi-
ve é meu primo. Era ano de 1982. Ele es-
tava com um pessoal que tinha vindo para 
cá com o interesse de encontrar uma aldeia 
para acalmar aqui no Mato Grosso do Sul. 
Eles vieram aconselhados por um chefe de 
posto da FUNAI, que havia chefiado a aldeia 
Passarinho, dos Terena, ali perto de Miranda, 
e depois chefiou a aldeia dos Atikum, lá da 
serra do Umã, quando eu já não estava mais 
lá. Conversando com uns primos meus, ele 
falou que para cá era um lugar muito bom, 
chovedor, isso e aquilo outro, e deu aque-
le endereço para meus primos. Compadre 
Enoc já tinha o meu endereço em Selvíria 
e foi direto para lá, encontrar comigo, para 
depois procurar essa aldeia. Compadre Enoc 
foi procurar a aldeia e eu fiquei mexendo 
com fazenda até 1985, quando resolvi ir 
para a aldeia onde ele estava. Mas, quando 
eu cheguei a Campo Grande, soube que ele 
já não estava mais na aldeia Passarinho, que 
já estava aqui em Nioaque. E assim foi mi-
nha vinda para cá.

Chegando aqui, eu encontrei com ele, 
batemos um papo, conversei com o Terena, 
com o cacique, fui ao posto fazer uma visita, 
conversar com o chefe… Daí o cacique e o 
chefe perguntaram se eu não queria morar 
aqui e eu disse que estava gostando daqui 
e que tinha achado bom o local. Enquanto 
isso Compadre Enoc e Compadre Adriano já 
estavam morando aqui e tocando umas ro-
cinhas aí para baixo. Eu disse que queria vir 
embora para cá, se eles me dessem apoio. 

Os patrícios892 falaram que eu podia vir que 
havia terra para trabalhar.

Quando eu cheguei aqui, em 1985, não ti-
nha ninguém nesse local onde eu estou. O cer-
cado de tocar lavoura era lá para baixo e isso 
aqui era uma campo, tinha só umas criações 
soltas do velho Nenê e do Sr. Atacilho. Eu me 
agradei desse trecho e deu certo a morada… 
Fiz uma casinha ali embaixo e fiz um poço, 
um poço raso, com oito metros, aí comecei 
os trabalhos por aqui. No início houve muita 
dificuldade, porque não tinha ajuda. Arrumei 
um arame, fiz um cercadinho e fui trabalha-
do… Eu fui trabalhando junto com os meus 
meninos e o foi aumentando o cercado, fui 
organizando as coisas e começou a melhorar 
pro meu lado: colhendo milho, feijão, arroz, 
criando porco e tocando lavoura de algodão 
que nem lá no Paraná. O algodão produziu 
até mais ou menos, eu fiz um dinheiro bom 
e fui comprando umas cabecinhas de gado e 
umas vacas para tirar leite.

O que desorganizou um pouco é que 
a união faz a força, e a força que eu estava 
usando aqui na lavoura era a minha própria 
e a dos meus filhos. Aí os filhos começaram a 
casar e cada qual foi fazer o seu local… Ter-
minou que casaram todos os filhos e eu fiquei 
sozinho com a mulher. Mas, até o momen-
to, eu não posso reclamar da vida não, está 
maravilhosa, graças a Deus! A gente tem que 
agradecer a Deus, porque nascer e se criar em 
um lugar como o que eu nasci e me criei, lá 
no Nordeste, passando fome, passando sede, 
passando dureza, e hoje estar em um lugar 
desses daqui, onde a gente não passa necessi-
dade de uma roupa, tem um leite para tomar, 
comida para comer… Aqui a gente nem pen-
sa em comida, porque não falta… O lugar é 
bom de chuva!

892 Por “os patrícios” entenda-se “os Terena”, pois esta 
é uma das formas como esses se chamam entre si. 
Esse vocábulo é utilizado comumente pelos Atikum 
residentes em Nioaque/MS, para fazer referência aos 
seus vizinhos Terena. Quando se trata de referência a 
outros Atikum, esses optam pelas palavras “caboclo” 
ou “compadre”.
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Eu não sei agora se melhorou, mas, na 
época que eu saí de lá do Nordeste, o povo, 
para se alimentar, ia buscar macambira na 
mata, na caatinga. Lá não se fala mata, mas 
sim caatinga. Macambira é comida brava, 
ela parece muito o caraguatá. Lá se come 
também bró de catolé, chique-chique fa-
cheiro, catumé, oicó, oiti, mucunama… A 
mucunama é perigosa, tem que saber fazer 
ela, lavar ela em nove águas, mas dá uma 
comida boa. Essa é a comida brava daqueles 
caboclos de lá da Serra do Umã, quando a 
crise está feia. Lá não se come arroz, a comi-
da mansa de lá, que se come quando o tem-
po está bom, é feijão catador, fava e milho, 
para fazer cuscuz, angu, xerenk, mungunzá, 
fubá… Aí a coisa está boa, é comida mansa. 
Quando é brava, é comida do mato! Lá só se 
come arroz no mês de São João. Nessa épo-
ca, é aquele “aue” para comer um arroz com 
carne de galinha na fogueira.

Eu tenho saudade de lá, porque é a mi-
nha terra de origem e dessa a gente nunca 
esquece. Mas lá é difícil e aqui no sul é bom. 
Aqui só o que judia um pouco é a saudade 
do Nordeste, que é muito longe para gen-
te ir passear… Agora aqui o que me recorda 
muito o Nordeste é a minha moradia, que 
eu sempre cuido para um pedaço de casa 
de ser desse sistema assim, de barro893. Eu 
gosto desse local da casa porque, se eu tô 
trabalhando aí por fora, eu estou no Mato 
Grosso do Sul, mas, quando eu chego e sen-
to aqui, me representa que eu estou na Serra 
do Umã. A casa de barro representa o meu 
lugar de origem.

Quando eu saí de lá não tinha casa de ti-
jolo e telha, as casas era todas de barro...Isso 
era gostoso para gente dormir no tempo do 
calor, rapaz... O chão e a parede das casas 
eram de barro, aí nós jogávamos um pouco de 
água na parede e no chão, a casa ficava fria 
e cheirosa, com cheiro de terra molhada, e a 
gente dormia gostoso. São algumas lembran-
ças que eu tenho do Nordeste.

893 Refere-se gestualmente às paredes feitas de barro, no 
estilo “pau-a-pique”.

Outra coisa que eu lembro muito é o Toré. 
Lá na minha aldeia, onde eu aprendi o Toré, 
nós dançávamos o Toré todo sábado no ter-
reiro. Desde pequeno eu sempre frequentei o 
terreiro e eu fui crescendo e tomando gosto 
pelo Toré, eu achava bom demais! Depois de 
mais grandinho, às vezes pai e mãe não iam 
e eu ia com um companheiro ou ia sozinho 
dançar no terreiro. Às vezes encontrava com 
o companheiro já longe, porque minha casa 
era muito distante do terreiro, mas mesmo 
assim eu ai dançar todo sábado. Foi assim 
que eu aprendi o Toré… Eu achava bonito, 
fui tomando gosto e fui tomando amor na-
quela dança até que eu a aprendi. Lembro- 
me que, quando eu era criança, às vezes o 
Toré ia até muito tarde da noite, eu ficava 
querendo cochilar e sofria para vir embora 
com sono. Aí eu dizia que não iria no outro 
sábado, mas, quando chegava o dia, eu aca-
bava indo.

Eu me lembro de uns caboclos velhos, 
tiradores de linha de toré que tinha lá: os 
Nogueira, Velho Mané Bezerra, Zé Megero, 
Trazino, Tio Roseno, Francisco Livino, Mari-
nho Livino, Lubano… Uns caboclos bem de 
idade já… Eram todos uns guerreiros, dança-
dores de Toré… O pajé na época era Velho 
Mané Bezerra, depois, quando eu saí de lá, 
Arino, filho de Tio Roseno, havia se tornado 
pajé. Falando assim, desses caboclos, eu me 
lembrei de uma linha de Toré que Zé Megero 
gostava de tirar quando chegava ao terreiro, 
falava assim a linha: 

Olha quem chegou na porta que aqui dentro 
não parou (2x)

Aqui só entra quem falar que o trabalho é an-
jucá (2x)

Hia hei a

Odiahá hei a

Hia hei a

Odiahá hei a

Eu lembro de tudo rapaz… Tinha outra li-
nha que ele gosta muito também, falava: 
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Trabalha os índios para Deus nos ajudar (2x)

Oi minha santa

Oi Terezinha

Oi minha santa ela é rainha dos índio (2x)

Rapaz, eu achava bom… Eu era um cabo-
clo novo, menino, e dançava bonito. Lá to-
dos dançam, homem, mulher, formam aquela 
fila grande… E a pancada do pé vai batendo: 
“pla, pla, pla…” Era muita gente dançando!

Aqui eu já dancei uns Toré também, mas aqui 
o grupo é pequeno, não é igual lá na Serra do 
Umã… Agora, falando da Serra, eu me lembrei 
de outra linha muito bonita que diz o seguinte: 

Os meus Atikum estão muito alegres (2x)

De ver seus índios em cima da Serra (2x)

Reina, reina, ôa

Reina, reina há (1x)

Ô reina, Helena, ôa

Reina tiralanga (2x)

Ae linha bonita! Imagine uns trinta, qua-
renta caboclos bons de pé dançando essa li-
nha, batendo o pé…

Para dançar essas e outra linhas de toré, a 
gente tomava o anjucá, que é uma bebida feita 
da jurema. A gente tira a casca da jurema e 
macera com água para beber, esse é o anjucá. 
Essa bebida representa o sangue de Jesus para 
nós e nós a tomávamos no terreiro… Todos to-
mavam: homens, mulheres, crianças, não tem 
problema nenhum em tomá-la e dançar o Toré.

Lembro-me também dos agradecimentos… 
Quando termina o Toré, eles sempre erguiam 
os maracás, os chacoalhavam e diziam assim: 

Viva a Deus! (Viva!)

Viva os ‘Encantos de Luz’! (Viva!)

Viva os índios que estão dançando! (Viva!)

Viva nossas visitas! (Viva!)

Viva nosso terreiro! (Viva!)

E viva nosso Pajé! (Viva!)

Viva nosso Cacique! (Viva!)

Eles sempre faziam essas homenagens 
depois de cantar uma linha de Toré. É uma 
tradição de origem. Só não sei explicar a fi-
nalidade disso, mas, na Serra do Umã, eles 
sempre diziam essas palavras ao fim do Toré: 
“Viva Deus, Viva os ‘Encanto de Luz’”…

Aqui nós não tomamos o anjucá porque 
não tem jurema nessa região. Aqui, quando 
nós vamos dançar o Toré, sempre tem alguém 
que compra um garrafão de vinho e nós toma-
mos um golinho de vinho no lugar da jurema 
e dançamos o Toré do mesmo jeito. Eu estou 
sempre incentivando o grupo para dançar, 
porque o Toré é uma tradição original desse 
grupo e, se Deus quiser, nunca vai acabar. 
Até os pequenininhos já estão tomando amor 
pelo Toré. Ficam me perguntando que dia que 
vamos dançar e ficam todos contentes e em-
polgados quando eu organizo o grupo para 
dançar. Eles saem correndo por aí convidan-
do todo mundo para participar. Penso que 
assim eles vão praticando para não esquecer 
essa tradição.

Agora, sobre os Encantos de Luz, eu não 
posso falar detalhadamente. Não sei bem 
porquê o pajé dizia aquelas palavras ali no 
final do Toré… Eu não posso explicar, por-
que antigamente os índios tinham muitas 
ciências e, quando foi do meu tempo para 
cá, eu não consegui entender as ciências de 
índio. Naquela época, o pajé tinha muita ci-
ência da tribo, inclusive avisa os caboclos do 
que tinha que ser avisado. Só o que eu sei é 
que os Encantos de Luz são da parte espi-
ritual… Nós agradecemos primeiramente a 
Deus, depois aos Encantos de Luz, porque 
nós acreditamos que eles são os nossos com-
panheiros antigos, dançadores de Toré, que 
estão novamente dançando o Toré conosco. 
Esses caboclos não existem mais, mas suas 
memórias existem e representam para nós as 
suas presenças no terreiro, por isso a home-
nagem: “Viva os ‘Encantos de Luz’!” Nós es-
tamos dizendo isso para eles.

Eu só espero que essas palavras que eu 
estou dizendo possam ser bem aproveitadas, 
porque meu interesse é dizer algo que pos-
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sa servir para a minha comunidade e possa 
até servir para outra comunidade. Eu quero 
deixar registrado por onde eu venho vindo, 
como eu fui tratado… Gostaria que daqui 
não sei quantos anos, depois que eu morrer, 
um neto ou um bisneto meu venha a ler essa 
entrevista, porque eu acho que o homem 
que tem família, depois que morre, deve dei-
xar a fama para sua família, porque a fama é 
o sentindo da vida.

Penso que uma comunidade pode ser 
comparada com uma árvore: a esperança do 
galho da árvore está no pé da árvore e, se 
esse pé não fortificar a árvore, os galhos se-
cam. É como uma comunidade em que os 
mais velhos podem ser considerados o pé da 
árvore. Se os mais velhos não deixarem bem 
combinado, ou em letra, o pouco conheci-
mento que têm para os seus filhos e netos, 
aquela comunidade fica desorientada, sem 
sentido, porque não sabe qual é sua origem. 
Quando se sabe de onde se vem, se pega o 
sentido de para onde se vai, e é através das 
histórias que é possível saber isso.

Por isso que eu quero deixar minhas his-
tórias, para meus netos crescerem e viverem 
respeitando a todo mundo. Eu não sou contrá-
rio a ninguém, sou companheiro e amigo de 
todo mundo. Minha pele é escura, mas eu me 
dou com a pele branca também. Por isso que 
eu acho importante respeitar a todos, porque 
todo nós, eu que vim de Pernambuco, quem 
é de Mato Grosso do Sul, quem é de outros 
estados, todos nós somos cidadãos.

Em se falando dessa questão de cor da 
pele, nós Atikum somos da região do Nordes-
te e lá têm uns quantos índios que têm a pele 
preta, a maioria deles. Lá têm várias etnias 
que são iguais aos Atikum: a pele é preta. Isso 
acontece porque foi por lá a descoberta do 
Brasil. Os africanos e os portugueses chega-
ram mais por lá, há muito tempo isso, e eles 
começaram a se misturar: os negros com os 
índios. Por causa desse cruzamento que eu te-
nho pele escura, que meu cabelo não é liso… 
Não precisa temer isso, foi só um cruzamento 
dos índios com os negros. Eu acho até que 

esses quilombolas não estão tão distantes de 
nós, por causa disso, e acho também tem vá-
rios brancos que têm sangue de índio mistu-
rado. Eu não posso falar com certeza porque 
eu não sei ler e nem escrever, e já pode ter 
alguma coisa escrita sobre isso, mas na minha 
orientação do campo, com base nas histórias 
que os mais velhos contavam e que ainda me 
restam na memória, eu acho que o que eu es-
tou falando é verdade.

Por causa disso eu acho que somos todos 
brasileiros e eu amo a todos como meus 
conterrâneos. Não vou dizer que todos são 
meus parentes, mas eu considero a todos 
da nação brasileira como meus conterrâne-
os, eu esteja onde eu estiver. Somos todos 
brasileiros. Eu me considero brasileiro nato 
e considero também os brancos brasileiros 
natos, porque até os bisavôs dos brancos 
de hoje já nasceram aqui, são brasileiros. 
O mesmo eu penso desses escurinhos, mais 
escuros que eu. Vixi, para mim não tem di-
ferença, eu amo a todo mundo.

Os meus pensamentos são esses, fazer 
parcerias, amar a todos e tratar todo mundo 
bem, como Deus me guia. Pretendo tratar 
todo mundo bem. Agora, qualquer pessoa 
pode me tratar da maneira que quiser que 
não estará me ofendendo. Pode me chamar 
de baiano, de alagoano, de negro, de terra- 
seca, como de fato me chamavam aqui em 
Nioaque, quando eu cheguei. Não estará me 
maltratando se me chamar de uma maneira 
ou de outra, da maneira que me chamar eu 
vou responder, porque o importante sou eu 
saber quem eu sou. Eu sei quem é o negro, o 
baiano, o alagoano… Eles são meus irmãos, 
também são filhos do mesmo Deus e da mes-
ma terra que eu… Deus também cuida deles 
assim como cuida de todos.

É aqui na terra que é feita a separação 
entre as pessoas, mas eu não faço isso não, 
eu trato com respeito a todos e quero ser res-
peitado por todos. Não é possível que algu-
mas pessoas não conversem e não cumpri-
mentem as outras por causa da cor da pele, 
que às vezes é mais escura. Isso para mim 
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é discriminação! Nós temos que ter amor 
uns aos outros e é o conhecimento que faz 
o amor.

É apenas isso o que eu tenho para falar e 
que eu quero que meus netos leiam isso daqui 
a quarenta, cinquenta anos… É só o que eu 
quero deixar para eles: as minhas palavras, 
porque eu não tenho muito a oferecer, a não 

ser um pouco de conhecimento do campo. 
Não sei ao certo, mas eu estou desconfiado 
de que meus netos não vão saber o que eu 
sei, porque eles estão se formando em ou-
tros setores, aprendendo coisa que não são 
do meu conhecimento. Para eles ficam essas 
lembranças… Isso para mim é a fama. Morre 
o homem, fica a fama!
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Testemunhos de indígenas  
vivendo em contexto urbano

Dario Massi de Morais 
Elizena Lima Velasque 

Eulalia Lima Ramos
Marcia Ribeiro de Souza 

Santa Leme da Silva

(Apresentação e seleção dos fragmentos: 
Graciela Chamorro)

Os cinco testemunhos que se seguem 
foram compilados por Juliana Ferreira Sil-
va (1999), entre julho de 1998 e agosto de 
1999, e integram seu relatório de Pesquisa de 
Iniciação Científica. Essa pesquisa foi orienta-
da pela professora Marina Evaristo Wences-
lau, no Centro Universitário de Dourados, da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
UFMS. Optamos pela publicação do material, 
pois ele marca bem os processos de mudan-
ça em curso entre a aldeia e a cidade. Com 
exceção de um testemunho, chama-nos a 
atenção, nas falas das pessoas entrevistadas, a 
lembrança da reserva como espaço de socia-
bilidade positiva, lugar onde as pessoas gos-
tam de ficar e morar, mas que forçosamente 
precisa ser deixada, pois os moradores preci-
sam se mudar em busca de recursos.

Nos testemunhos podemos ainda observar 
que as mulheres casadas com não indígenas 
têm dificuldades em permanecer na reserva, 
por serem alvo de falatórios. A enorme mobili-
dade das pessoas que não conseguem estabe-
lecer-se na reserva – há famílias indígenas vi-
vendo em Porto Vilma –, assim como o fato de 
elas sempre retornarem para as proximidades 
do lugar onde nasceram, é outro aspecto a ser 
observado. A adoção de crianças e uma série 

de temas referentes à história e à etnografia 
que emergem da vida dessas pessoas tornam 
estes depoimentos fontes diferenciadas da his-
tória indígena regional894.

Testemunho de Dario Massi de Morais

Meu nome é Dário Massi de Morais895, 
meu pai é falecido, tenho só minha mãe. Meu 
pai era evangélico, todos nós aqui de casa 
nascemos e fomos criados num lar cristão. 

894 Com relação ao original, todos os testemunhos passa-
ram por correções ortográficas e de pontuação, além 
de pequenas reformulações em prol de uma melhor 
compreensão. 

895 Ele era filho do pastor batista Ângelo Massi, que en-
frentou forte tensão com as lideranças da Jaguapiru, 
o que de fato lhe causou dificuldades na reserva, nos 
anos 1980. Na época, a Missão tinha um conselho 
e muitos dos membros desse conselho faziam parte 
do conselho indígena da Jaguapiru e também eram 
as lideranças reconhecidas pela FUNAI, as mesmas 
pessoas nos três lugares. A missão pleiteava sua ex-
clusividade na reserva e tentava impedir que outras 
igrejas se estabelecessem na RID. Levi Marques Pe-
reira trabalhava na aldeia nesses anos difíceis. Ele vi-
sitou o pastor Ângelo, junto com o Áureo Brianezzi, 
coordenador da Missão Tapeporã na época, para lhe 
prestar solidariedade. Em suas palavras: “O Ângelo 
fazia conferências em igrejas da cidade e com isso 
conseguia algum reconhecimento e algum recurso 
para viver”. Dário foi irmão de Davi Massi (funcioná-
rio da FUNAI) e de Dorcas Massi (professora da Esco-
la Tengatuí), casada com um bombeiro, que acabou 
oportunizando o ingresso de Davi na corporação. 
Dario já é falecido (Nota das organizadoras). 
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Meu pai falecido se chamava Ângelo Massi de 
Morais e minha mãe é Engrácia Cessé de Mo-
rais. Nasci aqui mesmo em Dourados. Sou da 
tribo terena e minha infância foi muito difícil! 
Meus pais não tinham como dar estudo para 
nós, sabe? Aqui se plantava mandioca, o mi-
lho, isto tudo porque era muito difícil a sobre-
vivência, nessa nossa época! Quando tive que 
frequentar as aulas na escola, meu finado avô 
assava batata doce para ser nosso pão da ma-
nhã, isto tudo para nós podermos estudar. De 
manhã, meu avô chegava [...] e falava: “está 
aqui o pão de vocês, meus netos”.

Onde nós vivemos era muito difícil, difícil, 
difícil mesmo! Minha irmã, a mais velha, é 
missionária no Pará. Tinha época que minha 
mãe desmanchava a roupa dela e da minha 
irmã para fazer o nosso uniforme. Nessa épo-
ca foi muito difícil para todos nós!

Consegui só concluir o 2º ano do 2º grau, 
porque tive que sair de casa para trabalhar. 
Um dia falei pro meu pai que tinha que dar 
um jeito na vida, não iria ficar a vida toda 
na barra da minha mãe e do meu pai. [...] 
O nosso serviço não dá para estudar mesmo, 
e agora não dá mesmo. Então minha infân-
cia foi bem difícil. Falo isso porque foi as-
sim mesmo. Até agora falo para meus guris, 
àquele de 10 anos, que tudo tá melhor que 
na nossa época. Foi uma época difícil! [...], as 
crianças não tinham nenhum brinquedo. O 
nosso brinquedo nós fazíamos de bananeira, 
cortava galhos, fazia de carrinho. Tínhamos 
vontade de ter brinquedos, mas não podia! 
Nosso pai não tinha condição de dar. Foi 
uma infância bem difícil, difícil mesmo! Ago-
ra não estou no céu, estou trabalhando ainda. 
Agora, o que eu passei na infância não quero 
que meus filhos passem, vi que foi uma coi-
sa difícil. Assim, procuro fazer o melhor para 
eles e explico que na época que estudei não 
era do jeito que é hoje. Eu ia caminhando de 
casa até a escola Menodora, sabe? Chegava 
duas, três horas da tarde em casa e meu pai 
falava: “Bom, não tenho nada para dar para 
vocês, só posso dar estudo. Enquanto eu der, 
vocês tem que aproveitar!”.

Dessa forma, estudei até o quarto ano na 
Missão896. Depois, comecei a fazer ginásio, aí 
já fui para escola Menodora e vim terminar 
lá na escola Presidente Vargas. Depois peguei 
transferência e fui para Campo Grande. Ter-
minei o 2º ano lá, daí então é que parei!

Meu pai, na época, era pastor e por isso 
foi excluído da aldeia. Só porque ele era 
religioso. Então, o pessoal não admitia que 
índio progredisse, né?! Meu pai saiu da al-
deia e começou a trabalhar fora, nas Igrejas. 
Assim, fui criado fora da aldeia. Nesta épo-
ca, em que foi excluído da aldeia, ele foi a 
Brasília para pegar uma autorização e poder 
entrar lá. Como índio, tinha o direito de en-
trar a hora que quisesse na aldeia! Depois de 
um tempo, voltamos para cá, na casa do meu 
avô que morava aqui, e, como não tínhamos 
onde morar, morávamos em Itaporã, sabe?! 
Meu avô disse para minha mãe voltar para 
casa dele, porque ele não tinha outra filha a 
não ser ela. Aí minha mãe voltou para a al-
deia com meu pai. Quando eu já estava com 
7 anos que morava fora, voltei! Mas sempre 
estudando fora.

Quando terminei a 8ª série, fui para o exér-
cito. Assim foi que achei que tinha que sair, não 
dava para ficar só nessa vida. Por isso fui muito 
discriminado! Até hoje, somos discriminados 
ainda, assim procuramos trabalhar conforme o 
pessoal trabalha, para não sermos rebaixados!

Saí! Hoje trabalho fora porque achei que 
tinha que procurar alguma coisa melhor. Não 
posso viver só da cultura indígena. Meus pais 
moram lá na aldeia. Hoje eu vou direto prá 
lá. Convivo com o pessoal, brinco. Meus me-
ninos, já estou levando para dançar, aque-
las danças dos índios Terena. Estou levando 
porque não pode perder a tradição! Isto não 
pode perder, porque eu e minha esposa so-
mos índios, a única coisa, que é diferente, é 
que moramos fora da aldeia, mas não pode-
mos negar que somos índios, né?! Quando saí 
para procurar uma coisa melhor, nossa cultura 
continuou, e é por isso que falo para os meus 

896 Quando os indígenas falam da “missão” referem-se 
sempre à Missão Caiuá.
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guris que não podemos perder [nossa cultura]
e por isso que levo para aprender a dançar.

A coisa mais difícil que achei, foi não ter 
aquele entrosamento com o pessoal branco. 
Até chegar ao entrosamento que estou agora, 
foi difícil! Porque falam: “Ah! cara é índio! Ele 
não tem capacidade que um branco tem!”. 
Fui discriminado, mas superei tudo isso! Não 
é difícil conviver com os brancos, o importan-
te é você ter aquele entrosamento, conversar. 
É assim que vamos demonstrar que temos a 
mesma capacidade e força que branco tem. 
Nós aprendemos tudo! Tudinho! É preciso 
que as outras pessoas ensinem.

Não tive dificuldade nenhuma quanto ao 
meu estudo. Os meus pais mesmo deram as-
sistência para nós. Depois que saímos do pri-
mário, a dificuldade que tive depois, foi de 
pagar a escola particular. Eu estava em Cam-
po Grande, não tinha como pagar! Não tinha 
serviço fixo. Se dependesse de outras pessoas, 
bolsa de estudo, por exemplo... Nunca tive 
tempo e condições de estudar. Esse sempre foi 
um problema muito difícil, para mim! Sem-
pre tinha que estudar até onde podia. Termi-
nei o segundo ano do segundo grau, sabe?! 
Foi muito difícil! Não continuei mais porque 
não tinha condições financeiras para conti-
nuar. Agora tenho vontade, mas condições 
não. Isso tudo é muito difícil para mim! Lá em 
Campo Grande fiquei uns cinco anos. Era sol-
teiro, naquela época. Trabalhava, morava em 
República... Minha esposa eu conheci lá, por 
intermédio da patroa dela, que disse ter uma 
índia trabalhando para ela. A minha esposa é 
cabeleireira, fazia serviços particular para ela. 
A patroa dela considera ela como filha [...] 
e, por coincidência, estudávamos no mesmo 
colégio. Aí, deu no que deu, casamento!

Viemos para cá, apresentei ela para meus 
pais e casamos em Aquidauana. Voltamos para 
cá. Ficamos mais dois anos em Dourados. Vol-
tei para Campo Grande, por causa da minha 
transferência militar. Uma vez, está aqui, outra 
lá... Onde o Comando manda, vocês têm que 
ir! Ficamos mais dois anos em Campo Grande. 
Só eu e ela. Depois viemos, foi quando com-

prei uma casa lá em Itaporã. Voltamos, morei 
no [bairro] Jardim Flórida dois anos e, agora, 
estou ali na vila. Achei por bem ficar ali, por 
causa dos meus patrícios, e estou morando na 
divisa. Convivo com o pessoal indígena lá den-
tro e aqui na cidade de Dourados.

Quando morava no Jardim Florida, ficava 
difícil de ir na aldeia pelo seguinte: não tinha 
condição e locomoção. Tínhamos uma bici-
cleta só! Podia ir, mas era muito difícil mesmo!

Aqui na cidade tenho minha irmã, que está 
estudando na SOCIGRAN897, primeiro ano de 
pedagogia. Ela é professora. Mora lá no Cabe-
ceira Alegre. Tenho uma outra irmã no Pará, 
que é missionária, uma em São Paulo, que é 
auxiliar de enfermagem, tenho um irmão em 
Itaporã, oficial de justiça... O mais velho, tra-
balha no banco Itaú. O mais novo está termi-
nando enfermagem. As únicas que estão na 
aldeia são minha mãe e minha outra irmã.

Não saio de perto da aldeia [...] A hora 
em que está ali, brincando... Tem amiza-
de com todo mundo, conversa... Todo final 
de semana, estou ali. Jogo bola, pesco, asso 
uma carne. Até o momento não tive proble-
ma nenhum, porque o pessoal são amigos da 
gente. Também eles estão entendendo que 
não podemos ficar só naquela de depender 
da aldeia, de depender da FUNAI. O pessoal 
está colocando na nossa cabeça que não é só 
[para] isso que vivemos, que temos que sair, 
progredir, conviver com gente de fora.

Não encontrei na cidade aquela união que 
tenho na aldeia. Aqui fora não consigo. Não 
sei se é por causa do nosso entrosamento ou 
falta do pessoal [do branco] [...] ver o que é 
[como índio é]. Achamos muita falta de ter 
aquela amizade, amizade de branco com o 
índio e poder ficar mais tranquilo.

Gostaria de dizer ao pessoal da faculdade 
que pudesse visitar a gente na aldeia e ver 
como o índio vive. Isso é importante! Porque 
nós precisamos de um apoio de vocês, para 
que meus filhos e os filhos dos [outros] índios 
continuem no estudo. É preciso que vocês 
897 Centro universitário privado, atualmente denomina-

do UNIGRAN.
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deem aquela força para o pessoal de lá. Te-
mos muita dificuldade! Então, gostaria que 
vocês fossem visitar a aldeia para poder ver 
como vivemos. Dar uma força [...] na educa-
ção, no esporte, na saúde, por exemplo, pre-
cisamos muito!

Meus filhos não sentem muita diferença...
Eles têm primos lá!... Eles sentem como se es-
tivessem em casa, quando vão até a aldeia!...
Eu os trago para a cidade, levo no parque, na 
casa da minha mãe!... O convívio deles é a 
mesma coisa que em casa.

Quando saí do exército, voltei para casa, 
prestei concurso pra policia militar e fui apro-
vado, sabe? Tive problema de entrar, por causa 
dos meus pais! Quando recebi a carta e tinha 
que prestar outro exame em Campo Grande, 
tive problemas. Meus pais não queriam. Eles 
atrasaram todos os meus documentos. Quan-
do me apresentei em Campo Grande, estava 
com 10 dias atrasado! Tive que ficar esperan-
do vaga para poder entrar na escola e acom-
panhar outra turma. Esse foi um problema 
difícil. Hoje estou com 16 anos no Estado, e 
passei por toda essa dificuldade! [...].

Meus pais queriam que eu estudasse, mas 
como achei que era maior, falei: “não! Vou sair 
e trabalhar!”. Sempre trabalhei fora. Trabalhava 
meio período e estudava em outro. Mas sem-
pre com apoio do meu pai, dando estudo, tra-
balhando. [Ele] não queria que eu trabalhasse 
nessa época, queria que eu estudasse mais. Foi 
esse o problema, meus pais não queria que eu 
entrasse no serviço militar, queria que eu es-
tudasse mais, como meus irmãos. Deveria ter 
feito isso, mas a cabeça não ajudou!

Sabe, para saber como o índio é, as pesso-
as precisam ir na aldeia! Vocês, chegando lá, 
acredito que serão bem recebidos. Qualquer 
branco que for lá vai ver que é totalmente di-
ferente do que o pessoal pensa que é lá den-
tro. Uns pensam que o índio é ignorante. Tem 
índio bom! Para saber tem que ir lá! Você, 
chegando lá, vai ver que é totalmente dife-
rente! Se sente em casa, depois que conhece 
o pessoal. Você vai ver que são humildes, e 
precisam de ajuda. Muita ajuda!

Testemunho de Elizena Lima Velaque

Sou Elizena Lima Velaque. Nasci na Missão 
Caiuá, no dia 12 de outubro de 1957. Meta-
de da minha infância passei na reserva. Só saí 
de lá quando tinha uns 9 anos. Minha família 
saiu da aldeia porque meu pai não era de lá. É 
por isso que não podia ficar mais. Ele é para-
guaio. Minha mãe [é] índia guarani. Quando 
saímos de lá, fomos morar no Guassú, um pa-
trimônio perto de Macaúba. Acabamos de nos 
criar por lá. Meus irmãos e eu estudamos um 
pouco, e passamos a conhecer o pessoal de 
fora da aldeia. Somos em dezenove irmãos. É 
uma família muito grande!

Minha mãe [...] chamava Delia Lopez Lima 
e meu pai Gregorio Ledesma Velaque. Minha 
mãe já faleceu, morreu com 67 anos e meu 
pai com 91.

Minha mãe contava que ela foi criada pe-
las mãos dos outros, que os pais dela morre-
ram na guerra do Paraguai898. Naquela época, 
a reserva de Dourados nem existia. Essa re-
gião era toda dos índios mesmo. Ela sempre 
contava que foi criada na beira do rio Suez899. 
Depois que ela casou com meu pai que mu-
dou para a reserva. Foi aí que ela nos teve.

Meus tios faleceram todos! Cheguei a conhe-
cer alguns que moraram aqui na reserva, sabe?! 
Tem um irmão da minha mãe que faleceu faz 
cinco anos. Meu pai era de Conceição do Para-
guai. Só minha mãe era daqui, da reserva.

Com nove anos, fui para fazenda no Guas-
su. Estudava no Patrimônio que se chama Ma-
caúba, isto até os 14 anos. Depois fugi! Quan-
do a gente arruma marido toma outro rumo.

Só estudei um pouco. Meus pais tocavam la-
voura naquela época. Os meninos trabalhavam 
na lavoura, menos eu e minha irmã mais nova. 
Hoje ela mora em Antônio João. Ficávamos em 
casa. Agora nossa família está bem pouca! Ago-

898 Certamente trata-se de bisavós, pois é improvável 
que uma indígena nascida em 1957 seja neta de al-
guém que falecera na guerra de 1864-1870.

899 Não conseguimos localizar um rio com esse nome 
no Paraguai. Pode tratar-se de um termo usado só por 
um determinado grupo de indígenas ou de um termo 
transcrito sem precisão pela pesquisadora.
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ra somos em sete irmãos. Minha mãe teve cinco 
filhos que morreram com menos de um ano.

Graças a Deus nós combinamos muito bem 
entre nós! Nós fomos criados naquele sistema 
de sempre, os mais novos respeitam os mais 
velhos. Nunca tivemos descontrole, porque 
tem muito irmãos que mandam descombina-
dos [que não se entendem]. Hoje, quando nos 
encontramos, é uma alegria! Achamos muita 
falta de nossos pais, principalmente quando 
eles morreram, mas, fazer o quê? De vez em 
quando nos reunimos para conversar, lem-
bramos as coisas boas que passamos, sabe?! 
Nos criamos muito pobres, numa vida muito 
sofrida. Mas sempre de barriga cheia! Meus 
pais eram pobres, o que ganhavam mal dava 
para pagar as despesas. Não conhecemos o 
luxo, nem temos roupas de fartura. Não tinha, 
naquela época, nem como [cômodo] para 
dormir, não bebia água gelada... Na nossa 
infância não tinha isso. A gente dormia em 
tarimba, que tinha um colchão de palha de 
milho. Na realidade, só fui conhecer colchão 
quando já tinha uma menina. Foi quando 
meu esposo comprou um que não era de pa-
lha. Nos criamos naquela pobreza! Só Deus 
para ter misericórdia.

Minha mãe comprava uma roupa para 
cada um de nós, mas só no final do ano. 
Hoje em dia falo para os meninos: “vocês 
têm tudo!”. Naquela época quando éramos 
criança, quando comprava um chinelo de 
dedo era para passear e ir na escola. Meu 
pai não conseguia comprar um cobertor 
para cada um de nós. Era assim mesmo! Nós 
dormíamos em cinco numa cama. Era como 
aquele povo do polo norte, que vemos na te-
levisão, a diferença é que não passávamos 
fome. Andávamos quatro quilômetros para 
puxar água. Era uma tristeza! Onde moráva-
mos, foram cavados oito poços e nunca deu 
água. Nunca reclamamos. Para nós estava 
tudo bom demais. Uma vida sofrida [...] com 
muita criança, porque antigamente não tinha 
remédio, as mulheres iam criando até [quan-
do] Deus quisesse! Minha mãe criou [teve 
filho] até cinquenta e dois anos.

Me lembro que [minha mãe] era muito 
trabalhadeira. Tinha vezes que não guardava 
a dieta. Cansamos de vir para a cidade pe-
dir as coisas. Não roubava nada de ninguém! 
A gente vestia roupa de saco, desses de fa-
zer pano de prato. Minha mãe tingia e todo 
mundo ficava felizes, contentes, mesmo com 
o pouco que tinha.

Com 14 anos fui para Maracajú. Vivi um 
ano e dois meses com meu marido lá. Depois 
fugi, [...] não deu certo. Um mês e 15 dias 
depois amiguei com outro rapaz e fui para 
Campo Grande.

Nunca mais fui para a reserva. Só vou a pas-
seio. Tenho dois irmãos que moravam lá. Um 
deles falou que [se] eu quisesse ele pegava um 
terreno para mim, mas eu disse que não quero 
mais voltar. Se for, tenho que arrumar um índio 
para morar. Acho melhor a minha convivência 
aqui fora. Já me acostumei, gosto daqui!

Já trabalhei muito tempo aqui na cidade 
de cozinheira, trabalhei 12 anos. A firma faliu 
e então parei. Fui trabalhar de doméstica, aí 
enjoei. Meu marido falou que não precisava 
mais trabalhar. Depois que o pai das minhas 
crianças faleceu, fiquei dois anos e seis meses 
sozinha. Tinha medo de pegar um homem que 
judiasse deles. Inventei de amigar com esse 
meu marido com quem vivo tem 23 anos, aí 
sim, me dei bem! Só separei porque Deus o 
levou e eu fiquei. Não tenho mesmo a inten-
ção de voltar para a reserva, aqui é que eu 
me sinto bem. Tenho meus filhos e filhas. Se 
voltar, é capaz deles não serem aceitos. Isso é 
muito ruim! Acho que aqui vou viver até o dia 
que Deus quiser! Sei que fui muito feliz com 
minha mãe e meu pai, isso quando era vivos. 
Mas minha intenção é viver aqui!

Quando chegamos na cidade, o mais di-
fícil, foi se acostumar, porque não falamos o 
idioma brasileiro, só falava o guarani. A lín-
gua do branco foi o mais difícil [para] convi-
ver no meio deles, para falar do mesmo jeito 
deles, pois as vezes falavam coisas que não 
era da compreensão. A escola foi difícil, mui-
to difícil mesmo, porque o povo tirava muito 
sarro da gente, só porque a gente era índio! 
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Tinha que aprender a falar bem. Esse perío-
do foi muito difícil. Difícil mesmo! Mas, gra-
ças a Deus, conseguimos falar bem! Meu pai 
falava castelhano e minha mãe guarani. Eu? 
Na verdade [hoje] acho difícil falar o guarani, 
muitas coisas eu falo. Outras já esqueci. Te-
nho que lembrar para ver como é que se fala. 
Nós sabíamos duas línguas. Antes de vir para 
cidade, a gente sabia o guarani, do índio e do 
paraguaio, mais não sabia falar o português. 
Estudei só ate a terceira serie. Depois achei 
melhor arrumar marido e parei com o estudo.

Depois que cresci não achei dificuldade 
para [...] trabalhar. Muitas vezes a pessoa 
comenta que a gente é índio, para ter cuida-
do [que devemos ter cuidado], pois acham 
que fazemos coisa errada! Tem índio edu-
cado que respeita as coisas dos outros. Não 
podemos fazer coisa errada porque não sa-
bemos o dia de amanhã. A coisa mais triste 
do mundo é uma má informação da pessoa. 
[...] Conviver no meio dos outros povos, não 
acho difícil, porque trabalhei em uma firma 
12 anos e nunca ninguém reclamou. Traba-
lhei lá na “Panela Preta” por dois anos de 
cozinheira, saí porque quis!

Morei em Porto Vilma muitos anos. Viví-
amos muito bem! Fizemos amizade com o 
povo de lá. Tinha um pouco de índio também. 
Aonde tem um, outro acha! De lá viemos para 
cá. Moramos na vila Piratininga. Ali que mi-
nha mãe faleceu, também não podia estar lá. 
Minha mãe morou um tempo em Ponta Porã 
com minha irmã mais velha, que agora mora 
lá na vila São Braz.

Depois? Fui morar em Manaus, só que não 
gostei muito de lá. Fiquei com saudade dos 
meus filhos que ficavam aqui, isso já faz doze 
anos. Fui pra lá porque meu cunhado mora lá 
e chamou a gente também. Meu marido ven-
deu a chácara que tinha e fomos. Fiquei dois 
meses. No terceiro, fiquei doida para vir em-
bora. Falei para meu marido que não aguen-
tava ficar longe dos meus filhos. [Quanto vol-
tamos para Dourados] tinha esse terreno aí. 
Falei em colocar uma lona e ficar aqui. Daqui 
vai ser difícil sair!

Demos muita volta, moramos para todo 
lado, mas terminava em Dourados sempre! 
Sou assim. Da minha Dourados eu não saio, 
não saio mesmo! Gosto da poeira, da ter-
ra... Não sei por quê, mas gosto! Apesar de 
que na reserva tá bem, tudo arrumado, ago-
ra, tem o mesmo conforto da cidade, luz, 
água encanada, eu moro para fora e a gen-
te acostuma com o clima. Primeira vez foi 
difícil! Aprender a falar, viver no meio do 
povo, mas depois acabou a dificuldade. Sei 
ler muito pouco, faço conta rapidinho, mas 
tudo na cabeça.

Fiquei cinco anos na escola. Minha mãe 
falava que era para aprender a ler. Ela teve 
que me colocar na escola para ver se me ti-
rava no peito. Eu tinha seis anos, mas ain-
da mamava no peito. Troquei de colégio e 
aí que aprendi. Mas, mesmo assim, esqueci 
muita coisa. Depois de velha é que eu não 
vou aprender mesmo!

Morei um ano e dois meses em Porto Vil-
ma. Voltamos. Acabamos por morar lá no 
Macaúba mesmo. Morei em Miranda, de-
pois Caarapó... Minha mãe morava na vila 
Piratininga. Não me lembro quando ela veio, 
mas acho que eu tinha uns 14 anos. Aqui-
lo lá era tudo mato. Hoje é grande, muito 
grande! Tenho bastante parentes na cidade. 
Tenho uma irmã em Antônio João e uma em 
Nova Andradina. Tenho primos na aldeia de 
Caarapó, só que eles assinam o sobrenome 
do pai deles.

Vou na aldeia duas a três vezes por sema-
na, só porque eu gosto! Vendo roupa lá, tenho 
freguesas. Tem dia de domingo que não tenho 
nada para fazer e vou passear. Quase direto 
vou lá. Tem meu povo lá. Vou passear na casa 
deles e eles vêm aqui, mas é muito difícil, 
sempre é eu que vou!

A única [coisa] que acho falta aqui é a fal-
ta de poder conviver com nossa família, com 
meus primos e tias. A gente vivia todos per-
tinhos. Nós se damos muito bem, não vivia 
brigando, vivia muito gostoso! Outras coisas 
não me trazem boas lembranças. Mas estas eu 
gosto de lembrar sempre!
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Testemunho de Eulália Lima Ramos

“Minha vida é essa aí que estão vendo...
Sempre lutando! Já sou bisa e tenho 53 anos. 
Sou evangélica da igreja de Jesus Cristo dos 
Últimos dias. Eu sou muito feliz é por ser 
evangélica. Mas a minha cultura é pouca! Sou 
apenas uma doméstica. Não deu para seguir 
nossas carreiras, não tinha dinheiro, era po-
bre. Muito pobre! Mas eu sou feliz assim mes-
mo. Aquilo que nós aprendemos aqui na terra 
é o que levantamos900. O que construímos em 
cima da terra nós vamos deixar para o futuro. 
Eu me sinto bem assim. Construindo para o 
futuro! Eu mesma sei o que é melhor que faço 
é ter minha vida. Ser uma evangélica! É a me-
lhor coisa que [...] estou fazendo!”

Meu nome é Eulalia Lima Ramos. Sou nas-
cida em dezembro de 1945. Meu pai é Gre-
gorio Velaque e minha mãe Adelia Lima. Fui 
estudante da Missão Caiuá e cresci na aldeia 
Jaguapirú, né?! Cresci mas sou nativa daqui. 
Minha vida, se eu for contar, é muito grande! 
Grande mesmo!

Estudei e, nos dez anos de estudo [ne-
cessários para completar o ensino médio], 
tenho [estudei] três meses só901. Porque 
a gente tinha nossa chácara, fui criada na 
roça e não tinha tempo de estudar. Não que 
nossos pais não queriam nos colocar no co-
légio, só que não tinha jeito para nós. Era 
muito longe, a gente estudava e a escola era 
nove quilômetros, longe mesmo! Andando, 
andando a pé então... Nesta época [quem] 
ia para a escola é meu irmão.

E nós crescemos! Com 14 anos eu já era 
casada, por causa da pobreza. A gente era 
muito pobre. Casei e sou mãe de 11 filho, que 
eu tive, e mais cinco que eu criei, meus netos.

900 ‘O que levantamos’ indica aqui, como no homônimo 
guarani, ñamopu’ãva, ‘o que criamos, realizamos, 
formamos, construímos’. Ou seja, ‘o nosso aprendi-
zado vem do que nós mesmos construímos’. 

901 Parece que para Eulália, seus dez anos de estudo 
equivalem apenas a três meses, pois ela pela distân-
cia, ela frequentou pouco a escola.

Já morei em Ponta Porã, durante 14 anos. 
Eu não esqueço aqui [Dourados]. Aqui é 
minha terra! Vim para cidade foi em 1964. 
Precisei vim porque meus filhos queria estu-
dar. Todos estudaram, não muito, mas o que 
eu pude, né?!

Dourados é a cidade que nasci e aonde me 
criei. Só que antes eu morava na chácara. Só 
aqui na cidade faz uns 20 anos que moro. To-
dos os meus filhos nasceram na cidade, aqui 
em Dourados. Sabe, tenho dois filhos que 
nasceram em Ponta Porã. São meus netos, 
são filhos que eu registrei, são meus adotivos, 
criei como filhos! [...].

Aqui eu trabalho. De cada coisa [...] eu 
faço um pouco: trabalho em casa, cuidando 
da família, do meu esposo, vendo roupa, se-
mijoia e o meu esposo tem uma vendinha em 
frente ao hospital evangélico, e ele vende... 
Mas dá para sobreviver. É o que fazemos aqui.

Na cidade achei muitas coisas difíceis, ca-
ras, nossos salário é pouco! E o costume da ci-
dade, pagando luz, água, até essa...essa taxa 
de iluminação publica...Eu acho difícil essas 
coisas, mais fazer o que, né?! O que é nosso 
temos que pagar.

Meu esposo já está muito velhinho, doente 
e eu também. Ele era carpinteiro, tem quase 
40 anos de firma e só agora se aposentou. Se 
ele me deixar, não fico muito mal. A profissão 
dele foi muito pesada e até hoje nós temos 
muito sossego com os nossos filhos. Quando 
eles eram pequenos, a gente via toda a hora. 
Mas agora eles fazem muita coisa que não 
deve, que nós não gostamos. Mais está dando 
para levar. Nossa vida é assim.

Meus filhos moram tudo em volta de mim. 
Minha irmã mora no BNH do Primeiro Plano. 
Quase toda metade da reserva são meus pa-
rentes. Ramão Machado é meu genro.

Toda segunda-feira vou na reserva, por 
causa da minha filha. Segunda feira é o dia 
que tenho mais tempo. Aí, vou com esse sol 
quente andando a pé. Na Vila Índio pego ôni-
bus para vir para cá. E é longe. São 11 quilô-
metros! Mais eu gosto dali [...]. Nasci e me 
criei ali, na reserva, sou da reserva indígena!
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Aqui na cidade, acho falta só dos meus pais 
mesmo, mas o resto eu encontrei aqui. Tenho 
muitos amigos. Compreendo que quando os 
outros chegam para conversar comigo, eu 
sei o que falar. Gosto de tudo aqui. Não falta 
nada para mim. Não tenho queixa da cidade. 
Acho falta da chácara aonde morava, nasci e 
me criei [...]. Eram muitos irmãos, só que eles 
moram lá e eu aqui. Não posso morar lá. Meu 
marido é branco, senão estava morando lá. É 
bem melhor. Lá na aldeia não se paga água, 
nada...Paga luz se mandar colocar, mas, acho 
que a vida lá e mais fácil. Aqui é muito difícil. 
Mas, no fim, as coisas vão dando para levar.

A chácara era na reserva. Quem deu para 
nós foi o gaucho farmacêutico que é pai do 
dono do cartório do segundo oficio. Esse 
povo que criou minha mãe. Eles [...] deram 
essa chácara para nós. Não sei quantos hec-
tares tinha. Sei que a cidade chegou lá e já 
cortaram tudo. Fomos muitos felizes ali. Não 
tinha esse negocio de comprar tudo. O meu 
esposo até hoje não se acostuma [com a vida 
na cidade], porque ele também era da chá-
cara. Ele tem pavor da cidade. Fazer o quê? 
Estamos aqui por causa dos meus filhos, eles 
têm que estudar né?!

Tenho cinco filhos que não são meus e que 
não casaram ainda, mas estudam e eles me 
judiam muito. São muito rebeldes, sabe?! Fa-
zem muitas coisas que não devem. Tem um 
que mandei para Campo Grande, era rebelde 
demais! Hoje ele mora com a minha filha. Faz 
coisas que nem eu e meu velho gostamos.

Meus filhos foram todos criados na roça. 
A profissão eles aprenderam. Estudaram bas-
tante, e tenho um filho que é sargento. Não 
tenho mais homens, só mulheres. Minha mãe 
sempre dizia: “para que tantos filhos? Nessa 
geração de hoje você vai se arrepender de 
ter tantos filhos”. Mas, eu não me arrependo! 
Meus filhos são tão bons. Adoro eles! Embora 
minha vida seja bem pesada. O que sofri...
Sofri muito com meu esposo, que ele sofria 
com a cabeça e batia em nós. Judiava muito! 
Mas, agora venci! Hoje eu fico olhando para 
ele tão velho. Ele se acabou e eu não! Você 

não conhece. Fala que é meu pai. Eu não era 
brava. Toda vida fui assim do jeito que você 
está me vendo. O pessoal está se pegando por 
aí, fazendo bagunça e eu estou olhando. Não 
esquento mais minha cabeça mais com nada. 
Não mesmo! Minha mãe era assim, e eu sou 
mais assim. Porque superar o que superei na 
vida não é para qualquer um.

Meu esposo, logo que casei, trabalhava 
de tirar a erva e fazer a secagem, no deser-
to, no mato. E me levava e eu tinha que aju-
dar, senão apanhava que nem uma criança. 
O meu velho arrancava, surrava, sabe?! Nós 
temos quase quarenta anos de casado. Casa-
mos quando eu tinha só quatorze anos e ele 
vinte e seis. Eu lutei. Lutei muito! Quando não 
aguentava mais, meus pais me ajudaram. [...] 
Eles trouxeram calçados, comida, tudo para 
você [eu] aguentar dentro de sua [minha] 
casa. Eles sempre diziam que eu não poderia 
deixar dele, por nada mesmo. Nem por meus 
filhos, que são as coisas mais importantes que 
tenho na minha vida. Eles diziam que eu iria 
cuidar dele até o fim da vida. Até quando esti-
ver respirando...“e você vai cuidar dele”.

Meu marido se arrumava um pouco e, 
quando ficava bom, saía. E ia trabalhar longe 
e me largava sozinha por um período de seis 
a oito meses. Eu e meu onze filhos sozinhas. 
Lutei muito, muito mesmo!

Ele ia trabalhar na fazenda, eu ficava sozi-
nha. [Eu] sofria muito de asma. Era tão magri-
nha! Pesava 42 quilos. Foi indo... Foi indo... 
Mas teve um dia que Deus mostrou o cami-
nho para nós, onde tinha que viver. Aparece-
ram dois anjos no portão da minha casa, dois 
missionários. Ensinaram o evangelho para nós. 
Isso tudo está com dez anos. Tirou aquela coi-
sa ruim que tinha dentro de casa. E não era 
eu nem ele que fazia aquilo. Parece que tudo 
acontecia por prazer. Ele judiava muito, batia 
muito, ele era machão! Era tudo! Mas minha 
mãe sempre falava [...]: “você o escolheu, tem 
que aguentar. Vocês se criaram juntos, namo-
raram muitos anos para depois casar. E ago-
ra? Vão tem [ter] que viver sempre juntos”. Eu 
aguentei. Já faz dez anos que nós vivemos tão 
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bem nessa casa. Nossa união virou outra coi-
sa. Não é mais aquele terror que agente vivia 
dentro de casa.

Uma de minhas filhas nasceu com um de-
feito na perna, por causa da pressão em cima 
de mim. Eu estava grávida. E aí fui parar no 
hospital. Sangrei muito! Mas eu não perdi. Ela 
nasceu com uma perna mais curta que a ou-
tra. O doutor falava para mim: “vamos operar, 
cortar o pesinho dela”, eu diz que não! Deus 
mandou assim e eu vou criá-la. Sempre fui 
uma mãe valente. Tudo que vinha para mim, 
eu nunca perdia a esperança. Toda vida tive 
esperança que um dia eu ia aguentar e vencer. 
E venci! Venci para criar todos os meus filhos 
com meu esposo. Ele foi o único e o primei-
ro. Eu criei meus onze filhos e estão todos aí. 
Deus levou três, mas de doença.

Faz dez anos que somos muitos felizes na 
minha casinha aqui, tão humilde. Mas vive-
mos tão bem. Para mim nada é difícil. E desses 
dez anos para cá tudo melhorou. Eu estou com 
cinquenta e três anos agora. Até os quarenta 
e três anos eu sofri muito, mas superei! Meu 
genro, o Ramão Machado, fala [...]: “você [é] 
muito valente, como pessoa, trabalhou e ven-
ceu, criou seus filhos e hoje está feliz. Na sua 
casa não tem bebida, fumo, só comida e água 
para beber”. A minha [...] vida foi assim.

Fui morar em Ponta Porã, porque meu es-
poso trabalhava em uma firma, na ANFIR. Tra-
balhou sete anos. Eu, nesse período, trabalha-
va na Pousada do Bosque, hotel. A gente tinha 
uma casa que tiramos pela CAIXA e fomos vi-
ver lá e trabalhar. Meus filhos ficaram todos 
moços lá. E trabalhar. Algumas casaram com 
paraguaio. Mas um dia meu velho arrumou 
serviço aqui. Veio trabalhar pra cá, e fiquei 
seis meses sozinha. Quando viemos para cá, 
compramos uma outra casa aqui, vendemos 
lá tão barato, só deu para comprar nesse lu-
gar. Minha casa lá era no BNH, mas aqui não 
deu para comprar outra casa no BNH. Vai fa-
zer cinco anos em maio que estamos moran-
do aqui. Mas minha infância tirei aqui. Apesar 
que Ponta Porã também era uma cidade muito 

boa, gosto de lá. Só que para morar não! Para 
passear até que vai.

Lá fiquei muito doente, tive asma, por causa 
do frio. Eu sofria de asma. A cada 15 dias eu 
era internada. Até agora não posso chegar lá 
que eu passo mal, tenho falta de ar. Sofri tan-
tas coisas! Sofri muito com uma filha, ela mora 
aqui e não tem filhos. Aquela eu sofri muito 
[por causa dela eu sofri muito]. As outras, não. 
São tão bons. Cada um tem seu marido.

Criei todos. Estudaram em Ponta Porã. Lá o 
primeiro lugar que trabalhei foi no hotel inter-
nacional. Tinha uma mulher muito ruim que era 
dona. Me lembro bem. Eu ia de bicicleta, de 
madrugada, quatro horas da manhã. Ela queria 
que eu fizesse de tudo e sozinha. Que desse o 
café da manhã para hospedes, e eu não dava 
conta. E então ela falou para mim: “você não 
vai mais trabalhar aqui, não dá para esse servi-
ço”. Vou mostrar como aguento esse serviço. Se 
for trabalho normal eu aguento sim... Aí resolvi 
procurar trabalho no hotel Pousada do Bosque. 
Lá trabalhei sete anos de faxineira. Comecei de 
faxineira limpando o lado de fora. Nós limpá-
vamos até o zoológico dos bichos. Arriscamos 
nossas vidas com cada bicho feio, bravo. De 
noite nós saíamos onze hora e íamos embora 
para casa. Na volta passávamos por lugares es-
curos, cheio de malandros. Trabalhei muito na-
quele hotel. Depois, tiraram-me da faxina e me 
colocaram de camareira. Trabalhei uns três anos 
de camareira. Aí passei para o frigobar, que di-
zer, aquela que toma conta dos apartamentos 
para abastecer. Hoje sai de lá. Tenho a carta que 
elas me deram. Que se eu fosse trabalhar aqui 
em Dourados, era bem fácil achar emprego. [...]

Sai do hotel e fui para empresa COMID. Tra-
balhei um ano e dois meses. Trabalhei bastante, 
mas isso aconteceu depois que parei de criar fi-
lhos. Nesta época estava com vinte e oito anos, 
mas já tinha onze filhos. Fui trabalhar para dar 
conta de comprar roupa, calçado, comida, ma-
terial escolar e daí por diante. Até hoje a luta é 
essa, pois tenho dois filhos que estão estudan-
do, três que estão em Campo Grande, cursando 
a oitava serie. Cuido aqui e lá, a luta para mim é 
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sempre contínua. Mas me conformo com tudo. 
Sou muito feliz com meus filhos!

Testemunho de Marcia Ribeiro de Souza

Meu nome é Marcia Ribeiro de Souza. 
Nasci no dia 5 de maio, não sei o ano, porque 
não sei ler nem escrever. Hoje estou fazendo 
30 anos. Nasci na reserva indígena de Dou-
rados. Meu pai e minha mãe se separaram, 
acho que eu tinha 6, 7 anos. Vivi um pouco 
na aldeia, nas fazendas com meu pai. Depois 
voltei para lá de novo, depois vim para a cida-
de e cresci aqui, sempre trabalhando para os 
outros, para poder sobreviver, né?!

Trabalhei. Nem tive infância. Trabalhava 
no corte da cana com meu pai, na usina. Mi-
nha infância foi trabalhando e cortar cana. 
Quando parei, vim morar na cidade e traba-
lhar de doméstica. Nem estudo tive. Nenhum 
de nós de casa, minha irmãs, sabe ler. Mal 
sabemos assinar nosso nome.

Eu cresci nas fazendas, com meu pai, aqui 
para o lado de Rio Brilhante. Fiquei um pouco, 
mas minha mãe trouxe a gente para cá. Eles se 
separaram. E foi assim, cresci aqui, já arrumei 
filhos.

Nem me lembro quando vim. Sei que faz 
muito tempo. Acho que tinha 10, 11 anos. Mi-
nha mãe foi onde meu pai estava e trouxe a 
gente para cá, na aldeia. Mas meu pai ficou lá 
[fora de Dourados. Hoje, ela esta morando lá 
de novo [na aldeia], mas nós ficamos para cá 
[ na cidade de Dourados].

Trabalhei bastante tempo no corte de cana, 
que ainda tem. Mas hoje eles proibiram de le-
var mulher. Mas de primeiro meu pai levava, 
podia ir com ele. Trabalhei acho que uns cin-
co anos cortando cana. Meu pai está lá nesta 
lida até hoje, cortando cana. Essa usina, que 
ele está, é aqui em Nova Alvorada do Sul.

E é assim vida da gente. Queria tanto ter es-
tudado, hoje faz uma falta...Você sai na rua, não 
sabe nem ler. Achar uma loja? É difícil! E quando 
você vai fazer um documento? Passa uma vergo-
nha lascada! Qualquer coisa tem que colocar o 

dedão. “Põe o dedão!”. Tem uns que ainda são 
legais. Eles dizem: “não vai colocar o dedão que 
fica feio! Copia para nós em um outro papel e 
tira cópia para colocar no documento”.

E a vida vai...Só [...] morei aqui mesmo, 
na usina e na fazenda. Meu pai diz que vai 
ver se arruma um pedaço de terra na aldeia 
para mim ir embora. É numa aldeia aqui para 
o lado de Ponta Porã, que está começando 
agora. Uma tal de Campo Lindo. Ele está ajei-
tando e esteve aqui esses dias. Ele vai arrumar 
para eu ir embora.

Meu pai mora em Caarapó, acho que faz 
uns 14 anos. Foi embora porque teve uma bri-
ga feia aqui, com os parentes da minha mãe. 
Aí ele não pode morar mais aqui. Teve que 
mudar de aldeia.

Aqui na cidade, tudo é mais difícil. Tudo! 
Sem saber ler, escrever, trabalhando para os 
outros. Tem que limpar chão, lavar roupa, 
tem que ser do jeito que eles querem. Aí so-
fremos um pouco. Na cidade tenho minhas 
irmãs, minhas primas, em Campo Grande. Na 
aldeia, tenho a família inteira do meu pai que 
mora lá. Os meus tios, meus primos, meus 
avôs. Isto [minha família] por parte de minha 
mãe também mora tudo [na aldeia]. Em Caa-
rapó tem meu pai e meus irmãos, porque ele 
casou de novo.

Vou sempre na aldeia ver minha mãe, le-
var coisa para ela. Para quem está lá, para 
comprar as coisas, [...] é muito longe da ci-
dade. Então eu vou sempre levar uma mistu-
ra para ela, passar o dia. Isso quando tenho 
tempo. Agora não estou tendo muito tempo e 
então parei de ir. Mas sempre que posso vou 
lá. Vou na casa do meus avôs. Meu marido 
não morou lá, não é índio. Bom, tem bastan-
te branco que mora lá na aldeia, só que não 
quero que meu marido vá morar lá. Tenho 
medo de levar ele e os [índios] fazerem algu-
ma coisa ruim para ele, para a família. Eles já 
ficam acusando gente!

Esses tempo que comecei com as minhas 
vacas, veio um tio meu de lá e mandou que 
eu levasse as vacas embora, e que depois ele 
ia cercar um pedaço de terra para mim. Le-
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vei. Aí, ia lá todo dia de manhã tirar o leite. 
Vinha embora, entregava o leite e voltava. Fi-
cava mais lá do que na minha casa, é...Só ia 
dormir na minha casa. Só que depois come-
çaram as brigas e fiquei com medo. Peguei 
minhas vacas e trouxe todas embora, para 
cá! Agora só vou ver minha mãe, mas morar 
lá? Não! Agora, se meu pai arrumar terra lá 
na outra reserva, lá na outra eu vou. Meu es-
poso vai também! Meu pai falou que é bom 
ele ir. Lá tem problema de ir [tem problema o 
branco ir morar na aldeia], mas ele falou que 
tem branco aqui nessa aldeia, porque ele não 
pode ir? Aquele dia teve aquela bagunça toda, 
a briga deles. Disseram que ia tirar os brancos 
de lá, mas não conseguiram. Eles moram lá. 
Tens uns que são casados com umas primas 
minhas. Se meu marido quiser ir, vai!

Do que senti mais falta de quando crian-
ça? Nada! Quando somos crianças, tudo que 
vamos fazer, tá bom! Quando viemos para cá, 
minha mãe foi lá e roubou nós do nosso pai, 
porque a gente estava com ele. O problema é 
que ele tinha outra mulher. Ela roubou a gente 
assim: [ele] levou a gente para ficar passeando 
e levou para a fazenda de volta. Minha mãe 
foi lá e nos encontrou, chamou para ir embora 
e viemos. Quando chegamos aqui ela já tinha 
arrumado serviço para nós. Eu não achei fal-
ta de nada. Todos os lugares que fiquei, tive 
que trabalhar. Trabalhei bastante! Minha mãe 
tinha muito conhecidos. Duas irmãs que eram 
casadas, tinham a casa delas. Fomos morar no 
quarto de aluguel. No começo a gente sofreu 
um pouco, por que lá no meu pai tinha as coi-
sas. Nós viemos para cá, não tínhamos nada, 
nem roupa. Não trouxe.

Chegamos aqui na cidade, tinha uma ami-
ga dela. Era bem de situação e então falou 
com a minha mãe: “você trabalha aqui uns 
dias e eu vou te dar umas roupas”. Ela tinha 
uma filha e arrumou um saco de roupa para 
nós. A gente era em cinco, um homem e qua-
tro mulher. Esta amiga dela deu um punhado 
de roupa. Fomos nos ajeitando com elas. Foi 
assim, trabalhava e comprava as coisas. Se 
num tivesse, estava perdido, porque viemos 

com a roupa do corpo. Eu mesma, quando 
vim, não podia trabalhar, estava com um bra-
ço quebrado, toda engessada. Nem podia la-
var uma louça. Por isso que quando você sai 
de um lugar que é acostumado, vem para a 
cidade, só sofre mesmo!

Quando saía para fazer faxina para os ou-
tros, sabe, eu saia com a minha irmã. Batia 
palmas nas casas e perguntava se elas não 
queriam uma pessoa para limpar ou varrer 
calçada. Tinha muitas que pagavam. Nós aju-
damos muita gente quando elas estavam mu-
dando para alguma outra casa. Chegava, se 
tinha que arrumar as coisas ou limpar, ganha-
va até um troco bom. Trabalhava por dia. Mi-
nha mãe trabalhava de lavanderia. Ela ficava 
em casa lavando roupa. E a gente trabalhando 
a ainda assim passando fome. Tinha vez que 
passamos necessidades. Minha mãe com cin-
co crianças, ela tinha arrumado mais um. O 
dia que ela roubou agente, ela tinha arruma-
do outro neném. Ficou grávida de um senhor. 
Quando ela veio embora, meu irmão estava 
com uns cinco meses.

Sofri muito, muito mesmo! Meu pai tinha 
casado de novo, mas eu não aceitava minha 
madrasta. Quando minha mãe foi embora, tive 
que ficar na casa dos outros. Não pude morar 
com meu pai. Morei com uma tia. Depois, saí 
da casa dela e fui para uma fazenda com meu 
avô. Meu pai me roubou e levou para usina, 
para poder trabalhar com ele. Voltava todo dia. 
Quebrava milho. Sabe, nem sei o nome da fa-
zenda. Isso que é ruim não saber ler. Mesmo 
que quiser dizer não posso. Não sei ler!

Meu avô trabalhava lá. Eles tinham uma 
turma. Quando ficamos na casa dos outros, as 
pessoas exploram a gente. Ele não te dá nada, 
um dinheiro, não te dá calçado, roupa...Você 
trabalha de graça, a troco de comida. Eles 
eram assim. Depois que eu vim para a cida-
de, trabalhava, mas o dinheiro que pagava era 
só para comer. Depois que vim com a minha 
mãe, trabalhei bastante de faxineira. Ajudava 
os outros e arrumei um serviço com uma se-
nhora. Ela tinha uma fazenda. Eu ia com ela, 
aqui para o lado de Indápolis, todo o começo 
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de semana. Ela me ajudava bastante! Vendia 
requeijão para ela, que me dava metade do 
dinheiro. Me dava roupa, calçado... Morei 
bastante tempo com ela. É sim!

Esse meu avô, que falei, era por parte de 
pai, sabe? Nem sei quanto tempo trabalhei 
nessa fazenda. Acho que foi uns cinco meses. 
Ia cedo e voltava à tarde.

Quando ficamos sem mãe e pai, as pessoas 
começam a explorar mais ainda. Eles pensam 
que não somos iguais. Você acredita que eu 
não tive um calçado para colocar no meu pé? 
Dia de frio, geava. Nossa, eu sofria tanto na 
roça. De manhã, não tinha um calçado para 
botar no pé. Quando minha mãe foi embo-
ra, cheguei a ficar só com um par de roupa. 
Criança vai cuidar de roupa? Não cuida! De-
pois que saí da casa de uma tia minha, ela 
era boazinha...Quando vinha para a cidade 
e alguma mulher dava roupa, ela levava para 
mim. Quando fui trabalhar com meu avô nas 
fazendas, não me davam nada. Era só comida.

Minha tia, hoje, é bem velhinha. Mora na 
aldeia. Eu ficava na casa dela, cuidava do ser-
viço para ela. Varria casa, lavava a louça e ela 
vinha para cidade e ainda me dava alguma 
coisa, quando eu precisava. Com treze anos 
fiquei grávida, de uma menina moreninha que 
eu tenho. Fui embora de novo para a fazen-
da, fui para a aldeia com meu pai. Mãe me 
tocou de casa porque eu estava grávida e fui 
procurar meu pai. Ele me ajudou! Fiquei com 
ele até ganhar neném. Estava ali na aldeia e es-
tava uma guerra, uma briga aí... Fomos embora 
para a mesma fazenda onde eu me criei e mo-
rei quando era criança. Meu pai veio embora e 
eu fiquei lá. Depois vim embora de novo.

Minha mãe é terena, meu pai é guarani. 
Então, Terena com Guarani não se dava, não 
se topava, não se topava...Ele teve uma briga 
com meus tios, porque não deixava ele entrar, 
nem morar. Quando entrava, eles trazia de vol-
ta para cá na cidade, até aquele BNH. E ainda 
dizia que não era para voltar. É a briga deles 
é por causa de eleição. Então, os Terenas não 
gosta dos Guarani o os Guaranis não gosta dos 
Terenas, é por isso que vira o maior rolo. Se 

eu ganhar uma terra ali naquela aldeia [Campo 
Lindo, para os lados de Ponta Porã], vou embo-
ra, porque a família do meu pai está mudando 
dessa aldeia. Já foram meus tios, meus avós...
Quero ir para ficar lá! É uma aldeia que está 
começando. Eu queria ter um pedaçinho de 
terra ali. Gosto dela, não acho ruim. Mas fazer 
o quê? Não tem jeito. Acho que as terras daqui 
não podem ser vendidas. De primeiro não era 
assim. Meus pais moravam ali, tinha um pe-
daço de terra bem grande, plantava de tudo. E 
não era vendido. Hoje em dia, você chega lá, 
qualquer pedacinho que tenha uma peça, você 
tem que comprar aquilo. Eles vendem por até 
trezentos. Não é todo mundo que tem dinheiro 
para comprar! Meu irmão que mora aqui está 
doido para ir, mais não tem como comprar, 
né?! Minha mãe teve sorte que ela foi e meu 
primo tinha um pouco de terra, sabe? É que 
ele tem bastante e deu para ela um pedaço. Ela 
conseguiu uma edícula lá.

É, mas aqui na cidade já morei em outros 
bairros. Morei no Jardim Flórida, Jardim Itá-
lia, Jardim Climax, perto daquela rodoviária 
velha...Já morei lá. A casa que morava era de 
aluguel. Minha mãe alugava um quartinho. 
Uma vez ganhamos uma chácara para morar, 
lá no final da rua Cuiabá. Fizemos uma horta 
bem grande, para poder vender verdura. De 
lá, fomos para o Flórida. Depois minha mãe 
comprou uma casa lá no jardim Itália, aí fica-
mos morando uns cinco anos e, então, mudou 
para cá. Trocou uma casa é [por] uma aqui.

Uma vez moramos em um quarto alugado. 
Minha mãe saía para trabalhar, trabalhava num 
restaurante de cozinheira. Nós ficamos tranca-
dos, e aí parou um carro da Funai, cataram eu 
e minhas irmãs e levaram a gente embora. Fui 
no serviço da minha mãe e eles falaram que 
iam levar a gente porque não era para ficar ali, 
porque não era nosso lugar. Assim, fomos em-
bora. Só que então a gente ia ficar na casa de 
parentes de novo. Tem gente que não gosta de 
você. Cheguei lá, fiquei um pouco com eles, 
que maltratavam muito a gente, daí meu pai 
passou lá e eu fui embora com ele. Eu e minhas 
irmãs. Minha mãe começou a dar as meninas, a 
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dividir uma para cada casa. Deu aquela minha 
irmã para uma tia. Cada um com um parente. 
Depois é que ajuntamos de novo. Até aquela 
minha irmã que mora ali fugiu de casa. Acho 
que ela demorou uns dez anos para voltar. A 
outra foi embora lá para o norte e voltou esses 
dias. Meu menino estava com um ano quando 
ela foi embora. Hoje ele já está com onze! Esta 
minha irmã voltou em dezembro. Ficamos to-
dos separados, cada um sumiu para um canto. 
É assim. Fazer o quê?!

Testemunho de Santa Leme da Silva 

Sou a Santa Leme da Silva. Nasci em Aqui-
dauana, no dia 1º de novembro de 1965. Mi-
nha infância foi na aldeia do Limão Verde, até 
os dez anos, depois vim trabalhar fora. Fui 
uma criança normal, como qualquer outra.

Vim para cidade porque fui convidada 
para trabalhar com um casal, uma família, foi 
para morar e ficar de companhia. A partir daí 
não fiquei mais com meus pais. Sempre ficava 
com as famílias em Aquidauana. Meus pais 
ficaram em Aquidauana e eu passei a traba-
lhar e morar com essa família mesmo. Eles me 
davam de tudo, me ajudavam. Depois, quan-
do cresci e fiquei moça vim [fui] para Campo 
Grande trabalhar. Aí não parei mais. Traba-
lhando direto, sempre!

Aqui, agora, só trabalho em casa mesmo. 
Costuro, corto cabelo, faço bolo... Um pou-
quinho de cada. De tudo um pouco! Mas, já 
morei em Campo Grande por cinco anos. Foi 
lá que conheci meu esposo. Depois casei e 
vim para cá porque a família dele é daqui. 
Aqui não teve dificuldade nenhuma de me 
adaptar. Só foi difícil acostumar longe da fa-
mília. Foi meio difícil, mas...

Quando eu era solteira, o que foi mais di-
fícil é que eu trabalhava de dia e estudava a 
noite. Isso era muito corrido. Só que nunca 
desisti [...]. Sempre estudava e cheguei a ter-
minar a oitava serie.

Aqui não e difícil de viver, o único proble-
ma é que não tenho parentes. Os parentes são 

todos do meu esposo. Os meus estão todos 
na aldeia de Aquidauana. Tem algumas vezes 
que eu vou. Já está fazendo um ano e cinco 
meses que não vou lá. Agora que os meninos 
cresceram, não tem jeito de ir direto. Antes 
eu ia de seis em seis meses. Nas férias eu ia 
também. Vou para visitar meus pais, que estão 
lá. Na aldeia daqui eu vou porque as crianças 
estudam tudo ali no CEU da aldeia. Vou para 
minha sogra, que mora nessa aldeia.

Aqui na cidade, na vila onde moramos, 
o mais difícil que achei foi o ônibus, que às 
vezes precisamos. E esse aí é o mais difícil! 
As minhas crianças estudam lá na reserva. Se 
tivesse o ônibus que descesse direto para lá 
ficava mais fácil para mim. Mas com eles es-
tudando, tenho que ir, voltar... Tenho medo de 
andar ali sozinha.

Lá em Aquidauana é uma aldeia também, 
mas aqui já não é. É totalmente diferente! Ela 
não é igual a essa aldeia aqui. Tem muita di-
ferença! Lá é uma aldeia bem organizada, os 
lideres são todos organizados. Os de lá são 
todos terena. E os daqui são kaiowa, terena 
e guarani. Para mim é totalmente ao contrá-
rio, porque na aldeia onde vive o pessoal [...] 
era tudo organizado. Lá as pessoas convivem 
assim: só os índios que podem morar lá, só 
as mulheres que se casam com índio podem 
morar. Se a moça casar com um rapaz branco, 
aí não pode morar lá. Até no dia do Índio tem 
muitas caravanas que [...] vão para lá, pois 
tem córrego, tipo, cachoeira, que cai água 
dos morros e muita gente vai tomar banho. 
Eles não liga não, para ir visitar, pode ir lá.

Conversa com o chefe e leva as pessoas 
para mostrar toda a aldeia. Agora você vai 
entrar aqui? O pessoal não deixa! Agora es-
tamos com um chefe bom! Mas o pessoal é 
mais revoltado. Até que nós morávamos aí 
[na aldeia]. Moramos uns sete anos dentro 
da aldeia, na casa da minha sogra. Acontece 
que não deu certo, então meu marido com-
prou aqui. Não deu certo por causa de muita 
conversa, muita conversa... Ah! Então falei 
que o melhor seria sair de lá da aldeia. Saí-
mos, fomos para Itaporã, depois fomos para 



856 TESTEMUNHOS DE INDÍGENAS VIVENDO EM CONTEXTO URBANO

o Jardim Flórida e meu marido comprou um 
terreno aqui.

Quando morei na reserva não tive dificul-
dade nenhuma. O problema [...] ali é tudo 
muito apertado. Os índios gostam de terra e 
ali já não tem mais. As terras própria do índio? 
Não tem mais! Está muito apertado para viver 
lá. Se for morar lá, tem que trabalhar fora. E 
hoje em dia com os índios são todos discri-
minados [...]. Ninguém quer índio para tra-
balhar. Uma vez um cunhado meu fazer um 
teste. Fez, e quando a pessoa descobriu que 
era índio, eles tiraram do trabalho. Tem lugar 
que não pegam pessoas índias para trabalhar.

Aqui na cidade já morei no Jardim Flóri-
da, mas como minha sogra morava na aldeia 
eu vinha de lá, vinha [ia] de bicicleta até a 
aldeia. No começo, quando mudei para Dou-
rados, achei a dificuldade de vim de lá [de 
Aquidauana] para aqui, porque a única famí-
lia que eu tenho aqui é a família dele. Depois 
que ele fez nossa casa aqui, ficou mais perto 
para mãe dele e para o serviço dele também. 
Acho que foi até melhor! Foi até melhor mo-
rar dentro da cidade, do que na reserva, por-
que às vezes morar muito perto da família não 
dá muito certo.

Meu esposo é militar já com mais de 15 
anos. Quando eu conheci, ele já era mili-
tar. Na realidade não sei quando ele foi para 
Campo Grande, só sei que o conheci lá em 
Campo Grande.

Aqui em Dourados tenho bastante paren-
te. Tenho uma prima que mora perto do Gi-
násio de Esportes. Tem até as filhas do meu 
tio, finado Marçal de Souza. Essa mulher que 
foi minha patroa, a dona Vilma Pizzini, mu-
lher do Joel Pizzini, já trabalhei lá limpando 
casa, um dia me mandou pegar uns quadros 
do chão. O primeiro que pego era do meu 
tio. Foi quando falei para ela que o Marçal 
de Souza é meu tio, ela não sabia. Agora 
ela não é mais professora, é aposentada. Ela 
sempre falava: “sabe, Seila902, é pena você 

902 Seila é o apelido ou outro nome que a entrevistada 
não revelou no começo da entrevista.

termina seu serviço muito tarde, senão eu 
dava aula para você”.

Têm uns sete anos que fui na aldeia. Não 
gosto de lá. Geralmente sai daqui limpo, as 
crianças chegam no rio, vão tomar banho, 
volta tudo sujo. Mas tenho meus tios, avôs 
que são vivos ainda, meu pai...Sempre ia pas-
sar dia de domingo lá. Não fui mais. Acho 
muita falta dos parentes. Uma vez, no dia do 
Índio, ia para [...] lá, na casa do meu pai. Ele 
ia matar uma novilha. Mas meu marido falou: 
“Chega lá está frio, tem que tomar banho na 
água fria, acho ruim. Depois tem que puxar 
água e aqui não”. Eu mesma desacostumei de 
tudo na aldeia.

Meus parentes vêm aqui, ou às vezes, 
quando vamos no centro da cidade, encontra-
mos com eles. Tem muitos que moram aqui. 
Quando encontro com parentes, e não sei 
se eles vão me conhecer, eu vou onde estão. 
Uma vez, tinha uma tia minha na Rodoviária 
de São Paulo. Estava para viajar. Meu menino 
passou a roleta e tive que passar para pegá-lo 
e não a conheci. Quando estava embarcando 
no ônibus, ela pergunta para mim se eu não 
era a Seila. Falei que era e ela me falou se eu 
não tinha conhecido quem era ela. Neste mo-
mento fiquei com uma vergonha, porque eles 
podem pensar que a gente desfaz. Ela mora 
na reserva, era enfermeira no Santa Rosa.

Quando minha mãe separou do meu pai, 
ela nos deixou pequenos. Um irmão meu 
tinha um ano, as mais velhas eram eu e a 
Márcia. Ficamos um pouco com o meu pai 
e um pouco com a minha mãe. Eu ainda era 
muito criança, e nesta época nada era difí-
cil. Brincávamos muito. [Se] tinha um cór-
rego ou um rio, poderia saber que a gente 
ia tomar banho. Apanhava muito por causa 
disso! Meu pai saía para roça e falava para 
não ir a lugar algum. Acontece que a gen-
te teimava. Eu achava bom aqueles tempos, 
acho melhor que agora.

Nessa usina, que trabalhei, tinha muito 
índio que já conhecia. Só que não tinha li-
berdade para conversar. Meu pai não gosta-
va, era eles para lá e nós em nossa barraca. 
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Terminava de dar a janta, ia limpar as louças 
para poder usar no outro dia. Agente limpava 
aquelas panelonas. A mulher do meu pai era 
muito escurona! Quando ele largou minha 
mãe, [ela] arrumou outro, mas não deu certo! 
Foi para Campo Grande trabalhar e fez a casa 
dela na reserva. Tem uma irmã minha que está 
gestante, mas está com ela.

O meu pai falava para nós que queria dar 
estudo, mas não deu. Nenhum de meus ir-
mãos sabe ler, escrever. Somos em seis. Só o 
caçula que sabe ler um pouco por que estu-
dou. Mas nós, no lugar do estudo, teve que 
trabalhar. É ruim não saber ler! Eu mesma 
quase não vou à cidade. Vai que a circu-
lar é errada e tem que ficar perguntando. 
Tem gente que não gosta de dar indicação. 

Quando estava trabalhando, ia bem, por 
que vai mulher daqui para o mesmo lugar e 
então eu ia junto.

Meu último serviço foi na casa da dona 
Vilma. Depois parei de trabalhar lá. Acho 
que foi um mês antes do natal. Não fosse as 
crianças que tenho, e são dois pequenos, eu 
teria continuado. Acontece que elas ficavam 
sozinhas. É gostoso trabalhar, eu mesma 
gosto. A dona Vilma até falou para uma co-
madre minha que “foi uma pena a Seila sair, 
porque ela era tão limpa. As minhas panelas 
estavam começando a brilhar”. Depois fui 
lá, recebi os dias que trabalhei e falei para 
ela: [...] se algum dia eu precisar de um ser-
viço a senhora me dá referência? Ela falou 
que dava. [...].
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Siglas de arquivos

ACRJ Arquivo dos Capuchinhos do Rio de Janeiro

AF Arquivo da FUNAI, Brasília

AGI Archivo General de Indias
- Charcas: Audiencia de Charcas
- Pat.: Patronato real

AGN Archivo General de la Nación Argentina
- BN: fondo Biblioteca Nacional.

AHE-GO Arquivo Histórico Estadual de Goiás

AHI Arquivo Histórico do Itamaraty

AHU Arquivo Histórico Ultramarino

AMT Arquivo Público do Estado de Mato Grosso
- LRDGI: Livro de Registro da Diretoria Geral 
dos Índios

AN Arquivo Nacional, Rio de Janeiro
- Cod.: Códice

AP Arquivo Público do Estado do Paraná

APESP Arquivo Público do Estado de São Paulo
- PC: Período Colonial

APM Arquivo Público Mineiro
- SG: Secretaria Geral

APMT Arquivo Público do Estado de Mato Grosso
- LRDGI: Livro de Registro da Diretoria Geral 
dos Índios

ARSI Archivum Romanum Societati Iesu, Roma
- Paraquaria: Provincia jesuítica de Paraguay

ASBH Acervo de Sérgio Buarque de Holanda, UNI-
CAMP, Campinas

BN Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro

BNM Biblioteca Nacional, Madrid

CDHSP- 
AHU

Catálogo de Documentos sobre a História 
de São Paulo existente no Arquivo Histórico 
Ultramarino de Lisboa (15 volumes publi-
cados pelo Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, em comemoração ao IV Centená-
rio de São Paulo, entre 1956 e 1959)

CDR- 
FCH- 
UFGD

Centro de Documentação Regional da Facul-
dade de Ciências Humanas – Universidade 
Federal da Grande Dourados

CEDOC Centro de Documentação e Biblioteca Digi-
tal Indígena TekoArandu (CEDOC) do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas das Populações Indí-
genas (NEPPI) Campo Grande.

IEB Instituto de Estudos Brasileiros (Universidade 
de São Paulo)

IHGB Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
- CU: Conselho Ultramarino

LRDGI Livro de Registro da Diretoria Geral dos 
Índios

MB Museo das Bandeiras

MI Museo do Índio (Rio de Janeiro)

NDIHR-
-UFMT

Núcleo de Documentação e Informação 
História Regional (Universidade Federal de 
Mato Grosso)
- AHU: Arquivo Histórico Ultramarino

RAH Real Academia de la Historia, Madrid.
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Este programa foi implantado em 1999, no então 
campus de Dourados da UFMS (Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul). Sua criação repre-
sentou, naquele momento, um desdobramento e 
amadurecimento de várias iniciativas anteriores 
da UFMS, que mantinha cursos de graduação em 
História em seus 4 campi do interior e havia pro-
movido, desde o início da década de 1990, diver-
sos cursos de Especialização em História. Nesse 
contexto, e graças também ao rápido crescimento 
do índice de capacitação do pessoal docente, a 
pesquisa em História tendeu a desenvolver-se bas-
tante na UFMS ao longo da referida década. 
O Programa enfrentou, em seus primeiros anos, 
carências de pessoal e, sobretudo, de infraestrutu-
ra, decorrentes dos acanhados recursos e instala-
ções disponíveis em uma unidade que era, então, 
um simples campus do interior. Desse modo, ele 
se beneficiou amplamente com a transformação 
do antigo campus na nova Universidade Federal 
da Grande Dourados (UFGD). 
Implantada em janeiro de 2006, a UFGD se tem es-
forçado por criar e ampliar um ambiente favorável 
ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. 
Parte significativa da marca que tem sido impressa 
nas ações da UFGD relaciona-se às próprias ca-
racterísticas do estado de Mato Grosso do Sul, um 
estado eminentemente fronteiriço, com uma ex-
tensa linha de contato com as vizinhas repúblicas 
do Paraguai e da Bolívia, e detentor da segunda 
maior população indígena do Brasil. Nessas cir-
cunstâncias, os dirigentes da UFGD detectam e in-
centivam o desenvolvimento de um valioso poten-
cial de intercâmbio com os países vizinhos, bem 
como a implementação de uma relação especial 
com a temática indígena. Por esse motivo, o PPGH 
constitui peça chave nos esforços da Universidade 
com vistas à realização de seus objetivos.

Alocado na Faculdade de Ciências Humanas 
(FCH), o PPGH/UFGD pôde ampliar significati-
vamente seu pessoal e, estabelecido no prédio da 
FCH, inaugurado em 2007 na Cidade Universitá-
ria, superou a maior parte suas antigas carências 
de infraestrutura. É certo que, nos 2 primeiros 
anos, os trabalhosos esforços de implantação da 
UFGD cobraram também seu tributo ao Programa, 
na medida em que todos os docentes antigos foram 
chamados a dar sua contribuição para o enfren-
tamento do penoso embora estimulante  desafio 
político, acadêmico e administrativo representado 
pela construção de uma nova universidade. Desse 
modo, foi apenas a partir de 2008 que o Programa 
pôde efetivamente entrar numa fase, por assim di-
zer, de colheita dos frutos plantados no início do 
processo.
Foi então efetivada uma reestruturação do Progra-
ma, envolvendo sua estrutura curricular (com uma 
menor exigência de créditos), seu corpo docente 
(com o descredenciamento de alguns profissionais 
e a inclusão de outros, contratados após a criação 
da UFGD) e suas linhas de pesquisa. Pelo projeto 
inicial, as linhas eram as seguintes: História indí-
gena; História, poder e instituições; Região, identi-
dades e representações. No processo de reestrutu-
ração, as duas últimas linhas foram readequadas, 
de modo a refletirem melhor as pesquisas efetiva-
mente realizadas, passando a denominar-se, res-
pectivamente, Movimentos sociais e instituições e 
Fronteiras, identidades e representações. 
A definição de nossas linhas de pesquisa procu-
rou levar em conta, desde o início do Programa, 
os pontos fortes da pesquisa histórica efetuada 
na UFMS e, depois, na UFGD. Assim, cremos ser 
possível dizer que o Programa encontra-se profun-
damente inserido no contexto que torna singular, 
como foi dito acima, a própria UFGD: o contexto 
de uma fronteira marcada pelos contatos com as 



repúblicas vizinhas ou próximas (sobretudo o Para-
guai, mas também a Bolívia e a Argentina) e na qual 
se faz presente uma numerosa população indígena, 
no caso, sobretudo o grupo Guarani, presente tanto 
no Brasil como nos demais países acima citados.
A área que hoje inclui o estado de Mato Grosso 
do Sul, pertencente à bacia platina, se configu-
rou como uma autêntica encruzilhada histórica, 
caracterizando-se desde há muitos séculos como 
uma área de intensos movimentos de povos se-
jam populações indígenas oriundas da Amazônia, 
do Chaco, da costa atlântica e de outras partes, 
sejam grupos de europeus e seus descendentes, 
procedentes das mais variadas direções, ou sejam 
populações de origem africana compulsoriamente 
engajadas no processo de ocupação da região. 
Delineiam-se aí, portanto, fronteiras na mais am-
pla acepção, isto é, não simples linhas demarca-
tórias de limites, mas antes zonas ou faixas, que, 
enquanto confins geográficos de diferentes nações 
ou povos, são essencialmente lugares de encontro 
e conflito de alteridades. Um contexto, portanto, 
que se encontra na base da configuração das iden-
tidades nacionais, regionais e étnicas no centro-
-sul da América do Sul e constitui para os estudos 
históricos um fascinante campo. 
Enfim, ainda como terreno de encontro e con-
flito de diferentes culturas e sociedades, o es-
paço aqui considerado caracterizou-se como 
fronteira também na acepção mais restrita de 
espaço virgem a ser ocupado, vale dizer, uma 
fronteira econômica e demográfica (usualmente 
estudada, no Brasil, segundo os conceitos clás-
sicos de frente de expansão e frente pioneira).  
É no interior desse riquíssimo mosaico de proces-
sos históricos que se têm desenvolvido, de modo 
majoritário, os estudos conduzidos no âmbito do 
PPGH/UFGD, e para essa direção geral conver-
gem seus trabalhos. 
Se é fato que procuramos partir de temáticas vin-
culadas à experiência histórica vivida pela região 
em que se situa esta universidade, cabe ao mesmo 
tempo enfatizar que tais temáticas embora pos-
sam ser consideradas, até certo ponto, regionais 
têm sido tratadas por nossos pesquisadores num 
contexto amplo, eliminando quaisquer possíveis 
vieses estreitos ou provincianos. Desse modo, o 
programa está apto a acolher projetos referidos 
a regiões diversas daquela em que se insere a 
UFGD, bem como projetos tendentes a promover 
o diálogo interdisciplinar, no âmbito de suas três 
linhas de pesquisa. 
 
Linha 1 – História indígena

Esta linha tem por objetivo o desenvolvimento de 
estudos sobre a trajetória histórica e sociocultural 
dos povos nativos da América, desde o período 
pré-colonial até os dias de hoje. Tais estudos re-
querem o uso de técnicas, métodos e teorias de 

várias áreas do conhecimento, sobretudo da An-
tropologia e da Arqueologia, além da História, 
para fins de produção, levantamento, análise e in-
terpretação de dados de natureza variada (arque-
ológica, etnográfica, imagética, lingüística, oral, 
textual etc.). 
Ela possui, portanto, um viés interdisciplinar e está 
aberta a estudos que tenham na história dos povos 
indígenas o principal tema de investigação. Por 
isso ela prima pelo diálogo aberto entre a História 
e outras disciplinas, superando eventuais frontei-
ras acadêmicas. A linha busca contribuir para a 
construção de uma história indígena para além-
-fronteiras (geográficas e disciplinares), plural e de 
padrão internacional, parte de uma história total, 
contínua, crítica e dentro de uma perspectiva de 
longa duração, em seus múltiplos aspectos e pers-
pectivas espaço-temporais – embora sua ênfase 
maior se situe nas realidades regionais sul-mato-
-grossenses e platinas.
A linha contém quatro grandes eixos temáticos, os 
quais podem ainda desdobrar-se em outros tantos. 
São eles: 1) As questões ecológicas e sociocultu-
rais pertinentes às relações entre povos indígenas 
e seus respectivos territórios; 2) Os processos de 
conquista e colonização que causaram desterrito-
rializações, reterritorializações, mudanças socio-
culturais abruptas e assimilações de muitos povos 
indígenas por parte das sociedades envolventes e 
seus antecessores europeus; 3) A situação indígena 
contemporânea e sua relação com as sociedades 
não-indígenas e com o próprio estado; 4) A pro-
blemática da forma como as sociedades indígenas 
são representadas nos relatos de viajantes, icono-
grafia, historiografia e imprensa do país e suas re-
percussões na formação do pensamento histórico.
Vale assinalar que o campo da História Indígena 
não se distingue apenas pelo fato de tomar como 
objeto os povos indígenas. A nosso ver, ele é tam-
bém um legítimo produto da melhor tradição da 
área da História, caracterizada pela capacidade 
de produzir, constantemente, novos referenciais 
críticos – os quais conduzem, por sua vez, a mu-
danças e atualizações em seus procedimentos e 
conceitos. Assim, a presença da História Indígena, 
enquanto uma linha de pesquisa em nosso Progra-
ma, evidencia a aceitação do desafio de explorar 
um conjunto temático sempre visto como atinente 
ao campo das Ciências Sociais – desafio que se 
desdobra na busca da construção dos conceitos 
teóricos e metodológicos mais adequados ao trata-
mento dos problemas colocados pelas pesquisas.

Linha 2 – Movimentos sociais e instituições

Esta linha tem como objetivo discutir os movi-
mentos sociais, dos mais variados tipos, no campo 
ou na cidade, formais ou informais, assim como 
as múltiplas expressões de instituições do estado 
(aparato judiciário, secretarias de governo, câma-



ras municipais, exército, assembléias legislativas 
etc.) ou da sociedade civil (sindicatos, associações 
religiosas, partidos políticos, organizações femi-
ninas, organizações sociais etc.). Essas análises 
tomam como referência a noção de fronteira – 
entendendo-a, contudo, não apenas na perspec-
tiva geopolítica, que marca a formação histórica 
da região onde se situa o Programa, mas de um 
modo mais abrangente, incorporando as fronteiras 
de gênero, culturais, étnicas, sociais, econômicas, 
políticas, militares, religiosas, entre outras. Ana-
lisar a fronteira, em diferentes temporalidades, é 
percebê-la enquanto espaço de multiplicidade, 
interação e confronto entre os diferentes sujeitos 
históricos, suas práticas e concepções, tendo em 
vista, ainda, a constante sobreposição de frontei-
ras e de saberes, o que frequentemente dificulta, 
quando não impossibilita, o estabelecimento de 
linhas divisórias mais precisas.
As pesquisas têm-se desenvolvido em meio a um 
intenso diálogo entre a História e as Ciências So-
ciais – com métodos e teorias oriundos dessas 
áreas – e mediante a valorização de diversas tipo-
logias documentais, como as fontes orais, imagéti-
cas, manuscritas e/ou impressas. A Linha abrange 
os séculos XVIII, XIX e XX e possui os seguintes ei-
xos temáticos: a) instituições e poderes; b) história 
e gênero; c) movimentos sociais rurais e urbanos; 
d) mundos do trabalho.
 
Linha 3 – Fronteiras, identidades e representações

Esta linha acolhe problemáticas bastante diversifi-
cadas, expressando, por meio de sua diversidade 
temática e teórico-metodológica, a rica variedade 
de objetos, temporalidades e abordagens presen-
tes tanto nas pesquisas desenvolvidas pelos do-
centes como nas dissertações até aqui concluídas. 
Tal diversidade decorre, em parte, da própria na-
tureza da área da História, principalmente se con-
siderado o contexto historiográfico mais recente, 
qual seja, aquele experimentado a partir dos anos 
1960. Além disso, a crescente profissionalização 
da área, ao mesmo tempo em que a fortalece, de-
safia sua capacidade de se “reinventar”. Em outras 
palavras, em vista da ampliação do campo dos 

estudos históricos, apresentam-se nesta linha, não 
raras vezes, objetos de pesquisa que extrapolam 
problemáticas consagradas na historiografia e para 
as quais se necessita de abordagens inovadoras.
De todo modo, pode-se certamente identificar, 
na maioria das pesquisas realizadas, um ponto 
de partida comum, referido à específica realida-
de histórico-geográfica da região em que se in-
sere a UFGD (cabendo contudo, ainda uma vez, 
a ressalva de que tal circunstância não invalida, 
antes pelo contrário, o acolhimento de propostas 
de estudos referidos a outras realidades). Aqui se 
incluem, portanto, estudos relacionados à memó-
ria histórica, à construção de identidades e outras 
práticas sociais, às relações entre a História, a Li-
teratura e outros campos, à imprensa, à história 
política e à história econômica e social – buscan-
do, em geral, associar a experiência histórica na 
região sul-mato-grossense à sua condição de área 
fronteiriça, tendo como suporte tradições historio-
gráficas originárias tanto do materialismo histórico 
como da História Social e da historiografia france-
sa (em particular a História Cultural). Em relação à 
temporalidade, a atuação dos docentes tem privi-
legiado os séculos XIX e XX. Dada a complexidade 
das experiências humanas (objeto central, enfim, 
da própria História – avessa, desse modo, a rígi-
das compartimentações), os temas acima referidos 
aparecem, nas práticas concretas de investigação, 
muitas vezes interligados ou mesmo superpostos. 
Nota-se enfim nesta linha uma forte tendência in-
terdisciplinar, o que a nosso ver a valoriza. Tendo-
-se conta as pesquisas desenvolvidas, podem ser 
identificados os seguintes eixos temáticos: religi-
ões e religiosidades; gênero; memória, sociedade 
e natureza; imprensa; cidades; ensino de História; 
colonização e migrações; transportes e comércio.
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