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Apresentação  

 

 Este parecer antropológico pretende apresentar argumentos e considerações 
antropológicas e etnográficas sobre os ava-guarani e guarani-mbya do extremo oeste do 
Paraná, no intuito de subsidiar e justificar decisões de Estado destinadas a encontrar 
solução ao grave problema fundiário vivido pelos aproximadamente 1.300 indígenas que por 
ali vivem. 
 
 Embora sejam detectadas cinco situações Guarani locais e específicas na região, o 
foco central dessa análise recai, dado o quadro problemático que se configurou, sobre o 
tekoha do Okoy, São Miguel do Iguaçu (PR), cujas famílias são oriundas do tekoha guasu (1) 
do Jakutinga/Okoy e que ali se aglomeraram em decorrência do processo de colonização de 
seu território, com destaque para a inundação do lago de Itaipu destinado à produção de 
energia elétrica. Há consenso, como será visto, de que o reduzido espaço do Okoy não é 
adequado à ocupação indígena.  
 
 Nos últimos quatro ou cinco anos os problemas fundiários dos Guarani da região se 
acirraram com a formação de dois novos grupos  familiares extensos  (ñemoñare) que se 
desagregaram dos parentes do Okoy em busca de terras exclusivas  (tekoha). São eles: o 
grupo de orientação mbya liderado por Teodoro Alves e pelo oporayva (sacerdote mbya) 
Honório Benites, que pleiteia as terras do Itamarã; o grupo ava-guarani conduzido por Lino 
Pereira e pelo ñanderu (sacerdote ava-guarani) Guilherme Rocha que deixaram o Okoy após 
a frustrada “entrada” (2) no Parque Nacional do Iguaçu (2005) e ocuparam terras em 
assentamento do Movimento dos Sem Terra – MST em São Miguel do Iguaçu. Há ainda o 
grupo macro familiar de Fernando Kamba'i Fernandes que vive em Rio das Cobras (área 
kaingang no Paraná). Os três grupos são do tekoha guasu ymaguare ("antigo") do 
Jakutinga/Okoy e estiveram aglomerados no Okoy de hoje. 
 
 Há ainda os ava-guarani que por seus desdobramentos morfológicos são aqui 
chamados de “índios de Guaíra”; autodenominam-se ñandeva  e se diferenciam 
nitidamente, por sua história, relações sociais, alianças políticas e orientação religiosa, dos 
ava-guarani do Jakutinga/Okoy. 
 
 Uma sexta situação Guarani da região é a do tekoha Añetete que não será 
comentado aqui mais do que tangencialmente. As famílias ali alocadas ocupam terras 
(1750ha) asseguradas, pela Itaipu Binacional em 1997, e têm recebido apoio dessa empresa 
para programas de etnodesenvolvimento , o que a torna referencial importante na reflexão 
de políticas públicas, seja na regularização de terras ou em procedimentos de "gestão 
territorial". Sua importância deve ser salientada por representar situação francamente inversa 
das demais aqui consideradas. 
   
 O documento apresenta breve histórico e descrição da existência Guarani na 
região, destacando, numa análise tangencial, as mudanças operadas no correr dos 

                                                 
1 O termo guarani tekoha significa "o lugar onde realizamos nosso modo de ser"; o termo tekoha guasu indica um 
conjunto de tekoha relacionados entre si em um determinado espaço territorial. As duas noções guarani serão mais bem 
trabalhadas na Parte II.   
2 O termo usado pelos ava-guarani e mbya para se referir aos assentamentos em terras reivindicadas não é "ocupação", 
"invasão" ou "retomada"; utilizam a noção de "entrada" ou aike; "ore roiketa upepe": nós [restrito] vamos entrar ali. 
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séculos com a presença da colonização; tem como finalidade demonstrar a permanência 
ininterrupta dos Guarani históricos e contemporâneos na região, analisar as situações 
históricas (Oliveira, 1988) locais dos ava-guarani e mbya na atualidade, e comentar suas 
relações com instituições, especialmente de Estado, que operam na região há décadas. 
 
 O texto foi elaborado com base em experiências, acompanhamento e pesquisas 
realizadas entre 1995 e 1998 e entre 2003 e 2006 (3), que originaram os dados e a 
fundamentação das considerações aqui apresentadas. Nesse sentido o documento 
guarda imbricação com o estudo Antropológico para justificar a aquisição do Añetete 
realizado em 1995 sobre o Okoy (v. Thomaz de Almeida, 1995), incorporando, contudo, 
instrumental analítico e experiências dos últimos dez anos, com interpretações 
atualizadas à luz de novos dados e de instrumental analítico antropológico mais recente 
para avaliação das situações locais. 
 
 Os problemas fundiários enfrentados pelos índios da região considerada não são 
recentes. Em 1994, em um encontro (11.10) promovido pela Itaipu Binacional em Foz do 
Iguaçu, e que resultou na empenho da hidroelétrica na procura de terras que se tornariam o 
Añetete, os antropólogos presentes (Silvio Coelho dos Santos, Bartolomè Melià e Rubem 
Thomaz de Almeida) indicavam que, 
 

"sem subtrair a importância de outros benefícios à comunidade indígena apontados 
no Relatório, a conclusão do encontro foi de que nenhuma iniciativa — 
excetuando-se as emergenciais — deveria preceder à da solução do problema 
fundiário, reivindicação antiga dos Guarani de Ocoy, duramente afetados pela 
construção da represa" (Apresentação, Thomaz de Almeida, 1995).  

 

Diante do problema consensual e comprovadamente determinado – a necessidade 
de espaços territoriais exclusivos para população guarani do Oeste paranaense – o 
caminho mais rápido e eficaz, variáveis importantes aos envolvidos, para sua “solução 
definitiva” parece ser a aquisição de terras . 

 
Estudos antropológicos não deixam dúvida sobre a “ocupação tradicional” guarani 

da região, mas apontam também para as dificuldades de se fundamentar a “ocupação 
permanente” das famílias do Jakutinga/Okoy que tiveram suas terras irremediavelmente 
inundadas pela represa, ressaltando a exceção dos “índios de Guaíra” como se procurará 
demonstrar aqui. 

 
Aspecto relevante, a ser considerado de imediato para uma melhor compreensão do 

problema, é o fato de estarmos tratando com segmentos de um grupo étnico  com formas 
de ser, padrões de comportamentos e atuação fundamentados em tradição de 
conhecimento (cultura) que configura contextos específicos, como compreendido por Alban 
Bensa (1998), e que revelam o pensamento desse segmento regional do povo Guarani em 
organizar-se e re-escalonar valores e procedimentos pautados na memória de seus 
antepassados. 

 
Constituem, portanto, um povo  que pela língua, estrutura de parentesco, 

organização econômica, política e social, morfologia, religiosidade e compreensão do 
mundo determinada por tradição cosmológica própria, não devem ser entendidos como 

                                                 
3 Nestes períodos o signatário atuou como antropólogo Consultor da Itaipu Binacional, o que permitiu contato permanente 
com os índios da região. 



 6

“colonos brasileiros”, “sem terra”, "brasiguaios" ou outra categoria que não seja de grupo 
étnico. Como tal apresentam especificidades que devem ser consideradas, o que requer 
tratamento diferenciado e circunscrito às peculiaridades de seus contextos locais, nos quais 
as relações compulsórias com o branco assumem caráter determinante. 

 
A compreensão culturalista que tem fundamentando a ação indigenista a partir do 

Serviço de Proteção ao Índio - SPI (1910) e que considera, grosso modo, que os povos 
indígenas se "aculturarão" e se “integrarão” ao mundo do branco deixando a condição de 
indígenas, apóia-se em teorias antropológicas que perduraram até os anos 1960 (v. p. ex. 
Oliveira, 1988: Cap I). Apesar de superada por instrumental analítico das Ciências Sociais 
com maior poder para explicar a dinâmica da mudança social (Idem), essas concepções se 
mantêm arraigadas ao senso comum e ainda norteiam as ações e procedimentos 
indigenistas de Estado.  

 
Nesse sentido, este arrazoado pretende apontar alguns aspectos metodológicos 

que, adotados, como a experiência tem revelado, não eliminarão equívocos ou erros, mas 
podem ampliar consideravelmente as possibilidades de diminuí-los; ouvir  as populações 
envolvidas e com elas discutir seus próprios problemas e as soluções que apresentam é 
um caminho capaz de orientar ações mais adequadas como se pretendeu apontar aqui. 

 

* 
*   * 

 
 Na parte I o texto procura apresentar um quadro panorâmico da origem dos povos 
Guarani e um histórico relacionado à região e sua presença nela, dos primeiros 
momentos de conquista européia, o período da colônia e a ocupação definitiva de seus 
territórios pela colonização. Na Parte II discute alguns conceitos espaciais Guarani cuja 
compreensão tem relevância para o entendimento da situação atual vivida pela população 
aqui em pauta e contribui para a tomada de decisões relativas à regularização de terras 
por eles reivindicadas. Na Parte III o relatório faz uma apresentação de cada localidade e 
a situação em que se encontram, sugerindo medidas e encaminhamentos em alguns 
casos. Na Parte IV traça algumas considerações e sugestões de como encaminhar as 
questões, e faz um arrazoado sobre as diferentes alternativas existentes.   
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PARTE I 

Breve histórico da presença Guarani no atual oeste do Paraná 

I.1.- Os Guarani atuais  

 
Os Guarani fazem parte da família lingüística Tupi-Guarani e hoje podem ser 

classificados, no Brasil, em três grupos: Guarani-Ñandeva (com autodenominações de 
chiripa, ava katu ete e ava-guarani como será visto adiante); os Guarani-Kaiowa (que se 
denominam paĩ-tavyterã) e os Guarani-Mbya. Seu território abarca o Paraguai Oriental 
(kaiowa, ñandeva, mbya), norte da Argentina (mbya) e o sul do Brasil – Rio Grande do Sul 
(mbya), Santa Catarina (mbya), Paraná (mbya e ñandéva), São Paulo (mbya e ñandéva), 
Rio de Janeiro, Espírito Santo (mbya) e Mato Grosso do Sul (kaiowa e ñandéva). Trata-se 
de um universo populacional de aproximadamente 55/60.000 indivíduos (no Brasil apenas), 
constituindo-se no grupo étnico mais numeroso no país. 

 
O território atual dos ava-guarani compreende os rios Jejui Guasu, Corrientes e 

Acaray, no Paraguai, e, no Brasil, o Rio Iguatemi e seus afluentes, sendo encontrados 
também nas proximidades da junção deste com o Rio Paraná, alcançando, para o sul, até a 
confluência com o Rio Iguaçu. No passado os ava-guarani mantinham assentamentos no 
interior do Paraná e de São Paulo, espaços que foram tomados pela colonização como será 
visto. (v. Nimuendaju, 1987) (v. Mapa 1 e 2).  

 
Famílias mbya, contudo, conviveram e convivem com os ava-guarani do 

Jakutinga/Okoy. A confluência entre os Rios Paraná e Iguaçu constitui marco divisor entre o 
território de ocupação tradicional mbya, que se estende ao interior da região oriental do 
Paraguai e ao norte da Argentina, e dos ava-guarani, que se estende também ao interior do 
Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul. Nas aldeias que formavam o Jakutinga/Okoy se 
estabeleceram em décadas passadas, relações matrimoniais entre os dois grupos guarani, 
que se fazem representar hoje em dia no Okoy. 

 
É no Paraguai oriental e parte do sul do Mato Grosso do Sul onde está localizada a 

maioria dos ava-guarani. Afora a relativa concentração no oeste do Paraná da qual se trata 
aqui, este grupo não tem, hoje, representação numérica significativa no interior do Paraná 
ou São Paulo, embora existam algumas comunidades nesses estados. Os mbya por seu 
lado estão no interior do Paraguai e se distribuem em núcleos em todo o litoral sul e 
sudeste do país, do ES ao RS (v. Mapa/Tabela 3) 

 
Aqui serão focadas as famílias ava-guarani e mbya relacionadas ao antigo hábitat 

do Jakutinga/Okoy, localizado, antes da existência do lago de Itaipu, na margem esquerda 
do Rio Paraná; serão contemplados ainda os grupos familiares ñandéva de Guaíra que não 
mantêm e nunca mantiveram, relações com os de Jakutinga/Okoy, mas estão relacionados 
aos ñandéva do MS. A população do Jakutinga/Okoy, hoje em sua maioria no Okoy, 
relaciona-se com extensa rede de parentes moradores de áreas indígenas do Paraguai, 
Argentina e Brasil. Na região aqui focada são aproximadamente 1.300 indivíduos. 
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I.2.- Denominação 

Se em relação aos mbya não há, na literatura e no auto-reconhecimento, variação 
no nome por eles adotados de Mbya Apytere , os aqui tratados como ava-guarani podem 
ser reconhecidos na literatura etnográfica e por eles próprios por diferentes denominações. 
Metraux (1948) os denomina Chiripa ; Susnik (1979-80) refere-se a esse subgrupo como 
Chiripa Guarani  ou Ava Katuete , termo este também referido por Bartolomé (1991); Ava 
Guarani , segundo Cadogan (1959), é a autodenominação utilizada por eles; Schaden 
(1974) informa que o nome Ñandéva , que significa "nós todos [os guarani]", pode ser 
utilizado por todos Guarani, porém é a única forma usada pelas comunidades que falam a 
língua registrada por Nimuendaju com o nome de Apapukuva (Schaden, 1974:2) referindo-
se às comunidades do Iguatemiygua, isto é, aqueles que pertencem (4) ao Rio Iguatemi, 
mais especificamente à região compreendida pela banda direita deste rio (5). 

 
Estes aspectos serão mais bem abordados adiante; a seguir se apresenta breve 

histórico das relações de contato no decorrer dos últimos cinco séculos.  

I.3.- Origem e localização dos Guarani históricos 

Os Guarani contemporâneos têm origem "nos matos tropicais que recobrem as 
bacias do Alto Paraná, do Alto Uruguai e a borda do planalto meridional brasileiro" (Schmitz 
1979, 57). Análises de sítios arqueológicos oferecem elementos reveladores sobre as 
características distintivas dos povos Guarani já a partir do século V (anos 400 DC), com 
notáveis diferenças de outros grupos do tronco lingüístico Tupi-Guarani.  

 
Considerando-se um período de gestação para o surgimento dessas variações 

lingüísticas, padrões de comportamento e configuração de tradições de aproximadamente 
um século, é possível afirmar, com base em pesquisas arqueológicas, que os povos 
Guarani têm uma tradição de conhecimento construída no decorrer dos últimos 3000 anos. 
 

As populações "proto Guarani" que deram origem aos Guarani contemporâneos 
realizaram, segundo o entendimento de Susnik (1979-80), intensos movimentos migratórios. 
Estudos arqueológicos informam que nos anos 1.000/1.200 a.C., expandindo-se rumo sul e 
a partir das cabeceiras dos rios Araguaia, Xingu, Arinos e Paraguai, ocuparam extensos 
territórios nas atuais regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste brasileiro, do norte da Argentina e 
da Região Oriental do Paraguai (Cf. Schmitz, 1978; Susnik 1979-80). 
 

Em épocas pré-colombianas a ausência de povoadores não indígenas, o 
ecossistema formado por florestas subtropicais favoráveis ao cultivo de roçados, a 
abundância de matas, os aspectos demográficos e o relacionamento interétnico com outros 
grupos autóctones, interferiram diretamente na organização territorial dos Guarani históricos 
(v. Susnik 1979-80). 

 

                                                 
4 Os Guarani concebem, no reverso da consideração ocidental, que são eles, os ava (Homem), que pertencem a um 
determinado espaço territorial, e não que este lhes pertença. A terra foi oferecida pelo criador supremo a todos e, nesse 
sentido, não pode ser vendida, comprada ou individualmente apropriada.    
5 O termo Chiripa é rechaçado pelos grupos que vivem nas aldeias de Bananal e Araribá (São Paulo) e Jakarey/Yvy Katu, 
Pirajuy, Cerrito, Amambai e outras no Mato Grosso do Sul, que se reconhecem como Ava Guarani ou Ñandéva. Tanto no 
Mato Grosso do Sul como no Paraná, parecem desconhecer denominações como apapukuva ou oguaiuva mencionadas 
por Nimuendaju (1987), o que parece indicar uma autodenominação restrita a grupos aglutinados em torno de um tekoha 
guasu existente nas margens do Rio Iguatemi do início do século, quando o etnógrafo alemão ali esteve, e que teria se 
trasladado para o litoral sul de São Paulo (Peruíbe).  
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Quando não havia 
 
"fatores perturbadores como superpopulação e a conseqüente diminuição de áreas de roça, 
calamidades naturais que incitavam ao novo oguata ["caminhar", "andar", 
“peregrinar”, “viajar” ] migratório, ou a pressão agressiva do gentio vizinho, reafirmava-
se a estabilidade do guára" (idem: p.16), [grifo e tradução nossos], 
 

isto é, a apropriação de uma região considerada ecologicame nte adequada por 
grupos macro familiares extensos interligados que a  escolhem para ocupação em  
caráter definitivo . Dessa perspectiva analítica pode-se considerar a existência, por 
exemplo, do guára do Rio Paraná, onde inúmeros núcleos habitacionais de grupos 
familiares extensos estiveram assentados em suas proximidades, no curso e cabeceiras de 
muitos de seus afluentes, e por isso denominados Paranayguára (cf. Montoya, 1876:130). 
O mesmo se pode dizer dos Yguatemiguára  os grupos ñandéva assentados na bacia do 
Rio Iguatemi. Essa noção de morfologia social deve ser apreendida  para facilitar a 
compreensão dos Guarani contemporâneos. 

 
Assim, nos momentos que antecederam a chegada do europeu (séc XVI) os 

Guarani estavam assentados em amplas florestas, distribuídos em núcleos familiares 
extensos, formados por dezenas de famílias nucleares que ocupavam uma só habitação  
(as oygusu), podendo chegar a mais de trezentas pessoas cada unidade. O grupo familiar 
detinha sob seu domínio e usufruto de extensos espaços territoriais. 

 
Aspecto importante revelado nessa forma de apropriação do território e que contribui 

na reflexão sobre a morfologia atual do grupo étnico em pauta, é que em momento algum 
de sua história configuraram populações compactas, homogêneas ou unificadas; antes, 
constituem “uma nação na qual [são] identificados núcleos populacionais com 
especificidades e particularidades distintas” (Thomaz de Almeida, 1991:1), subdivididos em 
“parcialidades” ou grupos diferenciados, mas com identidades de autonomia Guarani 
correspondentes a cada situação local (cf. Susnik 1979-80; Azara 1969; Cabeza de Vaca 
1971; Thomaz de Almeida, 2004, MCA 1951, entre outros; Oliveira, 1988). 

  
As especificidades da organização espacial dos Guarani históricos são descritas em 

crônicas da época da conquista e colonização, destacando-se, por ser expressiva e de 
grande força etnográfica, as breves linhas do jesuíta Antonio Ruiz de Montoya (1995), em 
seu livro “La conquista espiritual”, de 1639, ao definir uma “redução”:  

  

“Note-se que chamamos Reduções aos povos ou povoados de índios que, vivendo 
à sua antiga usança em selvas, serras e vales, junto a arroios escondidos , em 
três, quatro ou seis casas apenas, separados uns do s outros em questão de 
léguas duas, três ou mais , ‘reduziu-os’ a diligência dos padres.... (1995 [1639], p. 
34 – grifo nosso).   
 

Um outro jesuíta anônimo em carta-relatório datada de 1620 descreve as atividades 
econômicas e o modo de habitar dos indígenas oferecendo descrições importantes para 
compreendê-los. Alguns trechos: 

  

“Habitan en casas bien hechas armadas en çima de buenos horcones cubiertas de paja, 
algunas tienen ocho y diez horcones y otras mas o menos conforme el cazique tiene los 
basallos porque todos suelen vivir en una casa, no tiene division alguna toda la casa, esta 
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esenta de manera que desde el prinçipio se vee el fin: de horcon a horcon es un rancho y en 
cada uno habitan dos familias una a una banda y otra a otra y el fuego de estambos esta en 
medio: duermen en unas redes que los españoles llaman hamacas las quales atan en unos 
palos que quando haçen las casas dejan a proposito y estan tan juntas y entretejidas las 
hamacas de noche que en ninguna manera se puede andar por la casa. Tienen por los lados 
tapia françesa y cada aposento tiene dos puertas una de cada lado pero no tienen ventanas. 
no tienen puerta ni caja ni cosa cerrada. Todo esta patente y no ay quien toque a cosa de 
otro. Sus poblaciones antes de reduçirse son pequenas porque como siempre siembran en 
montes quieren estar pocos porque no se les acaben y tambien por tener sus pescaderos y 
caçaderos acomodados”. (MCA 1951:166-167). 

 

Tal modo de apropriar-se dos extensos territórios disponíveis a esse povo, 
apresentava-se, contudo, antitético às concepções européias de “civilização”; entre outros 
povos americanos autóctones, os Guarani foram alvo de veementes intervenções coloniais 
que pretenderam escravizá-los para estruturar o sistema pretendido. A presença do 
colonizador no século XVI e XVII desenhará nova situação histórica a essa população; a 
assimetria introduzida nas relações interétnicas pelo domínio colonial exacerbou as 
atividades ritualísticas e de caráter salvacionista por parte de prestigiosos xamãs que, em 
alguns casos, provocaram migrações e traslados (Susnik 1979-80; Melia 1986) – fenômeno 
que se aproxima, simbólica e estruturalmente, aos procedimentos dos mbya 
contemporâneos. 

I.4.- Os povos Guarani e a realidade colonial  

Por sua localização os Guarani serão um dos primeiros povos a serem contatados 
pelo conquistador europeu. Cabeza de Vaca (1971) em viagem exploratória entre Santa 
Catarina (atual Florianópolis) e Assunção em 1542 registra sua passagem pelos Rios 
Iguaçu , Paraná, Tibagi , Piquiri : “yendo caminando por entre lugares de indios de la 
generación de los guaraníes, todos los cuales los recibieron con mucho placer” (idem: 114-
115).  
 

Nos três séculos seguintes à chegada do europeu a história desse povo foi marcada 
por uma forte presença cristianizadora missionária jesuítica, pelo assédio de 
"encomenderos" espanhóis e por ataques de bandeirantes portugueses. Para jesuítas os 
índios eram objeto de catequese, almas a serem salvas para Cristo; para "encomenderos" 
vindos de Assunção, e bandeirantes, vindos de São Paulo, os índios – em especial os 
Guarani – representavam força de trabalho escravo. 

 
A literatura (cf. MCA 1951) permite identificar a existência de cinco grupos Guarani 

no século XVI. Os CARIOS, localizados nas proximidades do Rio Paraguai e cidade de 
Assunção (1537); os PARANÁ , nas proximidades do rio de mesmo nome, ambos 
rapidamente dizimados por conquistadores espanhóis e portugueses. Mais ao norte, entre o 
Rio Mbotetey, atual Miranda, e o Rio Apa (atual MS), estavam os guarani da província do 
ITATIM (v. Melià et Alii 1976; Susnik 1979-80; Thomaz de Almeida 2004), ascendentes dos 
atuais kaiowa ou paĩ-tavyterã. Os TAPES, localizados no atual Rio Grande do Sul, norte da 
Argentina e sul do Paraguai oriental; um quinto grupo guarani colonial ocupava a Província 
del GUAIRÁ  (Mapa 1 e 2). 
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MAPA No. 1 
 
 
 

 

 
 
São os povos relacionados a essas duas últimas províncias coloniais espanholas 

que interessam aqui, partindo-se da hipótese, em especial por sua localização , que os 
atuais mbya apytere  descendem dos primeiros e os ava-guarani  ao segundo (cf. Meliá et 
alli, 1976). 

I.4.1.- Província do Guairá: “encomiendas”, jesuíta s e bandeiras 

A "Província del Guairá" então (séc XVI) considerada parte do território paraguaio 
estava situada  

 
“entre os rios Paranapanema, Paraná, Iguaçu e a indeterminada linha demarcatória 
que dividia as terras portuguesas e espanholas, imposta pelo Tratado de 
Tordesilhas, correspondendo, em área, aproximadamente 85% do atual território 
ocupado pelo Estado do Paraná"  (Blasi, 1977: 150).  
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Antes e depois do europeu, eram terras ocupadas por populações Guarani (cf. Blasi 
1977: 153; v. Cardoso 1969 e MCA 1951) que chegavam, em 1557, a aproximadamente 
"quarenta mil fogos" alcançando, pelo cálculos de Perasso (1987:16), perto de 200.000 
indivíduos.  

 
Esta Província adquiria, na configuração histórica do final do século XVI e início do 

XVII, função estratégica e importância geopolítica de destaque para espanhóis de Assunção 
e portugueses de São Paulo; controlada, a região propiciaria defesa contra o avanço 
paulista rumo a oeste, de um lado, e vice-versa em relação aos portugueses; segundo a 
interpretação de historiadores, havia ainda, interessando a ambos os lados, a exploração do 
trabalho indígena, única riqueza disponível  em toda a região entre de São Paulo/São 
Vicente, de um lado, e Assunção, de outro (cf. Gadelha, 1980). 

I.4.2.- Jesuítas e Encomenderos 

 A disposição territorial dos Guarani “dispersos” no vasto território que ocupavam 
dificultava, como referido, a implantação plena do sistema econômico colonial de 
“encomiendas” pretendido pelos espanhóis, com permissão Real de usufruto da mão-de-
obra autóctone.  
 
 Na intenção de sanar essa dificuldade logística para a implantação do sistema, o 
governador do Paraguai, Hernando Arias de Saavedra, "renunciando a los medios militares, 
propuso el envio de misioneros que redujeran los salvages por la predicación religiosa" 
(Garay in Gadelha 1980:30). Entre 1608 e 1768 a Companhia de Jesus implantou dezenas 
de “missões”, “aldeamentos” ou “reduções” nas "províncias" do Guairá, Paraná, Itatin e 
Tapes, todas incluídas em terras consideradas paraguaias e em pleno território guarani (6).  
 
 O colonizador espanhol esperava que os jesuítas tivessem mesmo desempenho de 
outras ordens religiosas, constituindo “reduções”, “aldeamentos” ou “missões” que serviriam 
de depositário da mão-de-obra indígena para abastecer o mercado de força de trabalho 
escravo e sustentar as “encomiendas”. Os padres, contudo, 

 

"revelaram facetas contrárias ao modelo colonial; apesar de reduzir e catequizar, 
(...) impediam que seus neófitos deixassem as reduções, interrompendo assim o 
fluxo de mão de obra escrava para o trabalho nas encomiendas, minando ‘a base 
sobre a qual se estruturava a economia colonial e [colocando] em risco o futuro dos 
colonos’,” (Thomaz de Almeida, 1991: 10-11; cf. Gadelha, 1980: 31 e MCA II, 
1951:49).  

 

 Os “aldeamentos” jesuítas tornaram-se, no dizer de Melià, (1976) a “anti-
encomienda", muito embora tenham desempenhado o papel esperado pelo colonizador de 
"viveiro de índios cevado pelos padres" como interpreta Cassiano Ricardo (1970:280); não, 
porém, aos encomenderos espanhóis, mas aos bandeirantes paulistas. 
  

“Como previsto pelos caciques, a redução e aglomeração em povos, não fez se 
não facilitar a captura dos guarani reduzidos nas missões, pelos paulistas que por 
mais de 50 anos estiveram a assolar estas reduções”. (Meliá, 1976:163). 

                                                 
6 Mesmos princípios e concepções voltadas para a idéia de "aldear índios" ressurgirão como orientação da ação 
indigenista oficial a partir de 1910 com o SPI e que ainda hoje são referência para muitos responsáveis pela política 
indigenista. 
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I.4.3.- Bandeiras 

Nos primeiros momentos do século XVII a movimentação dos espanhóis-paraguaios 
para ocupar espaços em regiões que os portugueses-paulistas consideravam pertencer-lhes, 
não passou desapercebida; estes, no segundo quartel do século XVII, "inquietavam-se com 
os encomenderos que chegavam às proximidades da vila (São Paulo) para se servirem de 
índios", (Belmonte, 1948: 151). Com o propósito de manifestar seu domínio sobre a região 
os colonizadores espanhóis no Paraguai fundaram, nos anos 1550, as vilas de Ontiveros e 
Ciudad Real , nas proximidades da foz do Rio Piquiri com o Paraná  (cf. Gadelha, 1980: 
82), cenário que será passagem de um dos grupos familiares extensos em suas andanças 
descritas adiante.   

 
Em contexto possessório territorial apenas parcamente definido pelo Tratado de 

Tordesilhas (1494), a proximidade dos paraguaios motivou a organização das bandeiras 
que ganham forma entre 1580 e 1640. Sua origem, natureza, razão de ser e função 
precípua se resumiam numa só: prear índios . Em 1628, Antônio Raposo Tavares e 
Manuel Preto dirigirão a primeira bandeira destinada à Província del Guairá, expedição 
que contava com 900 paulistas e dois mil índios (cf. Belmonte, 1948). Antes de 1630, 
" los portugueses de São Paulo asoladores de estas ti erras destruyeron a la dicha 
Provincia del Guairá " (MCA 1951: II, 31).  

 Repletas de “índios mansos”, as reduções jesuítas constituíam alvo prioritário das 
bandeiras, “convictas” de que atuavam em terras portuguesas. Após o Guairá, os 
paulistas desceram para as Missões do Uruguai (Tapes ); saltaram o Paraná; destruíram 
Santiago de Xerez no Itatin e aldeias circunvizinhas (Correia Fo., 1946:36). Na terceira 
década do século XVII os paulistas já eram donos de todas as terras entre a vila de São 
Paulo e o Rio Paraná. 

Os povos Guarani do Guairá e do Tapes foram sensivelmente afetados pela 
presença européia, "parte muerta con extraordinarias crueldades a manos de los 
portugueses [bandeirantes], y sus indios Tupis, parte consumido de hambre, huyendo por 
los montes, parte llevado en colleras y cadenas..." (Annaes do Museu Paulista 1925).  

Os "encomenderos" teriam apresado entre 200.000 e 1.000.000 de indivíduos 
guarani do Guairá; os jesuítas teriam alocado em suas reduções, perto de 50.000; os 
bandeirantes, por sua vez, teriam preado perto de 60.000 (cf. Meliá 1986) na mesma 
província; só o "assalto de 1629 [ao Guairá] teria custado a liberdade de mais de 50.000" 
(Taunay 1951, Vol. I: 61).  
 

Ao findar o século XVII e com a descoberta, em regiões mais ao norte, de riquezas 
naturais (pedras e metais) que interessavam mais aos colonizadores de então, os povos 
aqui focados deixam de atender os interesses dos planaltinos. O caráter das expedições 
paulistas mudará substancialmente, encerrando um "ciclo despovoador", e uma  

 
"era cruel de descimentos (Taunay, 1951: 22), quando  só interessava a preação de 
índios, transformando o perfil político, administrativo e econômico da colônia. Os 
índios da região passam a ser importunados apenas quando deles se necessita ou 
quanto constituem obstáculo aos planos do colonizador (Correia Fo. 1946)”. (Thomaz 
de Almeida, 1991:18). 
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I.4.4.- "Redescoberta" dos Guarani  
 
O Tratado de Madrid (1750) entre Portugal e Espanha também veio operar 

mudanças na América colonizada, modificando fronteiras e criando condições políticas para 
a expulsão de jesuítas, o que viria a provocar intensa mobilização, tanto dos Guarani 
estruturados nas "reduções" como no redimensionamento dos não "reduzidos" . 

 
Em 1752 foi estabelecida a “Comissão de Demarcação de Limites da América 

Meridional” para redefinir a fronteira Brasil - Paraguai. Ressurgem então informações sobre 
os Guarani, após décadas sem notícias ou registros conhecidos de sua distribuição 
territorial. Os diários da Comissão de Demarcação de fronteiras mencionam indícios da 
existência dos índios montezes , isto é, os que habitam os "montes" (em espanhol: floresta, 
mato, bosque), vales e afluentes dos Rios Paraná , Piquiri , Iguatemi, Amambai, Dourados, 
Brilhante e Apa. Em novembro de 1754 o diário da expedição demarcatória registra: 

  
“A outra nação que se conhece habitante por aqui, são os Montezes, he gente a pé, 
vivem em os bosques, não duvidamos, que seria sua habitação esta montanha, e 
assim não tínhamos suspeita deles senão quando se entrava entre os arvoredos ” 
(Academia Real de Ciências, 1841, p. 528). 

 

No mês seguinte a comissão relatava: 

“O dia 11 de Dezembro tornárão os astronomos com o plano do que havião visto, e 
relação seguinte. Navegárão água a baixo pelo Aguarahy desde onde estavamos 
acampados todo o dia 9, (...). O dia 12 vierão ao acampamento os geografos que 
havião tomado a vertente referida acima para por ella sahir ao Rio da Demarcação. 
(...) Neste sitio virão rastros de Índios Montezes frescos, e alguns roçados em que 
tinhão postos laços para a caça de animaes; bem conhecêrão que não estava 
longe alguma toldaria ou rancharia delles, e assim hião com grande cuidado, e 
maior desejo de colher alguns, para informar-se do que solicitavão neste labyrinto. 
O dia 11 o conseguirão: sahírão 4 Indios dos bosques visinhos a hum roçado (...). 
Fallarão a lingua Guarani, que he familiar à nossa gente (...)”. (Academia Real de 
Ciências, 1841, p. 533). 

 

O apelativo genérico “índios da (de) floresta” permaneceu pelos séculos seguintes. 
Uma denominação difusa para indicar populações que viviam na também difusa fronteira 
entre colônias portuguesa e espanhola, sem distinguir ou considerar suas diferenças e 
especificidades. Eram chamados de Caingua, Ka'aiwa, Kayua, Kayová, Kaiowá ou outras 
equivalências fonéticas e ortográficas do termo guarani ka'a (mato) gua (do, de), "aqueles 
que são ou pertencem ao mato" (v. Fonseca 1934; Bartolomé 1977; Thomaz de Almeida 
1991).  

 
Koenigswald (1908) comenta sobre a denominação desses povos e sobre sua 

atitude arredia de “esconder-se” nas matas e lugare s de difícil acesso, evitando o 
contato – comportamento notável nos Guarani da atua lidade .  

 
“Cayua de Caa = mato e Awa = Homem. Encontramos na literatura em todas as 
grafias possíveis como Cayua, Caygua, Caaygua, Cayagua, Cagoa, Cayoa, 
Caygoa, Cayowa, Caingua, Caa-owa, Cahahyba, Cahuahiva, Cabaiva e Ubayha. 
Poucos viajantes entraram em contato próximo com os ariscos  Cayuas; o único 
que sobre eles escreveu mais extensamente é J. R. Rengger (Reise Nach 
Paraguai, 1818 bis, 1826, S 101 bis 134, Asrau 1835), o qual durante 8 anos viveu 
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no Paraguai como médico e naturalista e cuja descrição como pude verificar na 
tribo desnorteada para o Paraná  ainda hoje é exata. Com o afastamento dos 
jesuítas (...) povos inteiros desapareceram assim dos quais sabemos pouco mais 
do que os nomes (...). O modo hostil e a desconfiança destas hordas contra 
tudo que é estranho dificultou muito um estudo prof undo do seu modo de 
viver  (...).Nestas regiões tiveram estes selvagens ariscos um abrigo seguro das 
perseguições de seus inimigos, principalmente nas serras de Caa-guasu, 
Mbarakaju e Amambay e nos rios Monday  e Acaray  (...). Os Cayuas amam 
demais a sua liberdade e sentem qualquer intromissão dos brancos como uma 
restrição de seus direitos.(...) (Koenigswald, 1908: 1,2,3) [destaques meus]. 

 

Em 1848, quase um século depois da demarcação da fronteira, nova expedição à 
região é encomendada pelo Barão de Antonina com o objetivo de encontrar uma rota de 
comunicasse entre Mato Grosso e Paraná, que estabelece contato com descendentes dos 
índios Guairá. Um dos encarregados da viagem, o sertanista João Enrique Elliot, comenta: 

 
 “(...) oito leguas abaixo da barra do Vaccaria  com o Avinheima , encontrámos muitos 
vestígios de índios na margem direita: neste mesmo dia, dobrando uma volta, os 
avistámos de repente lavando-se no Rio: Seriam cincoenta, e correram para o mato 
da barranca (...). Saltando em terra os abraçámos, e os brindámos com 
mantimentos , muitos anzóes, facas e alguma roupa que traziamos de resto. Eram 
Caiuás  da mesma família d’aquelles que encontrámos nas margens do Rio Ivahy  em 
1845 (...). Suponho que elles têm relações com a gente do estado do Paraguay, 
porque tendo elles no pescoço e nos braços alguns fios de missangas, e pegando eu 
n’ellas, responderam-me – castilhano – e apontaram par o rumo de S.O. (...) Fallei 
algumas palavras de lingua guarany, e entenderam-me perfeitamente (...): resta que 
o governo dê boas providencias a respeito, para que  os não hostilise , matando 
uns, captivando outros, e affugentando o resto.” (Elliot 1948: 173) (destaque nosso). 

 

 Dos dados disponíveis e tangencialmente exposto sobre a história da colonização 
dos territórios Guarani, cabe destacar a possibilidade de comprovação de sua presença a 
partir de 1542 (Cabeza de Vaca, 1971) e sem interrupção até os dias de hoje; outro realce é 
o caráter arredio  desse povo, descrito na literatura e constatado hoje. Tais considerações 
nos auxiliam a compreender a construção da história que culminará com a situação atual 
vivida pelos indígenas aqui considerados.  
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MAPA 2 

 

 
 
 O próximo item tratará de momentos mais recentes na história Guarani com o 
surgimento do Serviço de Proteção ao Índio - SPI (1910 - 1967) que se tornar Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI (1967) e o avanço da colonização definitiva sobre seus territórios 
no século XX. 

I.5.- SPI e FUNAI: indigenismo de integração 

Estudando as políticas de Estado face aos povos indígenas no país Antonio Carlos 
Souza Lima (1987) assim se exprime ao comentar a criação do Serviço de Proteção ao 
Índio - SPI em 1910: 
 

“Todos os projetos indigenistas visavam, ainda, atingir três objetivos: (a) abrir terras à 
colonização do interior , no sentido de viabilizá-la, ao pôr fim aos atritos entre os 
índios e brancos; (b) realizar, tomando a expressão de Jorge (1909), o ‘extermínio da 
selvageria’, em termos étnicos, bem entendido; (c) conferir-lhes um papel em relação 
à nação.” (Lima 1987:174-175).   

 

Para pôr em prática o primeiro e principal objetivo desse organismo de Estado, era 
necessário territorializar  as populações indígenas, isto é, estabelecer formas de 
“intervenção da esfera política que associa (de forma prescritiva e insofismável) um território 
bem determinado a um conjunto de indivíduos e grupos sociais” (Oliveira, 1998: 56), com o 
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que – consoante à tradição iniciada no século XVII pelos jesuítas espanhóis – passou a 
criar espaços para alocar "índios dispersos" (7).   
 

Os Guarani dos atuais estados do Paraná e Mato Grosso do Sul foram objeto de 
políticas indigenistas de Estado que procurou impingi-los a residir em espaços restritos e 
com limites fixos – territorializados –, seguindo o modelo "reducionista" já sugerido por 
Saavedra, e uma lógica ocidental e neocolonial de “aldeias”, que viriam a se constituir 
posteriormente em unidades administrativas do SPI/FUNAI denominadas Postos Indígenas. 
Diversas reservas destinadas aos Guarani desses estados foram criadas no início do século 
XX. 

 
Apesar de representar valiosa iniciativa voltada para a garantia de terras aos índios, 

a visão positivista que orientava o SPI definia diretriz pautada pela perspectiva da 
"integração à sociedade nacional", o que, por sua vez, geraria intervenções indigenistas que 
corroboraram com os problemas fundiários, e outros muitos, vividos hoje pelos ava-guarani 
e mbya do oeste do Paraná. 

 
Considerados “dispersos ” ou “sem residência fixa ” pelo SPI, o ajuntamento em 

reservas era tido como forma adequada de conduzir as relações de contato com os povos 
indígenas. Nas “aldeias” ou reservas os índios aprenderiam a trabalhar e se tornariam 
produtivos; era para onde voltariam “depois de jornadas diárias, como trabalhador nacional" 
com o que se supunha que os índios assentados evoluiriam até a assimilação total ao 
mundo do branco. A ação indigenista de Estado se manteve com mesmo método de 
atuação com a FUNAI. 

 
Vejamos, de modo panorâmico, como se operou a ocupação dos territórios 

indígenas na região aqui considerada e qual o papel do Estado nesse processo. 

I.5.1.- Processo de desapropriação das terras Guara ni 

Há um longo período, a partir de meados do século XIX, com poucos registros sobre 
os índios aqui tratados; seu contato com a colonização foi, por dizer assim, "adiado" pela 
presença e monopólio da Companhia Matte Laranjeira que, tendo sob seu controle 
extensas regiões no oeste paranaense e extremo sul do então Mato Grosso explorou, por 
décadas, a profusão de erva mate existente. A presença desse empreendimento 
representou contenção no fluxo de ocupação de colonos vindos do leste e do sul do país, 
cooperando, involuntariamente, na manutenção das matas e das populações Guarani que 
lá estavam. 

 
Com o fim desse monopólio por volta dos anos 1920, tem início uma sistemática 

desapropriação de terras tradicionais Guarani que procurarão, uma vez mais em sua 
história, distanciar-se do juru'a (branco) e "esconder-se " nas matas então existentes em 
seus territórios; com a implantação de empresas agro-pecuárias, a partir dos anos 1940 e 
mais intensamente dos anos 1960, as florestas serão pouco a pouco derrubadas e os 
Guarani paulatinamente "redescobertos". 

 
Os povos Guarani, como indicado, são apreciadores tradicionais das florestas 

(ka’aguy), tudo o que estas representam e contém, seu entorno e suas representações 
                                                 
7 A rigor, como mencionado acima, a concepção de que os índios devem ser "aldeados" em reservas para se "integrar" à 
vida ocidental regional contemporânea permanece até os dias de hoje como orientação do senso comum que norteia a 
política pública referente a esses povos.  
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simbólicas. Tanto a literatura sobre os Guarani "históricos" como a experiência prática 
contemporânea, revelam nitidamente a tendência permanente e contumaz na busca do 
isolamento e distanciamento tanto quanto possível do mundo do branco, o que tem sido 
dificultado pela ocupação intensa de seu território nas últimas quatro ou cinco décadas. Não 
obstante, são inúmeros os depoimentos contemporâneos e relatos históricos sobre 
surpreendentes encontros com os guarani onde se supunha  não existirem – fenômeno 
que se assemelha ao do fluxo de famílias vindas do Paraguai para Okoy nos últimos 
anos, ou o caso do "surgimento" dos “índios de Guaí ra”, assuntos comentados 
adiante.  
  
 Nos primeiros momentos da colonização intensiva do oeste paranaense (1960), 
os índios, quando encontrados, eram expulsos de imediato pelo colonizador; quando não, 
eram utilizados como força de trabalho na formação de fazendas, em atividades que 
exigem empenho e força física – derrubada de matas, corte de postes, plantação de 
pastos e outras. As duas modalidades vivenciaram os índios do Jakutinga/Okoy. 
 
 Com o forte impacto das frentes de expansão seus assentamentos tradicionais 
foram sendo, nos últimos 100 anos e com intensidade maior a partir dos anos 1950/1960, 
ocupados por colonos, fazendas, empresas agropecuárias e, fenômeno que dá 
particularidade acentuada a esse segmento do territ ório Guarani , uma usina 
hidroelétrica, impedindo-os da posse de terras onde sempre estiveram. Ocupantes 
tradicionais das bacias dos rios Paraná, Paranapanema, Tibagi, Itararé, Verde, Ivai, Piquiri 
e outros, seus afluentes e cabeceiras, foram sendo "empurrados" para as margens do Rio 
Paraná (cotejar Mapa 1 e Mapa/Tabela 3). 
  
 Nimuendaju ilustra esse processo: 
 

"o Barão de Antonina havia dado aos índios a franja de terra situada entre o Rio 
Itararé e o Rio Verde; mas os documentos correspondentes desapareceram 
intencionalmente, com o que também aqui começaram a penetrar os dominadores, 
fazendo do território indígena o triunfo do estéril jogo de naipes de sua política de 
campanário. As queixas dos índios Oguaíuva em São Paulo e Rio de Janeiro só 
serviram para piorar a situação própria, a ponto de ter que aceitar a proposta 
governamental feita por meu intermédio de mudar-se para a reserva Guarani de 
Arariba (SP) [v. Nº 5 no Mapa/Tabela 3] , em setembro de 1912, se bem contra sua 
vontade, ameaçados por  todos os lados e dizimados por epidemias." (Nimuendaju, 
1978:34). 

 
 Ainda em 1912 oficio de funcionário do SPI, referindo-se à área de Pinhalzinho (v. 
Nº 48 no Mapa/Tabela 3), indica a existência de cidadãos ambicionando terras dos ñandéva: 
 

"espero legalizar em breve aquelas terras (de Pinhalzinho) em favor dos índios ali 
aldeados. Não só nesta zona do Rio das Cinzas tal medida se faz urgente e 
inadiável como em diversos outros pontos do Estado, onde os índios são 
perturbados em seu viver pacífico pela invasão de intrusos ambiciosos, ou acham-
se ocupando terreno de propriedade privada legitima". (Relatório SPI [RS], 
04.09.1914, Documentação FUNAI, microfilme 069, RJ). 

 

 Em 1914 as áreas Guarany  e Jakutinga , no Município de Guarapuava são 
destinadas a trabalhadores nacionais, como informa o funcionário do SPI:  
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"tenho a honra de passar às vossas mãos, junto a este, a planta e o memorial da 
medição e demarcação dos terrenos denominados 'Guarany  e Jakutinga ' no 
município de Guarapuava, demarcado para a localização dos trabalhadores 
nacionais ..." ((Officio No. 237 de Inspetoria do SPI, Curitiba, 04.09.1914, dirigido ao 
Secretario de Obras Públicas e Colonização, Documentação FUNAI, microfilme No. 
069, Museu do Índio, RJ.).  

   

 O espectro dessa sistemática de ocupação de terras Guarani implicou desde 
ações não beligerantes e oficiais de despejos e traslados, até expulsões violentas com 
armamento. A expulsão podia vir precedida de avisos e ameaças de que seriam retirados 
à força, sempre com acompanhamento de armas para mostrar a veracidade das 
intenções; ou através de manobras sutis destinadas a enganar os índios – como o caso 
do paraguaio Nicolau comentado adiante. Os ava-guarani, no entanto, não deixaram de 
circular  (v. Thomaz de Almeida, 1999 e 2005) em torno de seus espaços de ocupação 
tradicional apesar de plenamente ocupados pelo juru'a (branco). 
 
 Nos anos 1960/1970 estavam os Guarani acantonados na margem do Rio 
Paraná deixando para trás, a Leste (8), terras que por centenas de anos foram ocupadas 
por seus antepassados; viviam então conflito aberto com os colonizadores modernos para 
manter os espaços que ocupavam, sem êxito como veremos. 
 

Como “área de escape” as opções Guarani foram, de um lado, circular (Idem) pelas 
redondezas de suas antigas ocupações em busca de trabalho e lugar para estar, o que 
garantiu a continuidade das relações de parentesco entre os grupos familiares extensos do 
Jakutinga/Okoy até os dias de hoje. As famílias que permaneceram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Cotejando os mapas 1 e 2 é possível ter uma idéia – muito embora superficial pela qualidade e precisão das cartas – 
desse movimento compulsório dos ava-guarani rumo a Oeste.   
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Mapa e Tabela 3 
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Localização dos Povos Guarani em São Paulo e Rio de Janeiro 
1 - Aldeia de Itaoca - 
Mongaguá (M) 

8 - Aldeia do Rio Silveira - 
Bertioga (M e Ñ) 15 - Aldeia de Parati - Parati (M) 

2 - Aldeia de Iguapeú - 
Mongaguá 

9 - Aldeia de Boa Vista - 
Ubatuba (M) 

16 - Aldeia de Araponga - Parati 
(M) 

3 - Aldeia Bananal - Peruíbe 
(Ñ) 

10 - Aldeia Ilha do Cardoso - 
Cananéia (M) 

17 - Aldeia de Pindo Ty - 
Pariquera-Açu (M) 

4 - Aldeia de Rio Branco - 
Itanhaém (M) 

11 - Aldeia Rio Branco - Iguape 
(M)  

18 - Aldeia Biguá - Peruíbe (Ñ e 
M) 

5 - Aldeia Arariba - Bauru (Ñ) 12 - Aldeia de Krucutu – São 
Paulo (M) 

19 - Aldeia de Sete Barras - Sete 
Barras (M) 

6 - Aldeia de Itariri - Itariri (Ñ) 
13 - Aldeia de Jaraguá – São 
Paulo (M)  

7 - Aldeia de Barragem - São 
Paulo (M) 

14 - Aldeia de Sapukai - Angra 
dos Reis (M) 

 

Localização dos Povos Kaiowa e Guarani em Mato Grosso do Sul - Há 9 áreas 
reivindicadas que não foram relacionadas. 

20 - Aldeia Amambai - 
Amambai (K e Ñ) 

28 - Aldeia Jaguari - Amambai 
(K) 

36 - Aldeia Porto Lindo - Japorã 
(Ñ) 

21 - Aldeia Caarapó - Caarapó 
(K e Ñ) 

29 - Aldeia Jarara - Juti (K) 37 - Aldeia Rancho Jacare - L. 
Caarapã (K) 

22 - Aldeia Campestre - 
Antonio João (K) 

30 - Aldeia de Limão Verde - 
Amambai (K) 38 - Aldeia Sassoró - Tacuru 

23 - Aldeia Cerrito - Eldorado 
(Ñ) 

31 - Aldeia Panambi - 
Douradinha (K) 

39 - Aldeia Sete Cerros - Cel. 
Sapucaia (K e Ñ) 

24 - Aldeia Dourados - 
Dourados (K e Ñ) (T) 

32 - Aldeia Panambizinho - 
Dourados 

40 - Aldeia Sucuri'y - Maracaju 
(K) 

25 - Aldeia Guaimbé - Laguna 
Caarapã (K) 

33 - Aldeia Paraguasu - 
Paranhos (K) 

41 - Aldeia Takuapery - Cel. 
Sapucaia (K) 

26 - Aldeia Guassuty - Aral 
Moreira (K) 

34 - Aldeia Pirajui – Sete 
Quedas (Ñ) 

 

27 - Aldeia Jaguapiré - Tacuru 
(K) 

35 - Aldeia Pirakua - Bela Vista 
(K)  

Localização dos Povos Guarani no Paraná 
42 - Aldeia de Ocoy - São 
Miguel do Iguaçú (Ñ) 

46 - S. Jerônimo Serra - S. J. 
da Serra (m) 

50 - Guaraqueçaba - 
Guaraqueçaba (M) 

43 - Tekoha Añetete - 
Diamante do Oeste (M e Ñ) 

47 - Laranjinha – Sta. Amélia 
(Ñ) 

51 - Rio das Cobras - Nova 
Laranjeiras (Kg e Ñ) 

44 - Aldeia de Mangueirinha - 
Mangueirinha (M, Ñ e Kg) 

48 - Pinhalzinho - Tomazina (Ñ) 52 - Área Indígena Terra Roxa - 
Terra Roxa (M) 

45 - Rio D'Areia – Inácio 
Martins (Ñ) 

49 - Ilha da Cotinha - 
Paranaguá (M) 

53 - Área Indígena Guaíra - 
Guaíra (Ñ) 

 

M: mbya 
K: kaiowa 
Ñ: ñandéva 
Kg: kaingang 
T: Terena 
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margem esquerda do Paraná reivindicando seus espaços de ocupação permanente  se 
organizaram e alcançaram conquistas importantes, como o próprio Okoy (que tem 
permitido a permanência e a organização por novas terras) e, mais recentemente (1997), 
o tekoha Añetete. A segunda alternativa era o sarambi (divisão, confusão, esparramo) ao 
Paraguai, trasladando-se para outros tekoha com os quais mantinham relações de 
parentesco e aliança; dezenas de famílias do Jakutinga/Okoy foram para o país vizinho, 
mormente a partir de meados dos anos 1970. 

I.5.2.- No "tempo do sarambi" 
 
 Não havendo mais florestas que pudessem isolá-los, conflitos frontais foram 
inevitáveis. Face à desproporcional relação de forças e ao caráter mais voltado para 
soluções diplomáticas do que aguerridas reações belicosas do grupo étnico em pauta, a 
presença da colonização e seu aparato de convencimento para fazer "valer a lei" 
provocaram pânico, confusão, divisão; provocaram o que os índios em sua língua 
designam por sarambi , conceito importante para se entender a dinâmica fundiária da sua 
perspectiva. 
 
  Os Guarani denominam situações confusas, desordenadas, emaranhadas, de 
separação ou divisão com a noção de sarambi . No caso do Jakutinga/Okoy descrevem o 
"tempo do sarambi" como sendo o impactante e agressivo momento de contato com as 
frentes de expansão (9), que provocou o "desparramo" de muitas famílias que, temerosas  
(okyhyje), optaram por abandonar os lugares onde estavam. A crescente presença do 
branco provocou, assim, alterações marcantes em suas relações sociais, obrigados que 
foram a mover-se de seus espaços tradicionais e "esconder-se" já então com escassez de 
seu habitat preferencial, o ka'aguy (floresta). 

I.5.3.- O INCRA e o surgimento da Itaipu Binacional  

 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA foi a primeira 
instituição Federal a se aproximar dos ava-guarani e guarani mbya da região do Jakutinga. 
Veio para fomentar, nos anos 1950, programas de assentamento e colonização do governo 
de Getúlio Vargas e, nos anos 1970, com o objetivo de “preparar terreno” para a implantação 
de projeto de porte e envergadura gigantescos de construção da usina hidroelétrica que 
represaria áreas às margens do Rio Paraná criando um enorme lago. Nos dois momentos os 
projetos de Governo incidiram sobre terras tradicionais indígenas e nos dois casos não 
houve empenho em garantir outras terras a essa população.  
 
 Em suas narrativas os índios mais idosos contam que com a chegada do INCRA 
nos anos 1950, os colonos passaram a espezinhá-los e importuná-los com maior intensidade 
e "legitimidade", interessados em suas terras e na madeira valiosa por sua qualidade, 
rapidamente consumida com os desmatamentos que se seguiram. O INCRA, responsável 
pelo assentamento de colonos que ocupavam o Parque Nacional do Iguaçu, se fazia 
acompanhar por efetivos do exército para garantir a desocupação do PNI e a ocupação nos 
assentamentos que eram terras dos índios: "quando chegaram os militares [e] começou a 
pressão... o colono comprava a terra [onde estavam], ocupava e vinha o militar para tirar 
os índios", como revelam. Muitas famílias se dispersaram numa espécie de diáspora 
(ombosarambi paite: com o sentido de “todos se desorganizaram por completo”) "com medo 

                                                 
9 Sobre esse momento no oeste do Paraná, v., p. ex., Mazzarolo, 2003 e Coelho, 1994.   
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de serem mortas " durante a desapropriação daquelas terras. Não faltaram jagunços, 
violências, casas incendiadas e práticas de engodos para "convencê-los" a deixarem suas 
terras, como revelam em suas narrativas dos anos 1990 e 2000. 
 
 Em 1975 as famílias ava-guarani e mbya que permaneceram no Jakutinga/Okoy 
se sentiam acuadas e temerosas diante dos riscos de perder as terras – o que 
aconteceria inexoravelmente com a construção do lago de Itaipu –, e viam-se sem 
alternativa, na medida em que não pretendiam ir para o Paraguai como o fizera parte de 
seus parentes. 
 
 O Jornal "Fronteira do Iguaçu" de 16.12.1975 transcreve cópia de oficio do partido 
político Movimento Democrático Brasileiro (MDB) solicitando defesa para moradores índios 
da região: 
 

"muitos constituem um grupo indígena guarani... Vários desses índios habitavam 
originalmente uma área próxima a essa cidade , chamada hoje de Três Lagoas, 
tendo inclusive recebido proteção especial de Getúlio Vargas. Posteriormente, foram 
desapossados por grileiros de terras de nossa cidade, tendo-se juntado a seus 
irmãos, na Barra do Ocoí" (in Carvalho, 1981:07, grifo nosso). 

 

 O Jornal do Brasil (RJ), edição de 05.01.1976, veiculando notícias sobre o clima 
de tensão nas margens do Paraná, refere-se às 27 famílias (135 pessoas)  ava-guarani; 
revela que  

 
"as ameaças cada vez mais explícitas fizeram com que a maior parte das famílias 
saíssem, permanecendo no Ocoy apenas cinco sob o comando de Nicolau 
Fernandes, um suposto cacique guarani" (in Carvalho, 1981: 08). 

 

 Em 1981, um funcionário da FUNAI anuncia em seu relatório que as famílias 
Guarani 

 
"se encontram dispersas  pelas margens do Paraná, em fazendas, nas ilhas 
próximas a Guaíra, em alguns postos indígenas e na área do Projeto Integrado 
de Colonização Ocoi , cuja área ficará contida na Bacia Hidrográfica da Hidroelétrica 
Itaipu Binacional. Nessa área (...) as famílias identificadas como sendo indígenas são 
originárias de Três Lagoas ou de Porto Irene" (Horst, 1981). 
 

 Nesse sarambi (esparramo, divisão, separação, confusão) muitas famílias foram 
buscar refúgio nos tekoha do Paraguai, em especial Acaraymi, Arroyo Guasu, Kirito e 
Itabó . Outras foram levadas por funcionários da FUNAI, atualizando sistematicamente a 
prática do "aldeamento", para os Postos Indígenas Rio das Cobras e Pinhalzinho, de onde 
regressaram tão logo foi possível ao Jakutinga/Okoy. 
 
 Representantes de grupos familiares extensos do Jakutinga/Okoy, contudo, se 
organizaram para impedir a perda da terra. Os chefes de 11 famílias (55 pessoas 
aproximadamente) localizadas então pela FUNAI e seus descendentes imediatos se 
constituirão, como constatado posteriormente, no núcleo de famílias do atual Okoy. Sua 
relutância em abandonar os lugares tradicionais enfrentando forças contrárias poderosas, 
resultou no reconhecimento de sua existência pelo Estado e o ac esso a terra . Isto, 
contudo, não se deu pela ingerência e atuação direta e vigorosa da FUNAI em defesa dos 
índios, ou pelo INCRA que teria levado em consta sua existência no processo de 
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colonização; o reconhecimento dos Guarani do Jakutinga/Okoy se d eu por sua 
recalcitrância em deixar seus lugares e o risco que  isso representava ao projeto do 
Governo de instalar a usina hidroelétrica . 

I.5.4.- Alagamento da região: a FUNAI entra em cena  
 
Depreende-se, escutando as narrativas dos índios corroboradas por documentos 

escritos, notícias de jornal ou de análises mais qualificadas, que os planos de inundação 
de uma grande área para a implantação de usina de produção de energia elétrica no 
início dos anos 1970 (10) passou a ser prioridade absoluta, sobrepondo-se a qualquer 
outra iniciativa ou programa na região, seja federal, estadual ou municipal (v. III.2.11).  

 
Constatada a presença de indígenas em áreas de domí nio da futura 

hidroelétrica, era necessária a presença do organis mo responsável pela política e 
pela ação indigenista . Sua função precípua, assim como a do INCRA, era de desobstruir 
a região de qualquer eventual óbice que pudesse comprometer a implantação da usina. A 
FUNAI, no dizer dos índios, foi a "última a chegar" (1977). A primeira providência que 
adotou foi, de imediato, "levar todo mundo para o Rio das Cobras”, terra kaingang, povo 
da família lingüística Ge que não guarda qualquer identidade com os Guarani – 
desconsiderando aspecto básico de uma política indigenista minimamente refletida que 
são as diferenças e as especificidades de cada grupo étnico. O traslado não foi, porém, 
pacífico: 

 
"lavouras foram destruídas, casas queimadas e famílias inteiras expulsas da área... 
Segundo depoimento dos próprios índios ... chegou um ônibus para levar todos os 
bugres  (sic) para uma reserva. Como não houve esclarecimentos, Salício Rosa, com 
medo, fugiu para o outro lado do rio com os familiares. Seus pertences foram levados 
pelo ônibus. Acontece que Salício Nasceu na área e só não retornou ainda, porque 
não tem onde residir já que seu lote foi invadido por pescador profissional. Parentes 
deles informam que ele pretende voltar assim que tenha onde possa ficar morando..." 
(Horst, 1981). 

  

Seguia o "tempo do sarambi"; uma nova e compulsória dispersão dos ava-guarani do 
Jakutinga/Okoy. Reproduz-se uma vez mais o indigenismo de Estado calcado na prática 
tradicional e ineficaz do “aldeamento”, metodologicamente similar à proposta do séc XVII. 
Ao deparar-se com índios considerados "desaldeados" os funcionários do SPI/FUNAI, 
reagindo a um condicionamento pavloviano clássico, faziam conduzir os índios aos 
lugares a eles destinados, a reserva ou Posto Indígena mais próximo , no caso o PI Rio 
das Cobras, sem critério ou questionamento sobre sua origem, subtraindo seus direitos à 
terra e legitimando sua desapropriação para a colonização. 

 
I.5.5.- Os "Critérios de indianidade " 

 O Governo, dirigido por militares ciosos de sua autoridade, não indicava, através 
das instituições envolvidas (INCRA, Itaipu Binacional e FUNAI), interesse em criar uma Terra 
Indígena na região de instalação do lago. O jornal "Foz do Iguaçu" noticiava, em matéria de 
julho de 1981, que a 
 

                                                 
10 As discussões sobre a construção de uma usina de produção de energia elétrica utilizando a inclinação do relevo onde se 
instala o Rio Paraná é antiga (v. Mazzarolo, 2003; Silvio Coelho, 1994, por exemplo). O tema não será ampliado aqui.  
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"Itaipu não revela o menor interesse em que aquela área seja reconhecida como 
reserva indígena, pois neste caso a Empresa Binacional terá que esperar novo e 
específico decreto desapropriatório emanado da Presidência da República para 
poder remover os índios para inundar". (Carvalho, 1981: 08). 

 

 Para contornar essa possibilidade o Governo Federal aciona a FUNAI que não vê 
constrangimento em propor formas suspeitas, por discriminatórias, para lidar com a questão 
indígena no país. Surgem dessa forma no início dos anos 1980, os famigerados "critérios de 
indianidade", categoria criada para embasar a ação indigenista e eliminar problemas 
representados pelos “índios aculturados” ou “remanescentes”, onde se pretendia incluir os 
ava-guarani e mbya do Jakutinga/Okoy. A instauração desses critérios pretendia estabelecer 
graduação de incidência sangüínea indígena nos indivíduos para definir sua etnicidade e 
considerá-los ou não, dependendo da quantificação do resultado, como índios. 
 
 A sugestão foi considerada racista por setores representativos da sociedade 
brasileira que criticaram veementemente os militares dirigentes da FUNAI, formuladores 
desses sinistros "critérios" que davam margem a formas etnocídas de proceder. Ao 
pretender eliminar o "outro" através de critérios suspeitos, a FUNAI persistia nos seus 
"equívocos" – que não pareceriam tão involuntários numa análise mais aprofundada. 
Pretendia retirar de cena o estorvo representado pelos índios com uma justificativa 
pretensamente criteriosa e científica. 
 
 A repercussão negativa impediu que essa medida se efetivasse no oeste do 
Paraná; outros caminhos foram encontrados para contornar a presença indígena e o risco ao 
projeto de produção de energia. 
 
 Para efeitos das análises atuais sobre o problema fundiários dos Guarani em foco é 
importante considerar que os militares que dirigiam a FUNAI e o INCRA, bem como as 
instâncias responsável pela construção da usina hidroelétrica então no nascedouro, 
representavam, apesar da divisão formal de instituições e atribuições, uma única orientação, 
voltada para o projeto primordial de erigir o que viria a ser a maior usina de energia elétrica 
do mundo. Um projeto de Estado que, como referido, não tinha formas de ser revertido. 
 
 As estatais envolvidas nesse projeto não debruçaram sobre o caso com a devida 
atenção, mas, sob controle de um governo autoritário e determinado ao “milagre econômico 
brasileiro”, trabalharam para contornar e não solucionar  o problema dos índios, que 
perdura nas situações aqui apresentadas. 
 
 Não cabe discutir a relevância do empreendimento hidroelétrico ou a necessidade 
de produção de energia elétrica  para o país. O que se quer apontar é para o baixo 
investimento de recursos humanos, financeiros e esforços de reflexão, para minorar as 
agruras vividas pelos grupos humanos atingidos pela inundação (v. Mazzarolo, 2003), em 
especial, neste caso, os índios. 
 

Finalizando essa parte e à luz do que se apresentou, cabe ponderar que os ava-
guarani e mbya do oeste do Paraná devem ser pensados em sua dimensão étnica sem 
perder de vista as especificidades da cada um e, no limite, as especificidades de cada 
localidade em suas relações de grupos familiares. Essa população não está e nunca esteve 
aleatoriamente "dispersa" em seu território, que vai, a leste, a uma linha imaginária no 
triangulo formado pelas cidades de Guaíra, Toledo e Foz do Iguaçu (incluindo-se a foz do rio 
Iguaçu) e que se estende, a Oeste e Noroeste do Okoy, ao interior do Paraguai Oriental e 



 26

Sul do Mato Grosso do Sul, um território que conhecem, dominam e utilizam, apesar da 
presença do juru'a (branco), e onde formavam os assentamentos dos grupos familiares 
extensos que constituíam suas taba/tekoha, "vivendo à sua antiga usança em selvas, serras 
e vales, junto a arroios escondidos, em três, quatro ou seis casas apenas, separados uns 
dos outros em questão de léguas duas, três ou mais" (Montoya, 1995 [1639], p34).   

. 
Compreendê-los como "dispersos" e desbaratados implicaria em concebê-los 

socialmente “desorganizados”, na iminência de desaparecer e perder a condição de ava-
guarani  ou mbya . Uma ilusão. É prudente, desta forma, inverter a concepção produzida por 
nosso imaginário sobre essa população indígena e considerá-los em suas especificidades de 
grupo étnico, escutar  suas reivindicações, discuti-las exaustivamente, definir critérios e, em 
conjunto, encaminhar suas soluções. As medidas concretas adotadas nessa perspectiva 
metodológica tendem a surtir efeitos de maior eficácia e a diminuir as probabilidades de 
erros na ação indigenista de qualquer instituição e na formulação de políticas públicas. 

 
 
* 

* * 

 
Como observado em outras situações a partir dos anos 1970, o país passa a 

constatar uma pertinaz disposição dos Guarani (mbya do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; kaiowa e ava-guarani do Mato Grosso do Sul; 
os ava-guarani e mbya do Paraná) em garantir terras para sua sobrevivência física e 
cultural. Isso se manifesta não só quando relutam em abandonar seus lugares de 
"ocupação permanente", como também em mobilizações políticas a partir dos locais aonde 
foram compulsoriamente alocados. É o caso dos índios do Jakutinga/Okoy e de Guaíra que 
até os dias de hoje não deixaram, dentro de suas especificidades, de reclamar por terras 
que foram obrigados a abandonar. 
 

O acompanhamento e as investigações antropológicas sobre o “movimento Guarani 
por terras” e a necessária reflexão para elaboração de argumentos para fundamentar 
estudos de Identificação de Terras Indígenas (Decreto No. 1775/96), têm conduzido 
pesquisadores a lançar mão de instrumental científico oferecido pela Antropologia para 
desvendar conceitos e concepções Guarani referentes à sua morfologia social e ao 
problema fundiário (noções de " terra ", " comunidade ", " território ", " mato ", “ aldeia ” 
entre outros ). 
 

O conhecimento produzido por esses estudos tem revelado a necessidade de 
reconsiderar procedimentos de agências estatais, indigenistas ou não, que, de uma forma 
ou de outra, estão associadas, voluntária ou involuntariamente, ao problema fundiário 
Guarani. 
 

Nesse sentido, duas categorias nativas devem ser consideradas, por contribuírem 
para uma maior compreensão de suas demandas atuais: tekoha  e tekoha guasu  que 
serão tratadas a seguir. 
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PARTE II 

Tekoha e Tekoha Guasu: categorias contemporâneas gu arani.  

II.1.- Considerações sobre fatos históricos e fonte s escritas  

 
Para ilustrar a continuidade temporal da ocupação guarani na região aqui focada 

foram analisados dados de fontes escritas e documentais heterogêneos, produzidos por 
viajantes ou agentes missionários e de governo que no passado, remoto ou recente, 
produziram informações sobre a região ou sobre os índios.  

 
São informações permeadas por visões e compreensões historicamente 

determinadas e, como não poderia deixar de ser, resultam interpretações segundo a lente  
da época, o ponto de vista do observador e de onde ele fala, do momento e, ainda, das 
circunstâncias em que foram produzidas. São informações permeadas por interesses dos 
mais diversos, em geral vinculados a organismos como governo, missão, militares, 
exploradores, técnicos, indigenistas e outros que exprimem juízos de valor e considerações 
analíticas sobre o objeto das suas observações, manifestando visão etnocêntrica atrelada a 
esses interesses da realidade social observada (11). 
 

Considerando tais advertências, alguns trechos foram destacados para ilustrar a 
distribuição espacial, organização social e política, bem como as atividades de produção 
Guarani no passado. Há dois elementos significativos sobre esses povos que emergem das 
fontes trabalhadas e provenientes dos juízos de valor dos narradores. 

 
O primeiro  é que o que descrevem não corresponde à imagem  ou idéia  de "aldeia" 

como esta se apresenta em seus pensamentos. Lopes (1850) e Pimentel Barboza (1927) 
usam expressões muito parecidas para referir-se às formas de ocupação espacial dos 
Guarani: “chegamos emfim ao aldêamento, impropriamente assim chamado ...”; ou "não 
têm aldêa propriamente dita ”. 

 
O segundo  elemento, ligado ao primeiro e já comentado acima, refere-se à prática 

colonial e neocolonial de juntar índios  e impingir-lhes modos de vida e de distribuição 
espacial próprios aos povos ocidentais (12).  

 
Todas as ações de intervenção dirigidas aos guarani até os dias de hoje trazem à 

luz, tradicionalmente , o pensamento, que se reflete nas ações, de tentar reduzir  
indígenas a modos de vida que lhes são alheios. Embora o equívoco seja cabalmente 
demonstrado pela história e por experiências contemporâneas, tem sido difícil convencer os 
                                                 
11 A propósito, são úteis as advertências de Oliveira: “Para que a observação realizada pelo cronista faça sentido para uma 
etnografia moderna (e não corresponda a uma indução do próprio cronista ou do pesquisador atual), é necessário que ela 
seja localizada em um eixo que abranja tempo e espaço. Isso requer efetivamente deixar o material falar sobre aquilo que 
está sendo observado, as situações sociais concretas, deixando de lado tanto as generalizações duvidosas feitas pelos 
próprios cronistas, quanto a pretensão do antropólogo de reunir informações procedentes de diferentes tribos e diferentes 
momentos num monstro mecânico e artificial (a sociedade ou a cultura tal).”  (1987, p. 88-89) 
12 Nas passagens de Montoya (1639) e Elliot (1848); no Relatório de Diretor Geral de Índios da Província de Mato Grosso 
(1848), no Relatório de Presidente da Província de Mato Grosso (1880) e de Pimentel Barboza (1927). Discursos, 
documentos e atuação atuais de servidores da FUNAI ou de outras instituições (prefeituras, FUNASA, empresas, Justiça) 
vinculadas aos índios, se vêem claramente expressas essas intenções. 
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formuladores das políticas públicas indigenistas da necessidade de romper com formas de 
agir que perpetuam, quando não ampliam, a existência de problemas. 

 

II.2.- Territorialização e fortalecimento de identi dade morfológica  

 
 O movimento Guarani por terras  lançou luz à existência de fenômeno que até os 
anos 1970 existia apenas como tema de especulação de alguns poucos especialistas que se 
perguntavam, em relação às diversas regiões do território Guarani no país, sobre a questão 
fundiária.  
 
 A mobilização política Guarani em todos os cantos, onde se insere o 
Jakutinga/Okoy, se solidificou nas últimas três décadas, período no qual esses indígenas se 
fizeram reconhecer pelo Estado, alterando as relações com os brancos no aspecto fundiário 
e abrindo caminho a dezenas de situações em processo de regularização – aqui estão 
incluídos os Guarani dos estados de ES, RJ, SP, PR, SC, RS.  
 
 Há firme determinação dos índios nessa busca e, ao que parece, só terá fim com 
o assentamento dos grupos familiares extensos em terras por eles consideradas 
apropriadas dando, assim, solução ao problema; embora existam caminhos mais 
drásticos, como as tentativas do início dos anos 1980 (v. item I.5.5) voltadas para o 
sumiço puro e simples dos índios, esta parece ser a senda mais pertinente a ser seguida. 
 
 A organização dos mbya, ava-guarani e kaiowa no país e no Paraguai pela 
recuperação ou manutenção de suas terras face à pretensão do Estado em territorializá-
los determinando espaços em áreas reservadas (cf. Oliveira, 1998), deve ser encarado 
como iniciativa autêntica, legítima e original (13) na busca do Direito da tradição de 
conhecimento desse povo e do Direito Constitucional Brasileiro. Sobre esse aspecto, é 
interessante considerar as ponderações de Silva (2002) quando afirma que a 
    

“tentativa (...) de associar o processo de retomada [de terras Guarani] a agitadores 
e oportunistas apoiados por ONGs, pelo CIMI (Conselho Indigenista Missionário) e 
pela Pastoral da Terra despreza a dinâmica interna das comunidades indígenas, 
sua capacidade de interpretação do processo histórico e a legitimidade de suas 
reivindicações. (...) O desencadeamento do processo foi endógeno, reação 
inerente a qualquer povo submetido à opressão, à destruição econômica e cultural 
(Silva, 2002:71). 

 

 A imposição de pretender ordenar a ocupação do espaço dos Guarani, contudo, 
os obrigou a elaborações culturais específicas face à territorialização. É o que será 
exposto a seguir em relação aos conceitos guarani de tekoha e tekoha guasu.  
 

                                                 
13 Por ser equivocadamente veiculado cabe a ressalva de que ao contrário do concebido pela mídia, a reação dos índios 
para garantir seus espaços territoriais tradicionais precedeu o surgimento do MST que se configurou, nos moldes 
conhecidos hoje, em 1984 (v. Mazzarollo 2003, 146); os Guarani não se orientam por condutas ou estratégias definidas 
pelo MST, nem há relação direta entre os dois fenômenos sociais. São de naturezas diferentes apesar do mesmo objetivo, a 
terra, que, no entanto, é concebida diferentemente por um e outro grupo humano. 
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II.3.- Tekoha e Tekoha Guasu: duas importantes cate gorias nativas na       
 definição territorial Guarani 
 

Na constituição de um tekoha e na sua conceituação nativa, os fatores históricos 
de intervenção neocolonial são fundamentais porque interrompem a continuidade 
territorial anteriormente conhecida dos índios. Não se deve pensar o tekoha, portanto, 
como categoria a-histórica e portadora de uma “essência Guarani” que remontaria a 
período pré-colombiano. As noções de tekoha e tekoha guasu são, assim, produto das 
relações de contato e em função das restrições territoriais impostas pelo branco.   

 
No esforço, portanto, de superar o risco de uma visão estática e atemporal de 

categorias espaciais desses indígenas, o tekoha e o tekoha guasu, que são em si 
complementares, serão tratadas aqui como originais, contemporâneas e historicamente 
elaboradas, constituindo-se em referenciais proeminentes para esse povo; foram 
"impostas" pelo contato interétnico (Oliveira 1988) a partir dos primeiros momentos da 
colonização. 

 
A imposição, pelo Estado, de regras de acesso e posse territorial alheias às 

características de territorialidade dos índios tem conseqüências na organização de suas 
comunidades, em suas elaborações culturais e no gerenciamento das políticas de 
relacionamento interétnico. Segundo Oliveira (idem), entre os fatores mais significativos 
decorrentes de processos de territorialização , temos, entre os indígenas, o 
estabelecimento de papéis formais permanentes de mediação com o Estado – e os 
brancos em geral – e a re-elaboração da memória do passado.  
 

O processo de aldear índios em áreas reservadas e administradas por agentes de 
governo exigiu, concomitantemente, a instituição de mecanismos de controle e de 
exercícios de poder  que vieram requerer novas elaborações da ordem política e, em 
especial, exacerbaram a importância da figura do mburuvixa (dirigente superior) 
ymaguare ("antigo", o de antes) como líder político Guarani tradicional. A este, na 
configuração determinada pelo Estado brasileiro, se sobrepôs a figura do “capitão” ou 
“cacique”, autoridade reconhecida pelo branco como mediador entre a comunidade e o 
Estado. Com isso as famílias extensas, que mantiveram os mesmos mecanismos de 
relacionamento recíproco, viram-se na impossibilidade de regular os conflitos por não 
poderem deslocar-se livremente no espaço de seu território, permanecendo encapsuladas 
(Oliveira, 1988) em locais por eles considerados transitórios. 

 
As dificuldades em manter relações tradicionais com a terra levaram os Guarani a 

refletir – compulsoriamente – sobre essa condição e a elaborar, com base em suas 
tradições, as condições vividas no presente. Buscam assim reconstruir as relações com o 
passado através da organização da memória dos vários grupos familiares extensos e da 
percepção dos espaços por estes ocupados no correr do tempo, reforçando o próprio 
sentimento de autoctonia. 

 
No passado não se requeria dos guarani qualquer reflexão sobre distâncias físicas 

ou exigências de fronteiras precisas para abarcar número determinado de famílias 
extensas; referiam-se aos espaços geográficos ocupados por seus acidentes naturais ou 
pela memória dos que ali residiram. Não era necessário exprimir medidas, mas 
simplesmente vivia-se com base no próprio costume; respeitavam-se e implementavam-
se as regras do teko (o modo de ser guarani). 
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Diante da presença maciça da neocolonização e da necessidade de disputas por 

terras em função do modelo imposto, os Guarani se viram na contingência de repensar 
seus espaços e de considerar superfícies fisicamente delimitadas , o que é expresso na 
categoria tekoha  (14). 

 
A noção de tekoha  surge, portanto, em decorrência de fatores históricos de 

ajustamento ao confronto compulsório entre critérios diferenciados de entender, usar, 
ocupar e dividir a superfície da terra, onde as regras de acesso ao território são 
estabelecidas por instâncias jurídicas não indígenas e na instauração de formas de 
dominação. É produto de relações interétnicas da realidade contemporânea, sendo 
resultado  e não determinante , decorrente de processo, continuado no tempo, de 
ajustamento situacional determinado pela presença d o branco . O tekoha configura-se 
como unidade política, religiosa e territorial, definida em virtude das características 
efetivas – materiais e imateriais – de acessibilidade ao espaço geográfico por parte das 
famílias a ele pertencentes (v. Mura e T. Almeida, 2002).  
 

Sob esse prisma a relação Guarani com a terra ganha outro significado, inscrito na 
própria tradição cosmológica e em sua historicidade. Enfatizando o tekoha como espaço 
que deve garantir as condições de vida, os kaiowa, mbya e ava-guarani (ñandéva) 
querem reconstruir espaços territoriais étnica e religiosamente  exclusivos, o tekoha , a 
partir da relação umbilical que mantêm com a terra. De um outro lado, flexibilizam e 
diversificam a organização das famílias extensas para permitir relações articuladas e 
dinâmicas com o território mais ampliado, um espaço contínuo e amplamente utilizado, 
mas não exclusivo, o tekoha guasu .  

 
Os dois movimentos, o primeiro exclusivo  (tekoha) e o outro inclusivo (tekoha 

guasu), embora frutos das condições territoriais impostas pelo contato interétnico, se 
articulam a partir de elementos centrais da tradição religiosa e da organização social 
Guarani, encontrando sua justificação nas exigências das famílias extensas . 
 

Muito importante, contudo, é considerar o fato de que esse vínculo com a terra – 
considerá-la, por exemplo, como ser vivo, que gera e possibilita vida, e de que os 
indivíduos se compreendem como pertencentes  a terra e não que seja sua 
propriedade – não é genérico nem há uma relação abstrata entre Guarani 
indiferenciados e um local também indiferenciado, mas uma imbricação entre ambos, 
onde determinadas famílias extensas estão historicamente vinculadas a lugares precisos 
– mesmo em se tratando do processo de construção do território dos mbya no litoral Sul e 
Sudeste do Brasil como se comenta abaixo. 

 
Seus depoimentos são objetivos e incisivos no tocante à vinculação direta entre 

um número determinado de famílias extensas e espaços territoriais específicos. O 
afastamento dos grupos familiares de seus espaços tradicionais, como a aplicação da 
noção arcaica de “aldeamento”, afeta negativamente esse vínculo e é fator que 
fundamenta, hoje em dia, as reivindicações Guarani.  

 

                                                 
14 Na literatura antropológica o termo tekoha para indicar o espaço comunitário exclusivo, aparece em tempos 
relativamente recentes, no início dos anos 1970. Nos últimos trinta anos seu significado foi sendo reforçado e ganhou peso 
na organização social e política guarani como categoria de espacialidade, de modo tal que é corrente e difusamente 
utilizada pelos três grupos guarani. 
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A interrupção da continuidade ocupacional do espaço suscita e exalta o 
sentimento de origem (ymaguare ou "o antigo" o que "não é mais") baseado na 
autoctonia, e, quando as condições permitem, de um “efeito circulação” (v. Thomaz de 
Almeida, 1999 e 2005), no qual grupos familiares procuram manter-se dentro ou o mais 
próximo possível dos lugares "que não são mais" (ymaguare) de ocupação de seus 
antepassados, deslocando-se circularmente ao redor desses locais cada vez que são 
expulsos ou importunados – o que teria ocorrido com os ava-guarani do 
Jakutinga/Okoy antes da formação do lago . 

 
O tekoha é, assim, o amálgama entre espaço de ocupação tradicional sob 

jurisdição de determinadas famílias extensas onde serão estabelecidas relações políticas 
comunitárias entre grupos familiares extensos, e a partir dos quais serão determinados os 
laços intercomunitários numa região mais ampliada – como é o caso do Okoy com os 
tekoha no Paraguai, ou os "índios de Guaíra" com áreas do Mato Grosso do Sul e 
Paraguai. 

 
A complexidade e variedade das relações entre os Guarani não se reduz, como 

visto, à área exclusiva do tekoha; se estendem pelo espaço territorial de ocupação 
antiga/tradicional (ymaguare), onde operam as relações entre famílias extensas que 
compõem os tekoha de uma região; quando, além de se relacionarem e estabelecerem 
alianças, esses tekoha seguem mesma orientação religiosa e diferenciada dos tekoha de 
outras regiões, define-se o tekoha guasu  (15). 

  
O tekoha guasu pode, desse modo, ser considerado como parte contínua dentro 

de um território mais amplo e sob jurisdição do conjunto de unidades familiares extensas 
construído a partir de regras de parentesco, de alianças políticas e convergências 
religiosas. Seus limites são determinados pela projeção geográfica dos assentamentos 
que o constituem. 

 
Considerando as características distributivas das famílias extensas que se 

distanciam umas das outras por léguas, "duas, três ou mais" (Montoya, 1995 [1639]) 
como já descreviam missionários e viajantes dos séculos XVII e XVIII, é de se supor que 
tais territórios eram de considerável dimensão e não existiam barreiras étnicas e jurídicas 
de acesso aos recursos disponibilizados pela natureza. Em outras palavras, não era 
necessário torná-los exclusivo . 

 
Os guarani estão, hoje, impedidos de escolher e constituir livremente seus 

espaços territoriais bem como manter controle sobre os recursos naturais, o que dificulta 
atividades econômicas – o ojeheka – e evoca sentimentos e práticas religiosas. Se, no 
passado, os desmembramentos familiares geradores de novas famílias extensas se dava 
com disponibilidade total de espaços, hoje isso se torna custoso e intrincado, como são os 
casos, a serem vistos adiante, dos grupos do Teodoro Alves, Lino Pereira e Fernando 
Kamba'i. 

 
Em suas reivindicações os critérios de escolha dos espaços exclusivos desejados 

são extraídos da memória e da tradição de conhecimento; são espaços territoriais 
anteriormente ocupados por gerações de parentes que os antecederam e de onde foram 
                                                 
15 Grosso modo, levando em conta as variações temporais e as situações históricas, é possível considerar que o tekoha 
guasu coincidiria com a unidade territorial dos Guarani históricos denominada por Susnik (1979-80) de guára, onde 
diversos te’yi-óga (casa da famílias extensa, ainda no dizer de Susnik) mantinham relações de trocas de matrimônios, 
estabeleciam alianças guerreiras, relações cerimoniais, festas profanas, etc. 
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esbulhados em tempos mais recentes. Reivindicam, cada vez com maior intensidade, não 
apenas espaços de habitação e roça, mas de partes significativas de áreas de caça, 
pesca e coleta, fundamentais para sua "sobrevivência física e cultural" e de gerações 
futuras, buscando incorporá-las nos limites dos tekoha. 
 

No caso dos índios do Jakutinga/Okoy a reivindicação de terras "tradicionais" e de 
"ocupação permanente" – como será discutido adiante – apresenta um fenômeno insólito: 
seus tekoha ymaguare estão irremediavelmente submersos, impedindo que as famílias do 
lugar reivindiquem seus espaços de ocupação permanente  obstruídos pelas águas, 
muito embora tenham clarividência em sua memória, dos lugares de seu território por 
onde circularam em décadas passadas. 

  
As recordações das locais de moradia de seus antepassados, dos locais de 

cerimônias, as narrativas de experiências de caçadas coletivas ou de lugares onde 
aconteceram eventos excepcionais produzidos pelas divindades, o que permitiria aos 
índios ir constituindo, num continuado processo de elaboração da tradição, uma espécie 
de mapa espaço-temporal que os ajuda a configurar as demandas atuais de terras de 
ocupação permanente, não se opera no Jakutinga/Okoy em toda sua plenitude. Embora 
presentes em suas memórias, esses espaços ymãguare ("antigos") estão 
irremediavelmente submersos. Sem alternativas, reivindicam “qualquer terra”,  de boa 
qualidade, localização e dimensões por eles consideradas apropriadas, dentro do espaço 
mais amplo do território tradicional, o que lhes garante o direito a terras. 

 
 Na seqüência se procurará demonstrar o desenrolar dos acontecimentos e como 
as situações aqui consideradas foram sendo conformadas.  
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Parte III 

O Okoy atual, suas decorrências e outras situações Guarani do oeste 
paranaense. 

 

III.1.- As situações Guarani do oeste paranaense  

 
As variadas situações fundiárias Guarani do extremo oeste paranaense estão a 

exigir intervenção firme, estudada e planejada, para encontrar soluções e impedir a 
ampliação do problema que já apresenta quadro de difícil resolução.  

 
O crescimento populacional, a formação de novas famílias extensas, a exigüidade 

de terras e a movimentação dos índios em suas demandas por espaços, conjugados à 
impossibilidade de “integrá-los” instruindo-os no uso de tecnologias modernas e, assim, 
incorporando-os ao mercado de trabalho (16), tornam complexo o contexto indígena 
fundiário do extremo oeste do Paraná.  

 
O exemplo do Añetete, entre outras experiências similares, é, por outro lado, 

paradigmático e confirma que recursos suficientes e bem aplicados , metodologia 
apropriada  e equilíbrio entre população e terra disponível  permitem aos Guarani criar 
organização econômica para promover seu “etnodesenvolvimento”, o fortalecimento de 
sua identidade étnica e a melhoria na qualidade de vida segundo seu próprio "modo de 
ser". 

 
No intuito de aportar com elementos que possam contribuir para melhor 

compreensão e, assim, auxiliar decisões de solução do problemático universo indígena 
aqui considerado, seguem abaixo algumas considerações e descrições breves e 
panorâmicas das condições vividas por essa população. Mais adiante se apresentam 
sugestões de como lidar com elas. 

III.2.- O caso Okoy 
 
O tekoha do Okoy constitui o problema de maior envergadura na região e onde se 

concentra maior número de pessoas com aproximadamente 103 famílias nucleares (515 
indivíduos), em sua maioria ava-guarani. Essas famílias dispõem de 231ha, o que 
acarreta grande desproporção na relação terra disponível x número de habitantes, 
desequilíbrio que torna esse tekoha foco de conflitos, contribuindo nos desmembramentos 
dos grupos familiares em busca de terras e melhores condições de vida – como ocorre 
com os três grupos familiares extensos comentados abaixo. 

 
 

                                                 
16 Essa "integração" já teria ocorrido caso fosse essa a disposição desse grupo humano. Em toda sua história de contato 
foram permanentes as pressões e experiências, muitas até bem intencionadas, que fracassaram no mister de impor regras 
de comportamento social, político, religioso e tecnológico aos Guarani e "torná-los brancos". 
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III.2.1.- O Jakutinga/Okoy: índios encontrados, iní cio do problema 

  Okoy é o lugar aonde foram alocadas as famílias ava-guarani e mbya que 
tradicionalmente ocupavam a região do tekoha guasu dos rios Jakutinga e Okoy, 
afluentes do Rio Paraná (v. Mapa 4 e Mapa 4a). 
 
 

MAPA 4  
 

 
 São diversas as localidades citadas nos depoimentos dos índios, em diferentes 
momentos, por diferentes informantes e em lugares diferentes, sem que apareçam 
contradições em relação às denominações geográficas adotadas e as localidades indicadas. 
São lugares onde nasceram, onde viveram algum tempo em função do movimento de 
circulação e onde estabeleceram relações matrimoniais ou, ainda, pelos mais jovens que 
escutaram (ohendu) de seus parentes mais idosos oriundos do lugar. 
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 Os espaços circundantes dos rios Jakutinga, Okoy e outros da região são 
denominados ou por acidentes geográficos que os caracterizam, ou pelo nome de algum 
"principal" ou liderança reconhecida regionalmente: Takuatinga'y, Passo Kue, Nova Roma, 
Vitor Horácio, Porto Irene, Arroyo Guavira, Ypiranga, Arroyo Mborevi, Itakoa, Dos Hermanos, 
Puerto Itália, Lope'i, Pakova, São Vicente; margens e cabeceiras de rios e riachos como o 
Bela Vista, o Guaxirõ, o Guaxirõy, o Jakutinga, o Ocoy. Em sua maioria e tomando grande 
extensão (v. Mapa 4) eram espaços indígenas que se transformaram em água.  
 
 A cada lugar, como ocorre na tradição Guarani, correspondia um ñanderu 
(sacerdote); as relações entre as famílias extensas ou ñemoñare, comentam os índios, 
eram constantes e os ajuntamentos por ocasião de eventos cerimoniais promovidos por 
líderes religiosos locais ou festas profanas, para quais eram convocados parentes e 
grupos familiares aliados para compartilharem da chicha, era a dinâmica da vida desses 
núcleos ava-guarani e mbya.  
 
 Viviam, nos momentos que antecederam a presença maciça da colonização, em 
grupos pequenos de pouco mais ou pouco menos de 20 famílias nucelares (perto de 100 
pessoas), constituindo famílias extensas com e dilatada rede de parentesco. Estas, 
embora destituídas de terras, não deixaram de existir e se ampliaram. Entre o Jakutinga e 
o Okoy, dizem os índios, havia mata densa, com caça, remédios, matéria prima para suas 
casas e artefatos, e os grupos familiares se orientavam em função da disponibilidade de 
água boa para definirem seus lugares de habitação; o contato entre as famílias de um e 
outro lado do Rio Paraná era feito por canoas. 
 

III.2.2.- A história contada pelos índios  

 Pesquisas de campo recentes (2004) forneceram dados que permitem recompor a 
situação do Jakutinga/Okoy a partir dos anos 1960, e que corroboram com dados colhidos 
entre 1995 e 1997.   
 
 Nos depoimentos de homens e mulheres indígenas mais idosos, alguns ñanderu 
(“sacerdotes”, “rezadores”) como João Palácio, Faustino Centurión e Jerônimo Alves, todos 
entre 73 e 80 anos, contam que havia entre 100 e 130 famílias (500/650 pessoas), no tekoha 
guasu do Jakutinga pelos anos 1960/1970, e que a presença maciça de brancos se deu a 
partir de 1960, provocando uma intensa perambulação dos índios pela região – o "tempo do 
sarambi". 
  
 As narrativas falam da existência de “principais” ou tamõi , homens detentores dos 
conhecimentos do âmbito do sagrado e, por isso, orientadores das linhas do teko marangatu 
(modo de ser religioso), responsáveis pela condução espiritual – extremamente valorizada 
pelos Guarani – dos grupos sob sua influência, junto com seus yvyraija (“segundo”, 
“imediato”) das várias localidades compreendidas na região referida entre os Rios Pasokue, 
Okoy, Jakutinga e os outros citados – se incluem os espaços tomados pelo lago (v. Mapa 4). 
 
 Aleixo Bogado, ascendente dos Bogado que hoje vivem no Añetete, foi um 
desses líderes nos anos 1950-1960; sendo substituído a seguir por seu filho Jerônimo 
Bogado. Outro tamõi  apontado pelos índios foi Odilon, rezador reconhecido e legitimado 
como “principal” em todos os tekoha da região, da mesma forma que Francisca, uma 
ñandesy (sacerdotisa) mencionada com respeito nas narrativas dos índios. Citam ainda 
Ramón Eteche que, nos anos 1970, era um "principal" com forte liderança religiosa e poder 
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de influência política junto de grupos familiares extensos sob sua orientação. Depois de 
Ramón veio Colá Eteche, o último desses "principais". 
 
 Outro aspecto que aparece realçado nos depoimentos dos índios quando se 
referem a esse passado recente, vivo em suas memórias e reiteradamente aventado, fala 
da intensa mobilização intercomunitária das famílias ava-guarani em visitas freqüentes e 
permanentes a parentes da região. Havia sempre o marandu (aviso, notícia, convite) para 
participarem das cerimônias religiosas e festas profanas que as sucediam sempre que um 
tekoha promovia o ritual. Este modo de relacionamento que se mantém hoje em dia da 
mesma forma como descrito pela literatura em relação aos Guarani "históricos", revela 
formas de utilização do tekoha guasu ou do espaço tradicional no que diz respeito às 
relações intercomunitárias. 
  
 Cabe reiterar que as descrições feitas sobre a organização morfológica do passado 
por vários informantes atuais do Okoy e do Añetete variaram pouco. Prevalece, nessas 
narrativas, a definição de que eram entre 05 e 09 oýgusu (ou casas grandes, que, no 
passado, abrigavam integralmente uma família extensa ou ñemoñare) distribuídas pelas 
margens e cabeceiras dos rios e arroios mencionados por eles, o que permite afirmar que o 
contingente aproximado de pessoas estaria entre 505 e 909 vivendo em torno da liderança 
de Ramón Eteche e Cola Eteche no tekoha guasu de Jakutinga entre 1960-70 – o que se 
confirma, em grande medida, pela presença das famílias que vieram do Paraguai e que 
estão hoje no Okoy. 
 
III.2.3.- A História do Jakutinga e o "grileiro" Ni colau 

 
 Nicolau Fernandes, um paraguaio fronteiriço, é personagem importante na 
historia recente do Jakutinga/Okoy como revelam reiteradamente as narrativas dos índios. 
Respaldado no conhecimento da língua, homem solerte e agressivo, exercia funções de 
"grileiro" e pretendia "controlar a região como se fosse um cacique”, estabelecendo 
intermediações escusas no comércio de madeira dos índios e ao promover engodos e 
falcatruas com as terras ocupadas por eles, impondo força política sobre as famílias 
indígenas que não o legitimavam, mas que aos brancos aparecia como interlocutor 
indígena. 
   
 Dominando os códigos de um e outro lado, em parte obteve sucesso. 
Funcionários do INCRA e da FUNAI se deixaram levar por suas palavras e o 
consideraram "índio aculturado” ou “remanescente” e, tomando o restante dos índios por 
ele, declararam em relatos oficiais não haver mais do que "remanescentes indígenas". 
Nicolau teve participação – e ganhos – com chegada dos colonos aos assentamentos do 
INCRA e o apoio militar.  
 
 Nos anos que antecederam a chegada da hidroelétrica este paraguaio procurou de 
todas as formas se aproveitar dos índios. Estes afirmam que "comandava tudo” na região do 
tekoha guasu do Jakutinga/Okoy, mobilizando-os na derrubada de matas para formação de 
fazendas vindouras, tentando desalojá-los das terras que ocupavam e estabelecendo a 
intermediação de negócios com a terra. Os índios contam que “nós escondia tudo do 
Nicolau", com medo.  
 
 No seu tempo, segundo os índios, houve, portanto violência, o que lhes causava 
medo e estimulava o traslado ao Paraguai, fugindo do “terror” que se instalara na região. 
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Era o tempo do sarambi . Em suas narrativas indicam que teria havido parceria entre o 
Nicolau e funcionários do INCRA para contornar situações e, certamente, auferir ganhos 
com transações escusas. Em 1975, por falcatruas com terra, madeira e contrabando, 
Nicolau foi preso. Isso permitiu que o líder político ava-guarani Fernando Kamba’i 
assumisse, sem interferências desse cidadão, a liderança das famílias do lugar. Os 
índios, eliminado Nicolau, estabeleceram relações diretas com instâncias capazes de 
encaminhar seus problemas com a terra.  
 
 Vários chefes de famílias extensas (tamõi) como Silvino Vaz, Pedro Alves, João 
Centurión, Alfredo Centurión e outros não dispersaram, como dito, para o Paraguai ou 
outros lugares; mantiveram estruturado o Jakutinga/Okoy. Organizados, estabeleceram 
alianças com pessoas e instituições não indígenas para enfrentar a conturbada situação 
daqueles anos (1970-1980).  
 
 Liderado por Fernando Kamba'i Fernandes este grupo de famílias procurou 
convencer outras famílias do Jakutinga/Okoy a ficarem no lugar e, junto àquelas que 
haviam "disparado" em especial ao Paraguai, a voltar para reforçar a organização e o 
empenho em garantirem espaços territoriais para a vida comunitária. As famílias extensas 
ou representantes delas que permaneceram com Fernando Kamba'i são consideradas, 
hoje em dia, como “famílias pioneiras”, e às quais cabe a definição do ordenamento 
político naquela aldeia. 
 
III.2.4.- A Colônia Guarani  

 Houve, ainda, na história desses indígenas, a criação da Colônia Indígena Guarani 
nas proximidades da cidade de Foz de Iguaçu, área reservada pelo SPI para ocupação 
indígena com "área exata de 517,9771ha" (Lopes e Kaniak, 1977). Várias famílias do atual 
Okoy mencionam que ali estiveram por pouco tempo na época do sarambi  (dispersão), mas 
esta reserva, criada por determinação de Governo sem critérios pautados na morfologia 
social do grupo indígena, nunca foi espaço de referência  dos índios aqui em pauta. Muitos 
afirmam que ali estiveram por necessidade de deixar o Parque Nacional do Iguaçu de onde 
eram originários. A Colônia Guarani, desse modo, não foi criada para os grupos familiares do 
Jakutinga/Okoy e precede a "descoberta" do Jakutinga/Okoy e a formação do lago (v. jornal 
"Fronteira do Iguaçu" de 16.12.1975). 
 
 Situada no Município de Foz do Iguaçu, já em 1977 não havia mais índios ali. Sem 
atenção do Estado, a área foi sendo ocupada por brancos e pouco a pouco abandonada 
pelos índios. O desestímulo à sua ocupação por indígenas provavelmente adviria da 
desconsideração pelos padrões de ocupação territorial ava-guarani, pois a escolha daquela 
terra reproduziu a prática indigenista oficial e sua escolha foi realizada por critérios não 
indígenas. Sua localização, como em diversas outras áreas guarani (Dourados, Amambaí, 
Caarapo e tantas outras no MS), era planejada para estarem próximas a centros urbanos ou 
vilas, o que facilitaria sua “assimilação” ou “integração” como se considerava então. A 
Colônia Guarani transformou-se no bairro de Três Lagoas, periférico à cidade de Foz do 
Iguaçu. Relatório da Funai de 1981, sem citar fontes , revela que "a maioria dos guarani de 
Três Lagoas foi dizimada por epidemia de maleita no período de 1948-50, tendo os seus 
descendentes se retirado da área na década 1950/60, sob pressão da sociedade 
envolvente" (Horst, 1981). 
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III.2.5.- Movimento Guarani por terras: organização  

 O movimento por terras guarani se manifestou no Oeste paranaense a partir dos 
anos 1960 com a chegada massiva da colonização, e se intensificou com as primeiras 
iniciativas para a formação do lago de Itaipu no início dos anos 1970. 
  
 Contrariando técnicos da FUNAI que alegaram, nos anos 1970, não existir índios 
nas margens do Rio Paraná, mas "somente remanescentes", os Guarani eram muitos como 
se depreende de suas narrativas e como se constata nos dias de hoje. Do início da 
implantação da usina hidroelétrica nos anos 1970 até 1985 com a definição dos 231ha do 
Okoy, as famílias não deixaram de apontar seu descontentamento e de reivindicar terras. 
Nunca aceitaram a pouca área do Okoy para onde foram por falta de alternativa e em 
meio a circunstâncias peremptoriamente definidoras da situação , isto é, a 
inexorabilidade das águas da represa que inundariam suas terras de ocupação permanente. 
Naquele momento era necessário um lugar para se instalar. Okoy já então foi considerada 
alternativa provisória; a expectativa de espaços ma is adequados estava, já nesse 
momento, no horizonte de reivindicação das famílias  indígenas envolvidas .  
 
 Alem da pressão para que aceitassem Okoy havia ainda o total desconhecimento 
sobre o futuro. Fora criada uma situação incompreensível para os índios que não podiam 
imaginar as pretensões do branco de construir, como constataram posteriormente, um “mar” 
(y guasu); as dificuldades se ampliavam face às incompreensões de língua e códigos. As 
águas, além disso, atingiriam extensão superior à imaginada por eles que só puderam dar-se 
conta disso com a inundação efetiva, quando constataram a real dimensão de terra que lhes 
haviam sido destinadas. Estes ava-guarani, contudo, "fizeram sentir à Itaipu seu 
descontentamento em relação à terra em que haviam sido reassentados" (v. Santos, 1994).  
  
 Alguns fatores como a dissolução do regime militar em meados dos anos 1980; a 
repercussão internacional do problema e a presença de representantes do Banco Mundial na 
região para averiguar “o caso do Okoy/Itaipu Binacional”; a internacionalização das temáticas 
ambientais; o apoio de instituições como a ANAI-RS e o CIMI Regional entre outros, 
contribuíram para o movimento e a organização das famílias indígenas que foram alojadas 
no Okoy, em sua pertinaz disposição de reaver terras e obter garantia de seus direitos (cf. 
Santos, 1994). 
 
III.2.6.- Okoy como forma paliativa de “solucionar”  problema 

  
 Como referido, o Estado (FUNAI, INCRA, Itaipu Binacional) partia do pressuposto, 
ancorado em levantamentos inconsistentes de seus té cnicos , que não havia mais do 
que algumas poucas famílias “remanescentes”, um erro que reverbera até hoje. Premidos 
por uma força maior que tornava inexorável a implantação do projeto hidroelétrico, os entes 
Estatais promoveram iniciativas para alocar os índios do Jakutinga/Okoy em “qualquer 
lugar ” de modo a não obstruírem o projeto.  
 
 Circunstancialmente restou, nas margens do Rio Okoy, um exíguo espaço que não 
seria inundado e que totalizaria 231ha após a formação do lago, área que se tornou o Posto 
Indígena do Okoy, uma unidade administrativa da FUNAI. 
 
 Com efeito, chama a atenção do visitante a exígua e inapropriada área do Ocoy, 
eliminando qualquer dúvida a respeito das considerações dos índios sobre o caráter 
provisório da terra e justificando suas reivindicações por melhores condições de vida. As 
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famílias desse tekoha estão espremidas entre as águas do lago e terras de seus vizinhos, 
colonos que ocupam pequenas propriedades e que as aproveitam ao máximo, não raro 
adentrando com suas roças na área dos índios. Em alguns trechos, não há mais do que 50 
ou 70 metros entre o roçado do colono e o lago. Causa a sensação, sentida pelos índios, de 
opressão e aperto (v. Mapa 4). 
  
 A sensação de opressão que se manifesta no aspecto físico também aparece no 
tratamento depreciativo que os colonos vizinhos dedicam aos índios. A coexistência 
relativamente pacífica de hoje (2006) decorre de muitos encontros e reuniões formais entre 
colonos e índios realizados no passado, com intermediação da FUNAI e prefeitura, para que 
os ânimos fossem apaziguados, o que ilustra a atitude pouco amistosa dos vizinhos dos 
índios.  
 
 Além do clima relativamente tenso das relações interétnicas locais, a proximidade 
das roças dos colonos torna a área indígena insalubre com a utilização de agrotóxicos para 
adubar ou manter cultivos, contaminando água, terra e ar. Há pouco espaço para atividades 
agrícolas e a realização econômica (subsistência ) para todas as famílias do lugar, um 
problema que se agrava com o crescimento da população e a conseqüente formação de 
novas famílias que necessitam de terra para instalar suas habitações e produzir sua 
alimentação . 

III.2.7.- Fluxo de parentes do Paraguai ao Okoy 
 
Como mencionado acima, no “tempo do sarambi” parcela dos índios do tekoha 

guasu do Jakutinga/Okoy sentiu-se forçada a se deslocar ao Paraguai – e, em menor 
escala, à Argentina e terras indígenas no Paraná. Manteve-se no Okoy o grupo de 
famílias que “resistiu” em terras do Jakutinga/Okoy e aceitou ocupar temporariamente  o 
Okoy, sem arrefecer em suas demandas à FUNAI e à Itaipu Binacional de compensação 
pela perda de suas terras de "ocupação permanente". 

 
Alcançaram êxito com a aquisição, em 1997, das 1750ha que se tornaram o 

tekoha do Añetete, indiscutivelmente um referencial a demonstrar as possibilidades de 
gestão territorial capaz de favorecer a estabilidade política, econômica e social com a 
disponibilidade de terras que oferece, intervenções de apoio técnico e financeiro e 
metodologia adequada à situação local. 

 
Mas a aquisição do Añetete não foi suficiente para disponibilizar terras às famílias 

extensas vinculadas ao tekoha guasu do Jakutinga/Okoy. 
 
 A diversificação dos problemas fundiários Guarani observados nos últimos três 
anos está referida, em grande medida, ao fluxo de famílias que se trasladaram, com maior 
intensidade a partir de 2000 e voltando do Paraguai, para o Okoy, ocasionando repentino 
aumento populacional nesse tekoha. Em outubro 2004 dados da FUNASA indicavam que 
eram 585 indivíduos ava-guarani (em sua maioria) e mbya vivendo no Okoy. 
 
 Não há que se descartar, de outro lado e como variável importante do problema, o 
crescimento vegetativo da população do Okoy; o período compreendido entre os anos 
1970 e hoje abrange mais de 30 anos, tempo suficiente para o surgimento de novas 
gerações. 
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 O fenômeno, no entanto, deve ser tratado com acuidade; sua análise deve superar 
a consideração simplista de que "são índios do Paraguai" que vieram para o lado 
brasileiro por conta dos benefícios oferecidos pelo governo – muito embora isso tenha 
peso circunstancial nos cálculos das famílias indígenas ao organizarem suas vidas. 
 
 A rigor as famílias ava-guarani que se trasladam para o Okoy vindas dos tekoha 
do Paraguai com os quais mantêm alianças políticas, empatia espiritual e laços de 
parentesco, realizam um movimento de retorno , depois do "tempo do sarambi ", às 
terras tradicionais do tekoha guasu do Jakutinga/Okoy e à convivência de seus parentes, 
agora no tekoha do Okoy.  
 
 Tem peso grande nesse fluxo de famílias a instituição Guarani do oguata  
(“caminhar”, andar, conhecer, realizar visitas), um aspecto importante da tradição de 
conhecimento desses povos Guarani e que materializa o relacionamento social  nas 
constantes visitas (que podem durar meses, embora sejam sempre temporárias) a 
parentes de outros lugares, não raro distantes. No caso do Jakutinga/Okoy esses 
traslados/visitas ou o oguata, foram fortemente influenciados pela invasiva presença do 
branco em seus espaços de ocupação tradicional. 

 
Um outro aspecto relevante a ser considerado na análise da condensação 

populacional no Okoy atual, é que na análise da morfologia social Guarani 
contemporânea constata-se que os critérios de ocupação de uma área de uso exclusivo, 
isto é, o tekoha, são definidos por relações de parentesco que condicionam a presença ou 
não de uma família nuclear em um determinado espaço, não sendo, assim, uma dinâmica 
aleatória. As relações das famílias vindas do Paraguai com seus parentes do Okoy estão 
estabelecidas como tradição, e têm sido mantidas no mínimo a partir da existência do 
tekoha guasu do Jakutinga/Okoy. 
 
 Para ilustrar esse “caminhar” (oguata) são apresentados aqui dois depoimentos de 
famílias extensas desses Guarani que “voltaram” ao Okoy depois de perambular e circular 
pelo território em decorrência do “sarambi” que se instalou. O primeiro caso é de Gregório 
Venega (75/80 anos) e o segundo de Nazario Martins (30 anos). 
 

III.2.8.1.- Gregório  Venega e a circulação pelo te rritório  

 Gregório Venega (75/80 anos), um tamõi com ampla descendência (ñemoñare ou 
família extensa), nasceu em um tekoha incluído no tekoha guasu do Jakutinga/Okoy nas 
proximidades da cidade de Cascavel denominado Clarita. Ali viveu até trasladar-se, com 
sua família, para um lugar denominado Lope’i nas proximidades do Rio Jakutinga. De 
Lope’i Gregório foi para Santa Tereza, um espaço tradicional ava-guarani no Paraguai 
também tomado, posteriormente, pelas águas, onde se casou com Maria Lopes com 
quem teve, como dito, ampla descendência. Entre 1946 e 1956, sempre segundo seu 
depoimento, Gregório esteve no Paraguai, de onde saiu para ir para as proximidades de 
cidade de Santa Helena onde se instalou junto a outras famílias indígenas – 
provavelmente trabalhando em fazendas, o que vincula a memória dos índios atuais à 
frente de expansão rumo ao oeste do Paraná. De Santa Helena Gregório foi juntar-se 
novamente às famílias do Jakutinga em Lope’i; daí foi para a região de Vera Cruz do 
Oeste e andou pelas bandas de Laranjeira. Em 1982 veio para o Okoy, foi, tempos 
depois, para a Argentina e regressou novamente ao Okoy em 2000. 
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 Em seu depoimento Gregório Venega afirma que sua família e, depois, ele e seus 
descendentes, estiveram permanentemente em busca de lugar para assentamento, 
circulando na região sem, contudo, alcançar o espaço territorial desejado. A liderança 
política atual do Okoy faz parte de sua rede de parentes. 

III.2.8.2.- Nazario Martins 

  A narrativa de Nazário Martinez (30 anos) confirmada posteriormente por seu pai, 
indica o motivo do porque da vinda de toda sua família para o Okoy. Nazário é neto por 
linha materna de Guilherme Rocha respeitadíssimo e idoso ñanderu ava-guarani do Okoy 
nascido no Jakutinga, mas que viveu muitos anos no Paraguai, assentando-se 
definitivamente no Okoy desde meados de 1980 como a maioria das famílias chamadas 
“pioneiras” – como será visto adiante, Guilherme Rocha deixou o Okoy e se mudou com 
sua gente para um assentamento de colonos do MST.  

 
O pai de Nazario, Reginaldo Martins, é casado com Rogelia Rocha, filha de 

Guilherme. Reginaldo afirma que outros três de seus filhos ficaram no Paraguai e que só 
não vieram para o Okoy por causa do espaço reduzido que teriam e não poderiam plantar 
suas roças. 

 
Nazario e seus ascendentes imediatos viveram anos no tekoha de Akaraymi, 

Paraguai, onde, segundo conta, há espaço suficiente para as famílias ava-guarani do 
lugar plantarem suas roças, e que há equilíbrio entre número de habitantes e terras 
disponíveis. Perguntado sobre essa relação em outras áreas no Paraguai com as quais as 
famílias do Okoy estão aparentadas e aliadas como Kirito Pyahu, Arroyo Guasu e Itabó , 
Nazario e outros índios informaram haver certa disponibilidade de espaço nesses tekoha, 
e que indubitavelmente apresentam melhores condições do que Okoy – o que contrairia 
um pouco a lógica segundo a qual, se há lugar para plantar e construir suas casas nesses 
lugares, porquê vêm para o diminuto Okoy? 

 
Em idade de se casar Nazario deixou temporariamente Akaraymi e veio para o 

Okoy onde contraiu matrimônio com sua mulher atual. O casal foi viver na casa do pai do 
noivo – invertendo a tendência da uxorilocalidade Guarani, provavelmente em função de 
condições econômicas – no Akaraymi onde viveu por vários anos. Em 2003 regressaria, 
com mulher e filhos, "definitivamente", como afirma, para junto de seus pais que o 
precederam na vinda de Akaraymi para o Okoy. A exemplo de outros indígenas que 
voltaram do Paraguai, Nazario informa que as condições de vida nos três tekoha 
mencionados não são ruins , relativizando a noção peremptória de que o fluxo para 
Okoy se deve às boas condições encontrada no Brasil ou o "apoio" dado aos índios pelo 
governo. 
 

Um aspecto que apareceu com ênfase nas narrativas de Nazario e tantos outros 
indígenas que estiveram no Paraguai foi, com efeito, o atendimento de saúde. Dizem que 
no país vizinho não há qualquer forma de atendimento de saúde destinado aos índios. 
Apesar de não passarem fome naqueles tekoha, pois há onde plantar, não recebem, 
contudo, atendimento de saúde, o que é motivo de queixas. Alegam que “os padres” de 
Akaraymi têm remédio, mas cobram para fornecê-los, o mesmo ocorrendo com as 
consultas médicas em hospitais e postos da rede pública que devem ser pagas. 
 
 Uma consideração importante referente à questão do fluxo de índios do Paraguai 
para o Brasil é de que não se trata de um fenômeno recente e desconhecido. Nos anos 
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1980 o Departamento Jurídico da Itaipu Binacional já questionava “a chegada", e não a 
volta , "de indígenas provenientes do Paraguai” (Costa 2002, 27), provavelmente 
referindo-se ao vai-e-vem decorrente de visitas a parentes ou em função do "tempo do 
sarambi" nos anos 1970. No mesmo sentido, durante os trabalhos (1995/1997) para 
encontrar, escolher e adquirir as terras que se tornariam o Añetete, os índios comentavam 
com freqüência sobre o desejo de seus parentes de voltarem do Paraguai e outros lugares, 
para o convívio dos familiares no Okoy. 
  
 Assim, a exemplo de Nazario e Gregório, o fluxo de famílias e pessoas indígenas 
entre os tekoha localizados nos dois países é constante, antigo e não deverá ter fim, a 
menos que sejam rompidas as formas tradicionais de organização social e morfológica 
desse grupo étnico, o que parece estar distante de ocorrer como demonstra sua história de 
contato. 
 

III.2.9.- Argentina e o Paraguai 

  
 Apesar da maioria das famílias do Jakutinga/Okoy ter se "desparramado" no 
"tempo do sarambi" para o Paraguai, um contingente menor também foi para a Argentina 
– a desproporção está vinculada às relações intercomunitárias dos ava-guarani com os 
tekoha do Paraguai; cruzando os rios Iguaçu e Paraná para a Argentina, já se encontram 
quase que exclusivamente os guarani-mbya.  
 
 Os índios comentam, contudo, que na Argentina  o atendimento dado aos índios 
"é melhor" que no Paraguai. O governo, dizem, oferece cestas básicas e atendimento 
grátis de saúde, além de terem terras e matos disponíveis, o que é valorizado pelos 
índios. As aldeias mbya das proximidades de Puerto Iguaçu estão instaladas em matas que 
seriam continuidade do Parque Nacional do Iguaçu (17). Os índios, porém, não podem 
plantar ou derrubar mato, apenas construir suas habitações. Para sobreviver produzem 
artesanato que, como informam no Okoy, é estimulado pelo governo argentino. Não há 
informações sobre educação.  
 
 No Paraguai há, em alguns locais, fomento a atividades agrícolas. Em Akaraimi, a 
área mais vinculada a Okoy, há uma forte presença missionária da ordem católica Verbo 
Divino; comentam os índios que "os padres" ficam com parte do que é produzido em suas 
roças e que são estimulados a produzir algodão para venda que, comentam, fica em boa 
parte com os religiosos para suprir os gastos com o plantio, o que é motivo de crítica; esse 
aspecto também pode ter peso e influenciar o cálculo das famílias ava-guarani que retornam 
ao Okoy.  

III.2.10.- A hidroelétrica ou o redescobrimento das  famílias do   
    Jakutinga/Okoy 
 
 A partir dos anos 1960 a história dos ava-guarani passou a ser referenciada de 
forma mais intensa à expansão da colonização vinda do sul e do leste como já indicado. 
Com a implantação da Usina Hidroelétrica de Itaipu a partir dos anos 1970, profundas 
mudanças serão operadas em toda a ampla região sob sua influência, o que configurará um 
perfil específico ao desenvolvimento da região. 

                                                 
17 Caberia estudo mais cuidadoso para conhecer a realidade dos mbya do norte da Argentina. 
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 O INCRA, que já vinha realizando projetos de assentamento para colonos na 
região, estará agora, com a Itaipu, como ator de proeminência na configuração da situação 
histórica (Oliveira, 1988) vivida pelos ava-guarani e mbya aqui focados. 
 
 Para cumprir sua missão de desobstruir o Parque Nacional do Iguaçu da presença 
de colonos, o INCRA desapropriou, nos municípios de São Miguel do Iguaçu e Foz do 
Iguaçu, uma gleba de terra de 12.500ha, dentro do Projeto Integrado de Colonização da 
Gleba Ocoí (PIC-OCOÍ) ou Terreno Ocoi, em “ato expropriatório, Decreto Federal No.69.412, 
de 22.10.1971, para o fim exclusivo de assentar [437] famílias de colonos que, então, seriam 
retirados do Parque Nacional do Iguaçu"  (Lopes e Kaniak, 1977: 2; cf. Costa 2002).  
 
 Análises técnicas posteriores revelaram, asseguradas as dimensões calculadas 
para a represa, que as águas alcançariam áreas superiores ao que se esperava dessa 
Gleba, o que levou o INCRA a reavaliar os perímetros anteriormente definidos. Ao cadastrar 
as famílias de colonos que seriam atingidas pela represa, foi detectada a presença de 
indígenas . 
    
 Diante do "inusitado", o INCRA agiu com critérios próprios, de instituição que lida 
com reforma agrária para colonos, não com índios . Estes, na classificação das 
populações que seriam remanejadas com a formação do lago, foram incluídos no último grau 
de prioridades no rol de situações fundiárias para efeitos de indenização; primeiro seriam 
atendidos os que tinham documentos de propriedade; depois, os que tinham títulos 
provisórios e impostos quitados; em terceiro lugar os posseiros e, finalmente, os “ocupantes 
diversos”, onde se encaixavam os índios (jornal O Estado de São Paulo, 08.11.1978).  
 
 Constatada, no entanto, a existência de índios, a FUNAI foi acionada e designou 
funcionários a se deslocarem à  
 

"área da Colônia Indígena Guarani (...) e ao Projeto Ocoy, para examinar a 
situação do grupo indígena ali localizado, bem como manter entendimentos com 
autoridades da região objetivando solucionar o problema de localização  do 
referido grupo indígena" (Gal. Ismarth de Oliveira, então presidente da FUNAI, 
Portaria No. 162/P, de 23.04.1977).  

 
 Os servidores encontraram apenas 11 famílias  (18), demonstrando, como 
comprovado posteriormente, que os procedimentos de abordagem, de coleta de informações 
e fontes consultadas não foram operados com os necessários cuidados metodológicos que a 
situação exigia. Os indigenistas não consultaram os índios  – erro crasso no 
indigenismo  – para ouvir suas interpretações, histórias e reivindicações como se espera do 
profissional da área. Recorreram ao expediente mais fácil  – e autoritário de decidir pelos 
indígenas – buscando dados e informações junto a funcionários do INCRA e “pessoal 
técnico da Itaipu”, atores comprometidos com o projeto da usina por inserção institucional e 
sem qualificação  para avaliar a situação dos índios.  
 
 No caso dos funcionários do INCRA, suas vinculações institucionais na questão 
fundiária da região os tornavam focos de pressão por pessoas e grupos interessados na 
definição da posse de terras e indenizações, o que os tornava potencialmente 
comprometidos para opinar sobre Terras Indígenas. O “pessoal técnico da Itaipu” por sua 

                                                 
18 Os dados oficiais se contradizem em relação ao número de famílias encontradas, variando entre 11 e 13. 
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vez, estava atrelado às ordens e orientações dos construtores da usina e também não 
estavam qualificados a opinar com propriedade sobre os índios. 
 
 Assim, consultado pela FUNAI o INCRA local disponibilizou servidor “com pleno 
conhecimento do terreno e da atuação do Projeto , para nos acompanhar no 
desempenho da 2a. etapa do trabalho" (cf. Lopes e Kaniak, 1975: 3) de localizar os índios. 
Concluíram não haver “qualquer resquício de elementos indígenas (...) mas adentrando mais 
além (...) às margens do Rio Paraná (...) constatamos a existência de 11 famílias indígenas 
já identificadas pela Administração do PIC-OCOI (19), em processo de aculturação  (os 
filhos freqüentam as escolas mais próximas)" (idem, fls. 4). 
 
 A declaração de que são “índios aculturados” surge como uma senha, um código 
que definirá, então, a orientação do organismo tutelar, desbloqueando responsabilidades e 
preocupações, criando a sensação de que o dever rondoniano de servir aos índios estava 
sendo cumprido. Sendo índios “aculturados”, em “número reduzido”, com uma organização 
morfológica que não atendia ao imaginário dos técnicos de que “índios vivem em ocas” e 
aldeias circulares ou côncavas, dessas poucas famílias se cuidaria dando-lhes lotes para 
sua “integração” à vida nacional.  
 

III.2.11.- A usina hidroelétrica como projeto inego ciável de governo 

  
 Vale lembrar que vigorava como plano orientador de governo para a região, 
envolvendo inúmeras instituições e instâncias oficiais, a construção da usina hidroelétrica. 
Qualquer questão, como observado em outro ponto deste relato, dentro da área de influência 
da usina era, a partir do início de sua construção, definida em função dos critérios do 
empreendimento, cabendo a outras esferas de governo – como a FUNAI e o INCRA – um 
papel meramente coadjuvante, para cumprir as determinações na realização do projeto. 
Difícil imaginar qualquer instância, oficial ou não , questionando o empreendimento ou 
apresentando impedimentos à sua implantação, realização que envolvia grandes 
investimentos financeiros e embutia projeto político e econômico de dimensões 
consideráveis e de relevância estratégica ao país (20). 
 
 As informações, parcas e ausentes de consistência, apresentadas em relatórios de 
servidores da FUNAI definiram rumos dos quais índios e algumas instituições locais se 
ressentem ainda hoje; respaldaram com dados superficiais as decisões do Presidente da 
FUNAI que em correspondência ao Diretor Geral da Itaipu Binacional informava, em 
22.06.1977, que o contingente indígena na região era composto de "11 famílias ou 27 
pessoas" (21) (carta de Ismarth Araujo, Presidente da FUNAI, a José C. Cavalcanti, Diretor 
Geral da Itaipu). Sobre esses dados inconsistentes será construído o problema 
Jakutinga/Okoy, hoje Okoy, que aglutinará no correr das décadas seguintes, uma 
permanente incidência de equívocos. 
                                                 
19 Projeto Integrado de Colonização Ocoí. 
20 1965: assinatura da Ata de Itaipu entre Brasil e Paraguai inicia entendimentos para a construção da hidroelétrica. 
22/06/1966: assinatura (Brasil e Paraguai) da “Ata de Iguaçu”, em que se manifesta a disposição de levantar os recursos 
hidráulicos do Salto de Sete Quedas a Foz do Iguaçu. 12/02/1967: instituição de Comissão Mista Brasileira-Paraguaia 
para a implementação da Ata do Iguaçu. 26/04/1973: Brasil e Paraguai assinam o Tratado de Itaipu, para aproveitamento 
hidroelétrico do rio Paraná. 18.05.1974: criação da Itaipu Binacional. 1975: início da construção da Itaipu. 13.10.1982: 
fecham-se as comportas de Itaipu e a primeira das 18 unidades geradoras de energia inicia atividades em 17.12.1983. 
21 Estes números dariam uma média de 2,4 pessoas por família, extremamente reduzida para os Guarani, cuja média por família 
nuclear pode ser considerada com pai, mãe e três filhos. Caso tenham sido contabilizadas acertadamente e fossem 11 famílias 
nucleares Guarani, provavelmente haveria ao menos 50 pessoas.   
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 Havia, no entanto, indícios de que as 11 famílias encontradas não estavam sós ou 
isoladas, corroborando com o raciocínio fundamentado na organização morfológica Guarani 
que permite transformações e composições na organização das relações familiares segundo 
a situação vivida (em momentos de sarambi pela presença do branco, p. ex.; ou de conflitos 
internos por liderança), o que tornava complexo o quadro e exigia qualificação para obter 
informações mais consistentes sobre a rede de parentesco em torno dessas 
aproximadamente 55 pessoas. Assim, 
  

"em conversa com o Delegado Regional da Funai, Dr. Harry Telles, os 
representantes dos Guarani em Ocoy falaram de setenta famílias  [ou 350 
pessoas] entre as que estão no Paraguai, no Rio das Cobras, em outras áreas 
indígenas do estado do Paraná e em fazendas da região. Que antes das 
arbitrariedades do INCRA a comunidade era formada por 150 pessoas" (Carvalho, 
1981: 08) [grifos meus]. 

 

III.2.12.- "Redescobertos", era necessário assentar  os índios 

 Constatada a presença dos índios era determinante, para evitar qualquer prejuízo 
ao cronograma de implantação da usina, encontrar-lhes terra. Como referido, fracassada a 
medida imediata tomada pela FUNAI de “aldear índios” levando-os para o Posto Indígena 
Rio das Cobras, era necessário tomar providências. 
 
 Calcada na informação equivocada de que seriam 11 famílias, fundamentada na 
concepção de que se tratava de "remanescentes indígenas aculturados" e utilizando cálculos 
mecânicos do tipo "tantas famílias, tantos lotes", a FUNAI orienta o INCRA e a Itaipu 
Binacional no sentido de que os índios fossem assentados em 265ha de preferência nas 
margens do lago (cf. Costa 2002, 21). 
 
 Foram então oferecidos lotes individuais às famílias catalogadas pelo incipiente 
levantamento da FUNAI, sugestão que provocou a intervenção imediata de juristas 
envolvidos com a "causa", sob alegação de que terra indígena é de posse coletiva e que não 
poderia ser dividida em lotes, originando, a partir dai, discussões amplas e calorosas sobre 
como resolver a questão do Okoy. Nesse momento, meados dos anos 1970, a figura do 
grileiro Nicolau havia sido eliminada e as famílias ava-guarani e mbya se aglutinavam em 
torno da liderança política de Fernando Kamba'i. Surgem também nesse cenário, novos 
aliados dos índios, oriundos da "sociedade civil"; o Conselho Indigenista Missionário – CIMI, 
instituição missionária católica, e a organização não-governamental Associação Nacional de 
Apoio ao Índio do Rio Grande do Sul – ANAI-RS, darão contribuição valiosa às famílias do 
Okoy nas suas questões sobre a terra. Vale lembrar que, acompanhando o incipiente 
processo de “abertura política” que despontava no país naquele momento, havia a atenção 
dos veículos de comunicação à “causa indígena”; no caso do Okoy, associado ao mega-
projeto do Governo que se instalava, havia uma propensão a divulgar os problemas 
enfrentados pelos índios, o que favorecia a compreensão e em alguma medida o apoio da 
opinião pública para a questão. 
 



 46

 O caso Okoy assumia dessa forma dimensão nacional e internacional, com pressão 
da opinião pública (22) em favor de uma demarcação de terras para os índios. A FUNAI, o 
INCRA e a Itaipu Hidroelétrica não se mobilizaram, contudo, nesse sentido.  
 
 Num cenário de muita discussão e pouco entendimento, a Itaipu Binacional e o 
INCRA apresentaram a alternativa de ocupação dos 231ha que se tornariam o Okoy, 
atendendo apenas parcialmente a demanda dos índios – como referido, a real dimensão da 
área só foi conhecida por eles após a complementação do lago. Não havia alternativa diante 
da iminente inundação programada para final de 1982.  

III.2.13.- O Okoy atual: "entrada" no Parque Nacion al do Iguaçu 

 Instituído o Okoy nas suas reduzidas 231ha, as famílias extensas "pioneiras" que 
ali se assentaram sob a liderança de Fernando Kamba'i consideraram, de imediato e após 
constatar a efetiva dimensão da área, ser esta uma ocupação temporária e em momento 
algum, de 1975 a 1995, deixaram de insistir na reivindicação por terras mais apropriadas, 
no que foram apoiadas por instituições da sociedade civil. 
  
 Após a definição do Okoy e instalada a usina, a empresa binacional considerou-se 
desobrigada de qualquer responsabilidade com os assuntos indígenas, em especial a 
questão fundiária, imbuída da certeza de que havia seguido orientações e determinações 
do organismo indigenista, titular oficial na assistência e administração dos temas 
indígenas. 
 
 Até 1995 a Itaipu permaneceu firme nessa deliberação, mantendo-se, na medida 
do possível, alheia às reivindicações dos índios que, apoiados por aliados, reivindicavam 
direitos por melhores terras. Nesse ano, entretanto, a empresa apresenta uma guinada 
em sua posição e passa a considerar pertinente o diálogo com os índios do Okoy, 
decidindo, em conjunto com eles, adquirir uma área que lhes seria disponibilizada. Em 
processo cuidadoso de acompanhamento e discussão com os índios para a escolha da 
área, em 1997 se concretiza a compra, pela Itaipu Binacional, de 1750ha para a 
constituição do tekoha do Añetete, no Município de Diamante do Oeste, Paraná (v. 
Thomaz de Almeida, 1995). 
 
 Em outubro de 1995 e durante o levantamento de dados, estudos e análises 
antropológicos para orientar a decisão da hidroelétrica, 

 
"a comunidade  de Okoy [era] composta de aproximadamente 80/100 famílias 
nucleares [400/500 pessoas]. Perto de 50 dessas famílias [250 pessoas] permanecem 
no Okoy. Outras 14 [70 pessoas] participaram da "reocupação" do Paraná Porã e lá 
estão. Outras 15 ou 20 famílias [75/100 pessoas] estão no PI Rio das Cobras como é 
o caso de Fernando [Kamba] (...). Outras estão no Paraguai " (Thomaz de Almeida, 
Anotações de Campo, 09.10.1995) (23). 

 

                                                 
22 Mazzarolo (2003) faz interessante crônica sobre os problemas sociais do período de implantação da usina de Itaipu. V. 
também Costa 2002. 
23 Como se observa na leitura dos cadernos de campo por ocasião dessa pesquisa, pouca atenção foi dada à existência das 
famílias que haviam ido ao Paraguai. O pesquisador, embora tenha levado em conta e apontado a existência de famílias 
ava-guarani do Jakutinga/Okoy no país vizinho, subestimou o contingente numérico que se trasladou.  



 47

 Com a aquisição das terras do Añetete para lá se mudaram perto de 42 famílias 
nucleares, mantendo-se as 22 restantes no Okoy, momento em que se viveu ali alguma 
descontração com a maior disponibilidade de espaço.   
 
 A partir de 2000 há intensa movimentação e volumoso fluxo de famílias que 
passam a voltar do Paraguai, o que fez aumentar substancialmente a população local e 
os problemas dai decorrentes. Concomitantemente, exacerbam-se os anseios daquelas 
famílias por terra, tema que na realidade nunca deixou de ser debatido. Como 
mencionado, a questão dos índios do Paraguai não é nova e em 1995 os índios 
comentavam durante os levantamentos para a escolha do Añetete que 

 
"não há gente 'de fora' no Okoy [do Paraguai]. Afirmam que aqueles que vieram ou 
que virão a Okoy são familiares e ex-ocupantes do tekoha, que fugiram para o 
Paraguai e agora estão voltando, o que indica haver concordância com a presença 
destes índios pela comunidade (sic). O líder mbya de Okoy, Teodoro Centurión 
[Alves] veio a nove anos do Paraguai, para onde havia ido, porque seu pai estava 
aqui, o que lhe dá direito de estar e ocupar e utilizar plenamente o tekoha (sic). 
(Anotações de campo, Thomaz de Almeida, 09.10.1995). 

 
 Sem respostas às suas demandas por parte de instituições oficiais, a mobilização 
por terras do Okoy se ampliou surgindo no horizonte, e posteriormente concretizada, a 
idéia da "entrada" no Parque Nacional do Iguaçu (v. Croqui 1, Nº 10). 
 
 Essa alternativa cabe ponderar, surgiu recentemente como possibilidade de área 
de ocupação. Durante a busca de terras para o Añetete essa possibilidade não foi sequer 
considerada, apesar do clima tenso que se vivia naquele momento e da disposição dos 
índios em "entrar" numa área; nas discussões que antecederam a escolha e ocupação 
definitiva do Añetete, não se comentou, em nenhum momento entre 1995 e 1997, sobre 
essa possibilidade; em 1995, como forma de pressão para que se concretizasse a 
aquisição das terras do então futuro Añetete, preferiram ocupar área de reflorestamento 
da Itaipu Binacional, que denominaram Paraná Porã, a "entrar" no Parque, alternativa que 
não foi sequer cogitada. 
 
 Independentemente de como surgiu o assunto, este passou a ser comentado, de 
forma velada e segundo a percepção do Antropólogo, a partir de 2004. Até então as 
famílias do Okoy discutiam as possibilidades de uma terra apropriada nos mesmos termos 
da escolha do Añetete, e aceitavam “qualquer terra”, de qualidade e dimensões 
adequadas e localizadas na região triangular formada pelas cidades de Guaíra, Toledo e 
Foz do Iguaçu, limite leste do território ava-guarani (v. Thomaz de Almeida, 1995). 

III.2.14.- Antecedentes da ocupação 
  
 Em dezembro de 2004 realizou-se na 6a Câmara do Ministério Público Federal, 
Brasília, um encontro (24) para discutir o tekoha do Okoy, sua precária e problemática 
situação e a necessidade premente de terras para aquela população.  

 

                                                 
24 Compareceram a essa reunião: a Sub-Procuradora da 6ª. Câmara; o Procurador Geral de República em Foz do Iguaçu; 
Diretores do INCRA; Diretores do IBAMA; Presidente da FUNAI e seu Diretor de Assuntos Fundiários; o Diretor 
Jurídico e a Superintendente do Meio Ambiente da Itaipu Binacional; Antropólogo da 6ª Câmara MPF; o Antropólogo 
signatário, na condição de consultor da Itaipu Binacional. 
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 Nesse encontro um dos diretores do IBAMA presentes apontou para a 
possibilidade de aquisição de terras fronteiriças  ao Parque Nacional do Iguaçu, 
considerando que poderia ser uma medida até mesmo de proteção ao Parque, contendo 
caçadores e agrotóxicos do agronegócio das proximidades das matas. Os índios 
souberam das ponderações do IBAMA no dia seguinte e passaram a considerar com 
maior ênfase a idéia de "entrar" nos limites do Parque. 
  

A partir de então o Antropólogo consultor da Itaipu Binacional iniciou um diálogo de 
aproximação com a Diretoria de Assuntos Fundiários (DAF) da FUNAI para que se 
discutisse um plano de aquisição de uma área nas margens do Parque, o que ocorreu em 
dois encontros realizados no Okoy com a presença do Diretor da DAF. Essa medida 
pretendia acelerar processos e dar tempo  à FUNAI para encaminhar atos concretos e 
evitar a já então propalada "entrada” no PN do Iguaçu, como viria ocorrer depois.  

 
No final de 2004 surgiu a alternativa, para esperar a aquisição das terras do 

“parquerembe” (beira do Parque), de se arrendar uma área aonde os índios pudessem 
plantar, assunto também discutido e acordado entre índios e o Diretor de Assuntos 
Fundiários da FUNAI. Ficou definido nessas conversas, que os índios aguardariam 
decisões e encaminhamentos da FUNAI em relação à compra de terras até fevereiro de 
2006. Nesse meio tempo, conforme fora discutido no Okoy, uma "área de até 300ha" seria 
arrendada para que as famílias do Okoy pudessem realizar cultivos e produzir alimentos. 
 

Houve uma inversão de esforços, em especial de técnicos da Itaipu Binacional, 
para encontrar terras que atendessem esse esquema, que teria, certamente, contribuído 
para acelerar encaminhamentos de aquisição de terras e arrefecido conflitos.  

 
A oportunidade se deu. Uma área de 110ha nas proximidades do Añetete, no 

município de Diamante D'Oeste foi encontrada. Terras de boa qualidade e inteiramente 
disponíveis para a agricultura; visitada, foi aceita pelos índios com satisfação. Atendia, 
portanto, o acordo definido pela FUNAI/DAF com as famílias do Okoy. 

  
 O arrendamento, contudo, não se concretizou. Uma vez mais a FUNAI se revelou 
incapaz de enfrentar e resolver problemas dos povos indígenas, mister para o qual existe, 
mesmo nesse caso de proporções reduzidas. Embora os procedimentos administrativos 
pertinentes para o arrendamento tenham sido encaminhados em Brasília, a demora em 
dar atenção ao caso no momento que dele se prescindia na Administração Regional da 
FUNAI em Guarapuava impediu sua concretização. Ignorando advertências e avisos 
sobre a questão climática das atividades de plantio e a conseqüente premência do 
arrendador e dos arrendatários da terra, o Administrador não reagiu em tempo hábil e o 
contrato não se deu; quando o administrador da FUNAI em Guarapuava tomou as 
medidas necessárias o negócio havia sido fechado dois dias antes com particulares. 
  
 Os índios manifestaram profunda indignação com o episódio  que veio provocar 
intensas discussões e movimentação em torno da perspectiva de "entrar" no Parque 
Nacional do Iguaçu, tema até então discutido de forma velada. O acordado meses antes 
com o Diretor da FUNAI – de que esperariam até fevereiro de 2006 uma definição sobre a 
aquisição de terras – foi desconsiderado e, a seu modo, passaram a se organizar para a 
"entrada" no Parque, o que se consumou em outubro de 2005. 
 
 Até meados de novembro, quando sofreram despejo em ação de reintegração de 
posse impetrada pelo IBAMA, inúmeras reuniões foram realizadas para encontrar solução 
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ao problema. Sem êxito. O obstáculo maior, tendo em vista as parcas possibilidades de 
reverter a reintegração de posse, era, então, encontrar terras para arrendar, alternativa 
que os índios aceitariam para esperar a decisão sobre uma terra definitiva . O momento 
agrícola, contudo, impediu que essas terras fossem encontradas. 
 
 Os índios foram retirados do Parque com força policial federal e, 
compulsoriamente, levados de volta ao Okoy, o que causou grande mal estar nas famílias 
que haviam se mobilizado. 

III.2.15.- Considerações  

 
 O Okoy exige iniciativas, decisões e procedimentos de instituições Estatais, em 
particular o organismo indigenista, para encontrar solução aos problemas de 
regularização de terras apropriadas a essa população. O caminho mais ágil para 
equacionar a questão parece ser a aquisição de terras , como discutido abaixo. Por parte 
das famílias extensas do Okoy, assumem posição similar à que antecedeu o Añetete e 
aceitam que sejam adquiridas terras de boa qualidade, com dimensão apropriada e onde 
tenham condições de plantar e realizar a vida comunitária. No encaminhamento de 
discussões voltadas para a solução do problema apontado, o Okoy não deve ser tratado 
isoladamente, mas no conjunto das outras situações, dentro de uma política pública com 
perspectiva étnico-regional.  
 

* 

*  * 

 
 A seguir serão apresentadas três situações locais surgidas nos últimos três anos e 
oriundas, ou decorrentes, das condições de vida no Okoy e da história recente dos grupos 
familiares extensos a ele ligados, todos vinculados ao Jakutinga/Okoy. 
 

III.3.- O caso de Fernando Kamba’i Fernandes  

 Fernando Kamba’i, falecido em 2005, foi o tamõi (líder de família extensa) de 
numerosa parentela e teve grande prestígio no Jakutinga/Okoy. Durante alguns anos, como 
visto, liderou as famílias que permaneceram na região até a garantia de ocupação no Okoy. 
Seu grupo é formado por aproximadamente 35 famílias nucleares ou 175 indivíduos, e deve 
ser incluído como pertencente ao Jakutinga/Okoy para efeitos dos cálculos das terras 
necessárias aos Guarani da região. 
 
 Desentendimentos políticos entre o grupo de Fernando e demais famílias extensas 
do Okoy tomaram dimensões consideráveis no início dos anos 1990. O conflito levou alguns 
de seus parentes a se envolver em luta corporal com opositores, ocasionando o 
esfaqueamento de um indígena. 
 
 As desavenças entre famílias extensas pela orientação política do tekoha são 
conhecidas na literatura etnológica e não são incomuns. Contribui em alto grau para a 
existência dos conflitos, no entanto, a pouca disponibilidade de terras que impede a 
separação ou formação de novas ñemoñare (famílias extensas).  
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 O incidente criou situação irreversível e impediu a convivência dos grupos 
antagônicos no mesmo espaço exclusivo. Fernando e seu grupo resultaram "perdedores" 
pelo consenso das famílias, e viram-se impingidos a buscar outro lugar para habitar – o que 
não seria um problema no passado quando o território estava disponível. No âmbito das 
normas de comportamento definidas nas relações de aliança e conflito entre famílias 
Guarani, o grupo “perdedor” deve procurar um lugar para o estabelecimento de um novo 
espaço comunitário. Com os espaços territoriais plenamente ocupados pela colonização, os 
desmembramentos familiares têm encontrado problemas quando a divisão de famílias 
extensas se torna inevitável, como neste e em outros casos apresentados a seguir. 
  
 Fernando Kamba'i e seu grupo viram-se sem alternativas e tiveram que mudar para 
a terra Kaingang do Rio das Cobras, onde lhes foram viabilizados espaços para suas 
habitações e suas roças. Uma outra divisão dos parentes de Fernando, segundo 
informações coletadas em 2004, estaria vivendo na terra ava-guarani de Rio Areias, em 
Inácio Martins (PR) (v. Nº 45 no Mapa/Tabela 3). 
 
 Em 1998 e após a constituição do Añetete, Fernando e alguns de seus familiares 
procuraram voltar ao Okoy onde estiveram por algum tempo; o clima de conflito, no entanto, 
persistia, o que os obrigou a voltar ao Rio das Cobras. No Okoy alegam que Fernando 
invariavelmente queria fazer valer suas orientações políticas que não eram aceitas pelas 
demais famílias “pioneiras” do lugar. 
 
 São poucas, contudo, as informações sobre esse grupo. No Okoy há forte reação 
dos índios em comentar o ocorrido no passado; para eles o problema está resolvido e não 
há muito que falar ou contar. Também se negam a fazer qualquer previsão sobre um 
eventual retorno do grupo de Fernando ao Okoy ou a alguma eventual terra que seja 
regularizada para ocupação das famílias dessa localidade. Ao que parece, os descendentes 
de Fernando Kamba’i estão assentados nas áreas indicadas e não se verifica nenhuma 
movimentação aparente de que pretendam voltar ao Okoy ou pleitear outras terras. É 
importante considerar, contudo, a possibilidade desse retorno ou a reivindicação de uma 
eventual terra futura por parte desse grupo ou de seus representantes. 
 

III.3.1.- Considerações  

 
 Cabe salientar a consideração de que o grupo de Fernando Kamba'i deve ser 
objeto de consideração e ser incluído nos encaminhamentos para atendimento das 
situações ava-guarani e mbya do oeste do Paraná, muito embora haja indicadores de que 
o grupo estaria plenamente instalado em Rio das Cobras. Se faz necessário uma 
avaliação pormenorizada sobre as pretensões desse grupo, o que se pode alcançar em 
visitas e conversas qualificadas com aquelas famílias. Essa iniciativa deve preceder 
encaminhamentos fundiários, assim como a consulta detalhada com todos os grupos da 
região. 
 

III.4.- "Oguata" do grupo liderado por Teodoro Alve s e Honório Benites  

 
 Antes de comentar sobre a situação desse grupo familiar extenso, cabe algumas 
observações sobre a especificidade das relações familiares no Jakutinga/Okoy e no Okoy 
de hoje, entre os mbya e os ava-guarani. Convivem hoje nesse local formas especificas e 
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diferenciadas de "ser Guarani" mbya e ava-guarani, tema que exigiria pesquisas mais 
aprofundadas e que aqui aparece em ponderações incipientes sobre essa situação 
etnográfica e que, considerando a questão fundiária, devem ser levadas em conta. 
 
 As relações entre os dois grupos Guarani são antigas e, ao que parece, se 
originaram durante andanças (oguata) de famílias mbya vindas do Paraguai pelos 
territórios ava-guarani no Paraná. Decorre dai a coexistência de formas liminares e 
"imbricadas" de tradições de conhecimento Guarani geradas no processo das relações 
entre as duas formas de interpretar o teko porã (o modo de ser considerado pelos Guarani 
como apropriado), configurando situação histórica (Oliveira, 1988) resultante da 
construção de novas tradições de conhecimento peculiares e especificas, forjadas na 
dinâmica de relacionamento espontâneo entre as duas formas possíveis de "ser Guarani". 
 

III.4.1.- Os mbya e os ava-guarani na região focada  

 A confluência dos Rios Paraná e Iguaçu delimita não somente fronteiras políticas 
nacionais entre Brasil, Argentina e Paraguai. Define também fronteiras étnicas e espaços 
territoriais entre mbya e ava-guarani, formando região limítrofe dos territórios tradicionais 
desses índios (v. Mapa 1).  
 
 Em níveis superficiais, como dito, verificam-se indicadores de transformações 
mútuas e historicamente construídas, com manifestações rituais e incidência de aspectos 
“não esperados” de grupos ava-guarani – como a utilização do mbaraka/violão dos mbya, 
pelos ava-guarani –, confundindo o observador que pretende classificar padrões de 
comportamento e linhas de pensamento dos grupos trabalhados. 
  
 No caso do Okoy, não parece haver ou ter havido "impedimentos estruturais" (cf. 
Cadogan, 1959) ao relacionamento entre os dois grupos Guarani, que não apresentam 
disparidades acentuadas que impeçam convivência, matrimônios e alianças políticas. 
 
 O relacionamento dos dois grupos guarani no Okoy revela processos de 
conformação de vida comunitária pautada por nuances de dois diferentes teko (modo de ser) 
que constituem forma de ser Guarani  que, por sua vez, intensifica o sentimento que 
relativiza a suposta existência de “um guarani” a-histórico e pleno de “essência”, que deve 
ser "preservado" ou “resgatado”. Para alguns autores, isso estaria fundado na religiosidade 
desse grupo étnico, consideração que, por sua vez, embute uma noção de “pureza” e 
“autenticidade” dadas por formas religiosas referenciadas ao passado "das primeiras 
descrições"; essa interpretação considera que tanto mais próximo das descrições de práticas 
antigas, mais “essencialmente” se torna Guarani o grupo local.  
 
 Dessa perspectiva o que se vê no Okoy e no Añetete seria uma "situação turva" 
uma vez não se verifica a existência de uma cultura pura, mas formas de proceder em todos 
os aspectos da vida social que se manifestam naquele contexto (como o conceitua Bensa, 
1998) historicamente erigido. 
 
 Vale reter que a presença mbya  no Okoy e no litoral Sul e Sudeste do país, advém 
de contingências históricas marcadas pela presença maciça da colonização, que se 
intensificou nas últimas quatro ou cinco décadas no Paraguai. É de onde, principalmente, se 
originam os mbya que convivem com os ava-guarani do Jakutinga/Okoy – e, a rigor, no litoral 
brasileiro. O movimento de famílias mbya rumo leste e a conseqüente passagem pelos 
territórios ava-guarani aqui comentados teria se iniciado há 70 ou mais anos, motivado pela 
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presença do explorador da erva-mate no Paraguai. A região de Itakyry (Paraguai) que atingia 
território tanto mbya como ava-guarani, constituía-se em "camino de la yerba" e era onde 
residia o centro administrativo de La Industrial Paraguaya que monopolizava a exploração do 
mate (25). 
 
 Homens e mulheres mbya idosos no Okoy contam que com a aproximação dos 
brancos passaram a procurar outros lugares para suas habitações, movimento este que fez 
com que se estabelecessem relações entre os dois grupos no tekoha guasu do 
Jakutinga/Okoy. Comentam sobre a vinda de seus pais e avós do Paraguai em busca de 
terras ou lugares que os pudesse manter distantes d a presença do branco  que se 
avolumava nos lugares onde viviam. Em suas movimentação muitas famílias mbya 
chegaram à região de Toledo (PR) "onde era tudo mato"; contam que foram constatando a 
dificuldade de conseguirem manter distancia do juru’a (branco) que já andava por todas as 
partes.   
 
 Os mbya do Okoy, dessa forma, não devem ser incluídos na categoria genérica 
de "índios que vieram do Paraguai” recentemente, nem com o objetivo de se assentarem 
no Ocoy para usufruir benefícios da FUNAI. Há uma história, que antecede o surgimento 
do lago, marcada pela aproximação de famílias de um e outro grupo, estabelecimento de 
relações matrimoniais entre si, legitimando a presença mbya no Jakutinga/Okoy. 
 
 A seguir se enfocará o grupo familiar extenso liderado por Teodoro Alves e 
orientado no campo espiritual por Honório Benites; o grupo se identifica como mbya e 
decorre de um desdobramento do conjunto maior de famílias do Okoy. 
 

III.4.2.- O desligamento do Okoy e muitas andanças 

  
 A história desse grupo familiar extenso apresenta padrões de comportamento 
conhecidos entre os Guarani – em especial mbya – e representa a constituição de uma 
nova ñemoñare (família extensa). O grupo é composto por 18 famílias nucleares ou 
aproximadamente 90 pessoas, liderado por Teodoro Alves e orientado espiritualmente 
pelo oporayva (sacerdote mbya) Honório Benites.  
 
 É um grupo de orientação predominantemente guarani-mbya (26) que pleiteia 
terras no município de Diamante D’Oeste (PR), área por eles denominada de Itamarã . 
Como ocorre com qualquer núcleo familiar Guarani, este grupo não está isolado; mantém 
laços estreitos com parentes do antigo tekoha guasu Jakutinga/Okoy de onde se originam 
todos os do grupo, que se trasladaram para o Añetete ou que permaneceram no Okoy; 
nesses lugares estão os ascendentes imediatos da maioria dos chefes de família do 
grupo. 
 
 A liderança de Teodoro Alves, latente desde 1995/1998, se confirmou em função 
de relativamente pequenos desentendimentos que os membros do grupo dissidente 
passaram a ter com os ava-guarani do Okoy, em especial, segundo alegam, as que 
"vieram do Paraguai", o que acabou contribuindo para motivar o abandono do Okoy. 

                                                 
25 Sobre as “andanças” mbya e sua compreensão de território, bastante diferenciada dos Kaiowa e dos Chiripa, v. Thomaz 
de Almeida: 1985, 1995b.    
26 O que se manifesta nas concepções mitológicas, nas relações com os símbolos rituais, nos cerimoniais, na língua, na 
construção e utilização da opy (casa de reza), nos cantos e danças profanas, etc.   
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 Do início de 2004, quando deixaram Okoy e ocuparam um lugar no município de 
Terra Roxa, seguiram-se, até hoje, inúmeros traslados e mudanças. Antes de comentá-
los, cabe indicar que o lugar ocupado em Terra Roxa foge do “triângulo territorial” 
constituído pelas cidades de Guaíra, Toledo e Foz do Iguaçu, espaço geográfico ao qual 
se circunscreve o que se poderia considerar como o “limite” leste para a constituição dos 
tekoha ava-guarani . Essa delimitação hipotética não parece ser considerada pelos mbya.  
 
 O fato de o grupo escolher um lugar nas proximidades do Rio Piquiri, no 
Município de Terra Roxa, chamou a atenção do Antropólogo por sua distância. Na 
experiência vivida durante o processo de escolha das terras do Añetete, os índios se 
revelaram invariavelmente contrários a aceitarem terras além do triângulo imaginário 
formado pelas cidades de Guaíra-Toledo-Foz do Iguaçu; terras além dessa delimitação 
eram consideradas "longe" (mombyry) ou onde fazia "muito frio" (hoysãeterei). Ao 
trasladar-se, voluntariamente, tão "longe", este grupo familiar indicava uma concepção 
territorial "mais ampliada" ou pelo menos, com características diferenciadas da 
experiência anterior e das discussões concomitantes que se mantinha com os ava-
guarani do Okoy sobre a localização de uma terra para arrendar e comprar. O grupo do 
Teodoro revelou uma desenvoltura maior na aceitação de um lugar para assentamento 
como se verifica não só pela distância desse primeiro traslado, como a variedade de 
situações que vivenciou no período de dois anos. 
 
 As razões que levaram as 18 famílias a se decidirem pela saída do Okoy 
parecem radicar na insatisfação com a situação histórica que emoldura, hoje, a vida neste 
tekoha, marcado pela insuficiência de terras. Sendo o Okoy espaço de dimensões 
reduzidas já para as famílias que ali habitavam, o problema se ampliou com a volta das 
famílias do Paraguai. O grupo liderado por Teodoro Alves alegou que o aumento 
populacional teria agravado sua qualidade de vida e motivando o traslado. 
 
 A razão para a “divisão” do grupo não se reduz, contudo, ao fato de “haver muita 
gente”; está, antes, referida ao fato do grupo ter sido desrespeitado em sua opy (casa de 
cerimônias mbya) pelos ava-guarani que chegaram do Paraguai, provavelmente os que 
não mantinham proximidade com formas mbya de ser Guarani como o fazem as famílias 
"pioneiras" do Okoy. Ao que parece, de um outro lado, as famílias ava-guarani tradicionais 
do Okoy – as “pioneiras” – viram-se fortalecidas pelos parentes que regressaram do 
Paraguai, desequilibrando a ordem política e, eventualmente, as orientações religiosas 
vigentes até então. 
 
 Os que vieram do Paraguai, alega o grupo de Teodoro, tiveram comportamento 
socialmente não esperado em relação ao recinto de cerimônias e rituais dos mbya; 
entravam na opy “fumando cigarros, bêbados, falando alto”, desconsiderando o espaço 
mbya de cultos. Para “não brigar”, o grupo resolveu deixar o Okoy e constituir-se com vida 
própria.  
 
 O reclamo mbya expressa a existência de diferentes modos de interpretar o teko 
marangatu (modo de ser determinado pelo âmbito do religioso). Há entre os grupos 
Guarani interpretações variadas de um universo mítico e cosmológico comum que 
configuram tradições de conhecimento passíveis de distinção, particularizando assim, 
cada grupo. Para efeitos das breves considerações deste relatório, cabe referência a um 
dos símbolos que ilustram isso. 
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 Trata-se da casa de cerimônias denominadas pelos mbya de opy. Uma 
construção com paredes de adobe, teto de sapé e que deve ser bem fechada, de modo a 
impedir que a “fumaça sagrada” produzida por seus petĩgua (espécie de cachimbo) com a 
queima do peti hu (fumo preto, fumo de corda), criando o ambiente cerimonial propício. 
Os ava-guarani de seu lado, praticam suas cerimônias e rituais em edificação mais 
estendida (retangular), com paredes vazadas chamadas oga guasu (casa grande) – não 
utilizam o petĩ (tabaco, fumo) nem lhe atribuem caráter sagrado como o fazem os mbya. 
 
 O grupo de Teodoro e Honório se sentiu desrespeitado em seu teko marangatu 
(modo de ser religioso ou espiritual) o que teria contribuído para a decisão do traslado, 
colocando à vista a existência de ritos que apontam para particularidades diferenciadoras 
na convivência e relacionamento comunitário entre grupos macro familiares mbya e ava-
guarani no Okoy, aspecto etnográfico importante de ser considerado por reforçar a 
autoctonia de ambas as formas de tradição de conhecimento Guarani. Ao que parece a 
predominância numérica ava-guarani com o aporte de parentes que estavam no Paraguai 
fortaleceu o sentimento de autoctonia mbya. 
 
III.4.3.- "Oguata"  

 Depois de seis meses de espera em Terra Roxa (v. Croqui 1, Nº 4) pela decisão 
da FUNAI em encaminhar a regularização das terras que ocupavam, o grupo, em função 
de um incidente, se mudou espontaneamente dali. Foram ocupar uma propriedade vizinha 
ao Añetete que viria a ser denominada por eles de Itamarã . (v. Croqui 1, Nº 2). Ali 
estiveram outros seis meses aguardando, uma vez mais, procedimentos da FUNAI, 
pleiteando a regularização do Itamarã.  
 
 Aqui também o Antropólogo signatário (27) procurou estabelecer uma 
aproximação com a DAF/FUNAI para que se mantivesse informada da existência do 
problema e tomasse iniciativas para regularizar aquelas terras – o problema fundiário 
Guarani no Oeste paranaense dava demonstrações, já no final de 2003, que iria 
avolumar-se, como de fato ocorreu. 
 
 Cansado de aguardar as decisões da FUNAI que não chegaram, e, ao que 
parece, em acordo com o proprietário, o grupo mudou-se novamente, desta vez para uma 
faixa de proteção ambiental na margem do lago de Itaipu no município de Santa Helena 
(v. Croqui 1, Nº 5) , área sob a responsabilidade da Itaipu Binacional. Ali também 
permaneceram por pouco tempo; aceitaram a argumentação de que a sua presença nas 
terras do Itamarã aumentaria as chances de se pleitear sua regularização junto ao 
organismo indigenista. 
 
 Deixaram Santa Helena, mas não foram, como combinado com o Antropólogo, 
para o Itamarã. Ocuparam reduzido espaço dentro do vizinho tekoha Añetete 
disponibilizado com má vontade pelas famílias dessa localidade que não queriam sua 
permanência ali (28). 
 
 Semanas depois cruzavam o rio São Francisco Falso (v. Croqui 2) para ocupar 
uma vez mais o Itamarã, onde se mantiveram por dois ou três meses, deixando 
novamente este lugar para voltar onde já haviam estado em Santa Helena. Em janeiro de 

                                                 
27 Na condição de Consultor da Itaipu Binacional. 
28 Tema que deve também ser mais bem pesquisado para entendimento dessas relações, superando hipóteses e 
especulações superficiais. 
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2006 abandonaram novamente este lugar em acordo estabelecido com a Itaipu 
Binacional. Foram para uma área cedida pela prefeitura de Diamante D'Oeste para 
aguardar o desfecho da negociação ente a FUNAI, Itaipu Binacional e o proprietário, para 
aquisição do Itamarã como será visto a seguir. 
 

III.4.4.- A aquisição do Itamarã 

 As terras do Itamarã – denominação dada à área pelos índios – são propícias à 
ocupação do grupo familiar extenso aqui considerado. Trata-se de aproximadamente 
300ha de terras de boa qualidade e plenamente agricultáveis e 300ha de mato sob 
proteção ambiental, a exemplo do que ocorre no vizinho Añetete onde porcentagem da 
área é constituída de floresta, a mesma que alcança o Itamarã, formando área ampla de 
mato com animais de caça e bem servida de água (v. Croqui 2). Essa área foi objeto do 
interesse da Itaipu Binacional quando negociava (1997) as terras do Añetete; o 
proprietário da época não quis vendê-la. 
 
 Com a "entrada" do grupo de Teodoro nessas terras em 2004, iniciaram-se 
conversações informais com o proprietário que assinalou predisposição em vendê-las à 
FUNAI; concomitantemente eram mantidos contatos com o organismo indigenista para 
discutir os encaminhamentos necessários para tornar aquelas terras indígenas focando a 
possibilidade de sua aquisição a exemplo do ocorrido com o Añetete. 
 
 A FUNAI considerou pertinente esse caminhou e solicitou, como primeira medida, 
a avaliação do imóvel por técnicos do INCRA; sem recursos próprios para a aquisição de 
terras iniciou, ao mesmo tempo, conversas como o Ministério de Desenvolvimento Agrário 
para eventual repasse de recurso necessário à compra do Itamarã.  
 
 Surgiu, contudo, um obstáculo. A Procuradoria do INCRA ponderou sobre a 
impossibilidade desse repasse à FUNAI, uma vez que o Instituto não poderia alocar 
recursos destinados à aquisição de terras indígenas. Procuradores da FUNAI e do INCRA 
discutiram o assunto sem conclusões, impasse interinstitucional que suscitou um parecer 
definidor solicitado à Advocacia Geral da União. Em novembro de 2005, coincidindo com 
novo traslado do grupo ao Itamarã, consultor qualificado da AGU elabora parecer no qual 
indica não haver impedimento de que recursos do INCRA fossem repassados à FUNAI 
para compra de terras para índios. 
 
 O processo de aquisição daquelas terras, que já vinha operando com muita 
lentidão sofreu novo retardo, embora nesse momento já estivesse concluída a avaliação 
do imóvel por técnicos do INCRA e da FUNAI. O proprietário, que havia dado prazo até 
outubro 2005 para definição do negócio, passou a preparar as terras para plantio; os 
índios, ansiosos com a demora e assediados pelos produtos tóxicos usados na lavoura, 
resolveram, mais uma vez , trasladar-se do Itamarã, indo instalar-se (11.2005) novamente 
em Santa Helena.   
 
 Com a avaliação do imóvel em mãos a FUNAI formaliza (12.2005) sua intenção 
de compra ao proprietário da terra; os valores oferecidos estavam abaixo da proposta do 
proprietário. Em longa reunião (22.12.2006) realizada em Foz do Iguaçu, com a presença 
da FUNAI (administração de Guarapuava), da Itaipu Binacional e do proprietário do 
Itamarã, chegou-se a um valor aceito por este, superior, contudo, ao avaliado pelo 
INCRA/FUNAI. Para chegar ao valor determinado pelo proprietário a Itaipu Binacional se 
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comprometeu a aportar com os recursos necessários à aproximação de valores, de modo 
a que a FUNAI manteria o valor determinado pela avaliação oficial. 
 
 A Procuradoria Jurídica da FUNAI encontrou, entretanto, um impedimento legal 
para obstruir a concretização das transações e acertos definidos em Foz do Iguaçu, 
alegando que o valor da terra não poderia superar a avaliação oficial do INCRA mesmo 
que fossem recursos oriundos de outra fonte, como a Itaipu, no caso. 
 
 No início de 2006 as conversas passaram a girar em torno dos caminhos que 
pudessem contornar o impasse criado, restando a alternativa de uma nova avaliação para 
eventual ajuste de valores e superar o resíduo entre a primeira avaliação e o valor exigido 
pelo proprietário.  
 

III.4.5.- Considerações  

 
 Disponibilizar os 600ha do Itamarã contribuirá para eliminar um dos focos de 
problema fundiário Guarani do Oeste do Paraná. Definida como terra indígena, Itamarã irá 
atender e solucionar o problema de parte da população Guarani do antigo tekoha guasu 
do Jakutinga/Oko. O universo populacional é de 18 famílias nucleares que compõem uma 
família extensa com aproximadamente 90 pessoas. Se, no caso de Fernando Kamba'i, a 
razão de ser da ruptura (sarambi) com o conjunto de famílias extensas do Okoy foi a 
disputa pela condução da orientação política do tekoha, o caso do grupo liderado por 
Teodoro Alves o viés da elaboração situacional que redundou na separação do grupo 
parece residir em motivação identitária e de interpretação do teko porã (o modo de ser 
adequado, verdadeiro) que permitiria falar de formas "mbya" ou "ava-guarani" de "ser 
guarani". O caso do grupo familiar extenso de Guilherme Rocha do qual se tratará a 
seguir, apresenta um formato mais aproximado do primeiro caso por sua motivação, mas 
guarda a particularidade, ao contrário do grupo de Fernando, de não pretender a 
hegemonia política do tekoha. 
 

III.5.- O grupo familiar extenso liderado por Lino Pereira e Guilherme Rocha  

 
Se se toma em consideração o tekoha guasu do Jakutinga/Okoy, sua história de 

contato das últimas décadas – o "tempo do sarambi", os traslados ao Paraguai, a 
permanência das "família pioneiras" no Okoy e, mas recente, o regresso dos que foram 
de "visita" (oguata) ao Paraguai – se observa que a separação do grupo de Lino e 
Guilherme é o terceiro caso, junto aos de Teodoro Alves e Fernando Kamba'i. O que 
parece ser relevante ressaltar é o fato de que a rigor trata-se, do ponto de vista territorial, 
de uma única reivindicação e, muito embora seja determinante que se dê atenção às 
especificidades de cada situação ou caso, do ponto de vista das políticas públicas a 
reflexão que norteará a intervenção deve ser feita sobre a totalidade da população em 
pauta, vinculada entre si por extensa e imbricada rede de parentesco, o que constitui um 
fato "totalizador" que deve ser considerado, mas que, por outro lado, requer cuidados e 
diálogo aprofundado com as diferentes situações para a formulação dessa política 
pública, tendo em vista, invariavelmente, que se pretende com isso o atendimento das 
demandas e reivindicações dos indígenas, bem como a solução duradoura de seus 
problemas. 
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Liderado politicamente por Lino Pereira (30/33 anos) e orientado no âmbito do teko 
marangatu (o modo de ser espiritual, religioso) por Guilherme Rocha (78/82 anos), um 
ñanderu (sacerdote ava-guarani) muito respeitado, este grupo é formado por 12 famílias 
nucleares ou perto de 60 pessoas. Em dezembro de 2005 este grupo familiar extenso 
deixou o Okoy, como se verá abaixo, e se instalou em uma área disponibilizada em 
assentamento do MST no mesmo município de São Miguel do Iguaçu (v. Croqui 1, Nº 11), 
constituindo-se o desafio fundiário mais recente entre os Guarani do oeste do Paraná. A 
esse lugar os índios deram o nome de tekoha Tupã Amba e reconhecem explicitamente a 
solidariedade do MST e a boa vontade em recebê-los.  
  
 Os dados sobre esse grupo são absolutamente incipientes, coletados em rápida 
visita (02.02.2006) do Antropólogo ao assentamento, que elaborou uma Informação Técnica 
encaminhada à FUNAI (Brasília e Guarapuava) para dar a conhecer oficialmente a 
existência do grupo e do problema gerado e onde se indicava a sugestão de que o 
encaminhamento seja feito, para maior eficácia da ação, à luz do quadro ampliado das 
situações guarani do extremo Oeste paranaense. 
 

III.5.1.- Antecedentes 

 
 Guilherme Rocha é um dos líderes de família extensa que se mudou no "tempo do 
sarambi" para o Paraguai, embora seu grupo família pertencesse ao tekoha guasu de 
Jakutinga/Okoy. No final dos anos 1980 voltou ao Okoy trazendo parte de numerosa família 
da qual se constitui em venerável tamõi ("avô", condutor). Mais recentemente e no fluxo das 
famílias que regressaram do Paraguai ao Okoy, outros de seus descendentes 
consangüíneos e formais também regressaram ao Okoy, onde se inclui Nazario Martins 
(Item III.2.8.2) e Lino Pereira, que representa politicamente o grupo familiar extenso. 
 
 Guilherme e sua gente acompanharam a "entrada" no Parque Nacional do Iguaçu 
em outubro de 2005, e também, como as demais, foram obrigados a voltar ao Okoy com a 
reintegração de posse obtida judicialmente pelo IBAMA. 
 
 A frustrada tentativa de fixar-se no Parque acarretou intensas discussões e 
conseqüentes desentendimentos na esfera da política local. Guilherme e Lino argumentaram 
sobre o descontentamento e a indignação do conjunto de seu gruo, homens e mulheres, 
face ao procedimento dos "cabeçantes" da empreitada que não se precaveram o suficiente 
diante da esperada e iminente reintegração de posse; deixou-os especialmente irritados a 
quebra da promessa de que não sairiam do Parque e diante do fato de terem sido obrigados 
a regressar ao Okoy.  
 

III.5.2.- O lugar ocupado e as relações com o MST 

 
 Não houve tempo para entender mais pormenorizadamente a dinâmica desse 
grupo ava-guarani, afora as razões incipientes e formais apresentadas acima; a 
desconhecimento também se manifesta em relação aos contatos com o Movimento dos Sem 
Terra - MST que teria possibilitado o lugar de assentamento ao deixarem o Okoy. 
 
 Os índios informaram que o assunto se originou em conversas com dirigentes 
desse Movimento que geraram a oferta e o acordo para que utilizassem como assentamento 
uma área pertencente ao loteamento de colonos onde poderiam construir suas habitações. 
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Informaram ainda que os colonos do lugar dariam terra e apoio em sementes e preparo do 
solo para o plantio de seus roçados. Em relação ao atendimento de saúde os índios 
disseram – indicando que o assunto havia sido discutido – que isto se daria pelo sistema da 
prefeitura de São Miguel do Iguaçu com intermediação e orientação do MST. 
 
 Na breve visita realizada a esse lugar não foi possível dialogar com os dirigentes do 
MST para confirmar o depoimento dos índios e melhor entender como está sendo 
considerada por eles a presença dos índios naquelas terras.  
 
 Dois aspectos importantes dessa situação ava-guarani chamam a atenção. De um 
lado, que o grupo liderado por Lino Pereira consideram importante o fato do Movimento dos 
Sem Terra não haver determinado prazo para sua permanência ali, o que, muito embora não 
anule o problema, possibilita – caso se confirme as informações dos índios – aguardar o 
moroso encaminhamento administrativo a ser realizado pela FUNAI, para a regularização de 
terras sem premência de tempo. 
 
 De um outro lado, apesar de reconhecerem e estarem efetivamente gratos pelo 
apoio do Movimento dos Sem Terra, Lino e Guilherme foram explícitos e enfáticos em não 
aceitar  o oferecimento de terras disponibilizadas pelo MST nas proximidades do Rio 
Paranapanema (SP), ponderando que eram terras "muito distante" (mombyryeterei). 
 
 Na sucinta conversa mantida com os dois líderes, estes deixaram transparecer com 
ênfase que não pretendem retornar ao Okoy, apesar do marandu (notícia, informação) que o 
Antropólogo trazia dos líderes do Okoy com os quais havia falado no dia anterior, de que não 
haveria qualquer impedimento para voltarem ao Okoy caso assim o desejassem. Muito 
embora decididos, naquele momento (02.2006), a permanecer naquele assentamento, não 
significa dizer que o assunto esteja encerrado; diferentes variáveis poderão incidir, no futuro, 
sobre uma eventual decisão nesse sentido. 
 
 Também foi discutida, no breve contato mantido, a alternativa oferecida pela FUNAI 
de Guarapuava de ocuparem a Terra Indígena Guarani em Inácio Martins, Paraná (v. Nº 45 
no Mapa/Tabela 3), disponível para ocupação imediata. A proposta não foi aceita pelo grupo 
que visitou o lugar e considerou que “ficava muito longe” além de ser lugar “muito frio”, o que 
os desestimulou de irem para lá. Uma vez mais há reações dos ava-guarani em relação ao 
espaço territorial compreendido nó imaginado triangulo formado por Toledo-Guaíra-Foz do 
Iguaçu. 
   

III.5.3.- Considerações  

  
 A separação de Okoy desse nemoñare (família extensa) se operou no cenário 
circunstancial descrito acima, mas desvenda a existência de especificidades políticas 
intercomunitárias que, conhecidas e levadas em conta, tendem a produzir resultados mais 
pertinentes na ação indigenista. 
 
 Seria necessário o acompanhamento mais de perto desse grupo – bem como em 
relação às demais situações, certamente – e averiguar se a situação de hoje permanece 
como no início do ano e se as demandas se mantêm as mesmas. Diante do que expunham 
naquele momento a alternativa para lidar com a situação deve focar-se em esforços para a 
regularização de terras onde o grupo possa assentar-se e produzir suas formas de vida, a 
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exemplo do restante das situações do Oeste do Paraná, conjunto que deve ser avaliado 
como um todo para a ação indigenista qualificada. 
 
III.6.- Os "índios de Guaíra" 

 
Em Guaíra (29) há perto de 40 famílias nucleares ou aproximadamente 200 

pessoas que explicitam enfaticamente sua identidade como guarani-ñandéva . Não 
mantêm relações com os grupo familiares extensos do Jakutinga/Okoy ou o atual Okoy, 
definindo uma situação específica no quadro regional – a rigor se incluem no tekoha 
guasu vinculado hoje às terras do Yvy Katu/Jakarey, Cerrito e outras. 

 
É necessário distinguir ainda, a existência de quatro diferenciadas situações  

verificadas entre os aqui denominados "índios de Guaíra" – como será comentado abaixo. 
Para superar favorecimentos políticos involuntários e contribuir para a harmonia da 
organização dos grupos macro familiares envolvidos, estas situações devem ser 
consideradas em suas particularidades e amplamente discutidas com os índios no 
processo de regularização de suas terras – aqui também a demanda precípua.     

 

III.6.1.- Visita 

 
 É importante salientar que os “índios de Guaíra" configuram situações que variam 
profundamente dos casos aqui considerados. No primeiríssimo contato com a família de 
Cláudio Vargas (75/78 anos) um tamõi que lidera seu grupo familiar alocado em um dos 
lotes na cidade, ficou constatado de imediato que eram ñandéva . Ao saudá-los, 
deliberadamente, no modo kaiowa, desconfiados e distantes responderam imediatamente 
"ore ndaha'ei kaiowa, ore ñandéva", isto é, "nós [restrito] não somos kaiowa, nós somos 
ñandéva", indicando nitidamente não estarem relacionados com os ava-guarani e mbya 
do Okoy Jakutinga/Okoy ou com as famílias do Okoy de hoje. Segundo alguns líderes 
políticos de Guaíra, as relações com o Okoy são eventuais e de aliança solidária face ao 
problema fundiário, mas constituem gente à parte. 

 
Embora falem a mesma língua e professem mesmas linhas de pensamento 

mitológico e cosmológico, se revelam marcadamente diferenciados dos ava mais ao sul, 
constituindo situação específica face aos outros casos da região e dando maior 
complexidade ao problema fundiário Guarani do oeste paranaense. Suas relações 
intercomunitárias de alianças e casamentos se materializam, desta forma, com os tekoha 
ñandéva de Yvy Katu, Jakarey (Porto Lindo), Cerrito e outros no Mato Grosso do Sul, 
próximos do Rio Iguatemi e seus afluentes, e da fronteira com o estado do Paraná. 
 

A permanência nos lugares que ocupam na cidade ou mesmo na faixa de proteção 
coloca estes indígenas em situação insólita. Levantamento antropológico realizado pela 
FUNAI (v. Rojas, 2005) veio confirmar que se trata de espaços de seus antepassados , 
"terras tradicionais" e "terras de ocupação permanente", segundo orientações supremas 

                                                 
29Lei Estadual n.º 815, de 06.05.1908, cria a Cidade de Guaíra. Em 31.09.1943 o Dec. Lei n.º 5812, cria o Território 
Federal do Iguaçu, onde se inclui Guaíra. Lei n.º 2 de 10.10.1947 delimita o Município de Foz do Iguaçu em duas zonas: 
Foz do Iguaçu e Guaíra, e Lei Estadual n.º 790 de 14.11.1951, cria o Município de Guaíra, instalado em 14.12.1952. 
Guaíra hoje tem pouco mais de 30.000 habitantes e foi também importante ponto turístico, por permitir o acesso aos 
magníficos "Saltos de Sete Quedas", o que perdurou até o início dos anos 1980 quando foram englobados pelo lago de 
Itaipu. 
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da Constituição Brasileira, que, no entanto, foram plenamente apropriadas pela 
constituição da cidade de Guaíra. 

 
Em suas narrativas foram enfáticos ao comentar a presença de seus 

antepassados, remotos e recentes no lugar – Cláudio Vargas nasceu ali, assim como seu 
pai –, caracterizando-o como antigo tekoha; mencionam também diversos outros núcleos 
ñandéva aos quais estão ou estiveram relacionados, comentando especialmente sobre o 
tekoha ymaguare ("antigo", que foi no passado) de Vito'ikue (v. Valente, 2005) localizado 
nas proximidades da cidade de Mundo Novo (MS) e que hoje é reivindicado pelas famílias 
ñandéva dali, mas que vivem compulsoriamente no Jakarey ou em Cerrito. 
 

III.6.2.- Na margem do Paraná  

A primeira visita do Antropólogo (11.11.2004) e a "descoberta" da existência dos 
"índios de Guaíra" com as quatro diferenciadas situações, foi motivada pela "entrada" na 
"faixa de proteção" na margem do Rio Paraná pelo grupo de nove famílias liderado por 
Inácio Martins. Viviam até tomarem a iniciativa de realizar a "entrada" na citada área, com 
seus parentes nos lotes ou distribuídos pela cidade de Guaíra. Este movimento dos índios 
liderados por Inácio Martins permitiu que os "índios de Guaíra" se "se deixassem 
descobrir”, indicando, de um lado, que estão tendo dificuldades para levar uma vida com 
qualidade mínima de vida e que para superar essa situação necessitam de terra. Ao 
realizarem a "entrada" na "faixa de proteção" revelaram a aspiração de serem 
reconhecidos pelo Estado e terem seus direitos atendidos. 

 
A área ocupada pelo grupo de Inácio Martins, considerada, como dito, de 

"proteção ambiental", está sob os cuidados e a responsabilidade da Itaipu Binacional. 
Diante da "invasão" a hidroelétrica deu início a processo judicial de reintegração de posse 
e, de imediato, procurou a FUNAI no sentido de responsabilizá-la pela providencia de 
retirar os índios daquele lugar. 

 
Colocado o problema, a Diretoria de Assuntos Fundiários definiu com a Itaipu 

Binacional que uma visita de averiguação antropológica seria feita pelo signatário deste 
relato.  

 
O muito breve encontro mantido com os índios liderados por Cláudio Vargas no 

lote urbano e por Inácio Martins na "faixa de proteção" em novembro de 2004 resultou em 
"Informação Técnica" (Thomaz de Almeida, 2004) – um procedimento corriqueiro na 
relação dos antropólogos com FUNAI diante de situações indígenas desconhecidas desse 
organismo – na qual foram apresentadas informações superficiais e panorâmicas, 
decorrentes de avaliação ligeira e impressionista das situações vividas por aqueles 
ñandéva no curto período de convivência com eles. 

 
Embora incipiente este documento apresentava indicadores consistentes, 

confirmados posteriormente em relatório mais bem elaborado e fruto de pesquisa mais 
aprofundada (Rojas, 2005), de que as quatro situações constituídas pelas famílias 
indígenas em Guaíra se incluíam no "território tradicional " Guarani-Ñandéva e que fora 
mantida a "ocupação permanente " dos índios, apesar da urbanização de seu tekoha 
ymaguare  ("antigo"). Essa Informação Técnica veio, surpreendentemente , fundamentar 
decisão judicial que indeferiu o pedido de reintegração de posse das famílias na "faixa de 
proteção". 
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Até então FUNAI e Itaipu Binacional não tinham informações qualificadas da 
presença indígena em Guaíra, a não ser parcas referências, da chefia de posto no Okoy, 
de que se "ouvia falar" pela região, em geral de modo depreciativo, de que havia índios 
que "mendigavam pela cidade".  

 
Foi, em certa medida, inusitado encontrar quatro diferentes formas de morfologia 

social ñandéva em pleno centro urbano de Guaíra – fruto do processo, historicamente 
dado, de ocupação colonizadora. Visitando a região para analisar a situação referente à 
"entrada" de algumas famílias na "faixa de proteção", o Antropólogo se deparou com 
outras duas e, posteriormente, com uma quarta situação, todas elas apresentando formas 
diferenciadas de ocupação espacial vividas por índios ñandeva.  

 
Ali estão, é possível se afirmar, há pelo menos  100 anos (se tomarmos, por 

exemplo, Cláudio Barrio e sua esposa como referências) e que suas terras de ocupação 
permanente  foram englobadas pela cidade sem que isto fizesse com que se mudassem 
dali – um comportamento bem diferenciado dos mbya dos anos 1970 no Paraguai ou 
mesmo do Rio Grande do Sul nos anos 1980, que, diante da aproximação, ainda que 
distante, do juru'a, se mobilizavam para abandonar seu lugar, sempre mediante o cálculo 
de que haveria outros lugares dentro de seu território a servirem de assentamento. 

 
A ocupação desses lugares pelos ava-guarani ou ñandéva de Guaíra parece estar 

ligada à presença, no final do século XIX e começo do XX, da Companhia Matte 
Laranjeira; o "tempo da Cia mate" é freqüentemente comentado nas narrativas dos mais 
idosos (30). 

 
"(Seu Cláudio) trabalhou na Companhia Matte Laranjeira de 1938 a 1970. Todos 
os índios trabalhavam lá, inclusive seu pai – Hilário Barros – que era cacique. Por 
aqui tudo era mato; a Cia Mate Laranjeira ficava lá embaixo, perto do rio Paraná, 
onde agora fica o Museu de Guaíra. Os índios que trabalhavam na Cia. moravam 
nas proximidades. (...) Os grupos familiares estava espalhados pelos rios Chororó, 
Tatury, Apepu. No rio Apepu, entre o Karumbey e o Tatury moraram seu pai, sua 
mãe e um irmão de seu pai" (Rojas, 2005: 11 e 12). 
 

III.6.3.- As quatro situações dos "índios de Guaíra " 

 
O grupo liderado pelo tamõi Cláudio Vargas/Barrio é composto por 08 famílias (37 

pessoas) que ocupam lote urbano de 1½ ha, chamado por eles de Tekoha Porã (cf. 
Rojas, 2005; v. Croqui 1 Nº 6). Nas discussões mantidas com eles no final de 2004 não 
esboçaram qualquer pretensão de deixar esse lugar que ocupam a dezenas de anos, 
apesar de diminuto; reivindicam, ao contrário, que a FUNAI regularize a situação do 
terreno por eles ocupado e inclua uma área contígua, com o que totalizariam pouco mais 
de 2ha. 

 
Separado por ruas que se interpuseram no que antes era uma área contígua, há 

uma apropriação similar do espaço urbano por índios ava-guarani. Trata-se de um outro 
                                                 
30 A Companhia Mate Laranjeira estabelece-se em Guaíra em 1902 e constrói o Porto Monjoli, depósitos e armazéns para 
a erva mate. Em 1924, nota na imprensa paulista informa: "é uma organização que honra as sociedades industriais do 
Brasil, é a maior [e mais completa] cidade pertencente a uma empresa (...) Em 1924 a receita da empresa era seis vezes 
superior a do Estado". Em 04.1944 Getúlio Vargas assina Decreto incorporando à União os bens da Cia. 
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lote, pouco menor que o Tekoha Porã (1ha) que é conhecido pelos índios como 
Karumbey. (v. Croqui 1, Nº 7). O grupo é composto por 07 famílias (30p.) e liderado por 
Milton dos Santos (66 anos), nascido naquele lugar onde vive tamb ém há dezenas de 
anos com alguns de seus descendentes num total de 7 famílias (24 p.;  cf. Rojas, 2004).  
Os dois lotes estão situados no Bairro Zeballos, próximo a Vila Alta, Guaíra, Paraná. 

 
Uma terceira situação é caracterizada por aproximadamente 18 famílias (perto de 

85/90 pessoas) que vivem distribuídas pela cidade de Guaíra em lotes individuais de 
pequenas dimensões (Croqui 1, Nº 8). 

 
A quarta situação é configurada pelo conjunto de 10/12 famílias (52/60 p.) que, 

liderado pelo ñandéva Inácio Martins que é casado com a filha de Cláudio Barrrio, 
"entraram" nos 27ha da mencionada "faixa de proteção" (Croqui 1, Nº 9) sob 
responsabilidade da Itaipu Binacional e localizada entre a margem do Paraná e a periferia 
da cidade de Guaíra. A esse lugar os índios deram o nome de Tekoha Marangatu (v. 
Rojas 2005: 29).  

 
É importante lembrar que os índios de Guaíra estão relacionados entre si por rede 

de parentesco e alianças políticas que se estendem para o Mato Grosso do Sul; apesar 
da presença maciça do branco, as relações de contato na situação descrita não tem 
provocado, sem embargo, arrefecimento da identidade étnica do grupo, nem diminuído 
seu sentimento de autoctonia que, ao contrário, têm sido fortalecidos como fica 
demonstrado em seus discursos e movimento político por terra. Têm posicionamento e 
discurso firmes ao ponderarem que estão ocupando espaços facilmente comprováveis de 
ocupação de seus antepassados históricos e contemporâneos, e que se tornaram 
"cidade" e “área de preservação”.  

 
Há ainda na área ocupada pelos índios, confirmação científica da existência de 

sítios arqueológicos guarani. Os índios apontam essas evidencias arqueológicas para 
comprovar a longevidade dos antepassados que ali viveram, o que se confirma cavando 
superficialmente o solo para aceder a pedaços de cerâmica da cultura guarani. A 
informação de maior relevância, contudo, é de que, afora o depoimento de indígenas 
idosos que não estão na ocupação de que no passado viveram ali, há, parentes próximos 
e contemporâneos como pais e tios, enterrados a poucos metros das habitações atuais 
(cf. Rojas 2005:39). 

 
As reivindicações dos índios são de que permaneçam nessa pequena (27ha) área 

de "faixa de proteção" e que a FUNAI consiga uma área de 200 ou 300ha nas redondezas 
para que possam plantar e permanecer com suas habitações no lugar que ocupam agora, 
fundamentando-se no fato de que se trata de uma área “que em passado relativamente 
recente, era uma aldeia guarani na margem esquerda do Rio Paraná” (Rojas, 2005:38).  

III.6.4.- Considerações  

Embora diferenciados dos ava-guarani do Okoy, os “índios de Guaíra” não deixam 
de apresentar mesma reivindicação que aqueles, isto é, a regularização de terras onde 
possam plantar e viver. Indicam, por outro lado, que não pretendem abandonar os lugares 
que ocupam, o que dificulta encontrar caminhos de solução. Um acompanhamento da 
situação, a aproximação e o diálogo com os índios poderão, entretanto, ampliar o 
conhecimento sobre eles e encontrar soluções em conjunto com os maiores interessados.  
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III.7.- Especificidade mbya e ava-guarani  

 Para pensar a questão da terra é importantate ponderar sobre as especificidades 
mbya e ava-guarani em relação à sua concepção e interpretação.  
 
 Um aspecto – aqui apenas esboçado – chama a atenção na atitude do grupo de 
separar-se do conjunto de famílias do tekoha do Okoy, um fenômeno incomum entre os 
ava-guarani  e que revela a composição das alianças configurada das relações das famílias 
extensas nessa localidade. 
 
 Os grupos familiares mbya contemporâneos (em geral em número inferior a 50 
pessoas) apresentam, como indicado, flexibilidade morfológica acentuada que lhes dá uma 
"liberdade conceitual" de estender seus espaços de assentamento possíveis que viabiliza, no 
campo simbólico, que circulem e perambulem por extensos espaços que consideram seus 
territórios que, a rigor, se estendem do interior do Paraguai até o litoral do ES ao RS. Dique 
da Serra do Mar. Os espaços territoriais, dado sua incidência na utilização dos percursos, 
nas idas e vindas entre o litoral e o interior do Paraguai, passando pelas mais diferentes 
rotas demarcadas por ocupações permanentes mbya, parecem nitidamente delimitados pelo 
alcance do seu oguata ("caminhar", "andar", "conhecer", “peregrinar”, “viajar”). Conste, como 
variável importante, que não há movimentação mbya rumo ao Sul ou Oeste; seus traslados, 
suas idas e vindas, seu oguata, delineiam rotas específicas e invariavelmente em direção 
Leste. O percorrido geográfico contrasta francamente com as proporções territoriais 
concebidas pelos kaiowa e os ava-guarani dos mais diferentes lugares no Brasil e Paraguai, 
e guarda relação com formulações mais cosmológicas para a explicação da presença mbya 
no litoral Sul e Sudeste (circunstancialmente) brasileiro: 

 

"Juancito, em Osório, e Roque, em Tapes [ambos no RS], nos explicaram que 
'Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, tudo é terra mbya'. Que Ñanderu (Deus 
criador) havia destinado todas aquelas terras aos mbya e que, portanto, tinham 
que ter um lugar para plantar. Mas que não queriam brigas ou qualquer forma de 
desentendimento com o juru'a (branco). Que se nós quiséssemos demarcar terras 
[para eles], que o fizéssemos em lugar distante do branco  onde pudessem 
plantar e que fosse mato . Que não queriam cercas nestas terras para não 
parecer chiqueiro. Que a única cerca, imposta por Ñ anderu e aceita pelo 
Mbyá, era o Mar (cf. TAR, Kuatia Puitã)"  (Thomaz de Almeida, 1985, pp.11). 

 
 Ao que parece, contrariamente ao sugerido por E. Schaden (1982) de que os mbya 
estariam em processo de “estabilização da mobilidade espacial”, os dados de sua 
movimentação das últimas décadas entre o que se considerava seu território tradicional no 
interior do Paraguai oriental e o litoral sul e sudeste do Brasil, levam a reflexão em outro 
sentido. Ao que parece, desta forma, os mbya estariam em franco processo de "construção" 
de um território tradicional contemporâneo que se configura bastante mais ampliado do que 
no passado. Na observação empírica das últimas três ou quatro décadas essa mobilização 
mbya tem se intensificado nesse período e provocado aumento substancial dos mbya por 
regiões do litoral que se estende do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. As andanças e a 
perseverança mbya em busca de terras os têm levado a garanti, nos últimos 70/80 anos, 
inúmeros espaços exclusivos, os tekoha, que se estendem pelo litoral sul e sudeste do país, 
do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. 
 
 Os ñandéva (ava-guarani) e os kaiowa contrariamente, como constado em estudos 
antropológicos das últimas décadas, mantêm estreita relação telúrica com os lugares aos 
quais consideram pertencer , e são recalcitrantes e obstinados em se manter em suas  
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terras ou a elas regressar, com reivindicações nitidamente objetivadas sobre referenciais 
geográficos (rios, arroios, montanhas, matas, fontes, campos, etc) definidos por ocupação do 
passado recente, contemporâneo. Não há caso conhecido, entre os ñandéva e kaiowa do 
Mato Grosso do Sul, que tenham aceitado espontaneamente qualquer forma de permuta ou 
troca com outras terras que não o tekoha ymaguare ("antigo") e que tiveram que abandonar 
no processo de colonização de seus territórios. 
 
 Assim, para os ava-guarani e os kaiowa o desmembramento das famílias extensas 
e a busca por terra estão condicionados a lugares específicos, pertencentes a antepassados 
ou mesmo à geração que o reivindica, e que se tornaram fazendas ou similar, no processo 
de ocupação da região pelo branco. O espaço do território para kaiowa e ava-guarani é, 
portanto, mais nítido e raramente seus limites são ultrapassados.  
 
 No caso dos ava-guarani do Oeste do Paraná a experiência do processo de 
escolha e discussão para definição das terras que se tornaram o Añetete, a concepção 
territorial ava-guarani com quem se discutiu mais intensamente essa escolha, ficou clara, 
como mencionado, quando se opunham a aceitar terras além do “triângulo” formado pelas 
cidades de Foz do Iguaçu, Toledo e Guaíra, alegando que além desses limites "ficava longe" 
e "fazia muito frio", como argumento para a eleição de terras dentro desse perímetro 
imaginário.  
 
 Tais afirmações são intensamente corroboradas pelo que se constata da atitude 
obstinada dos ñandéva de Guaíra em não deixar os lugares de sua tradição e de "ocupação 
permanente", muito embora sejam espaços que, guardados os dois lotes urbanos e a 
ocupação da faixa de fronteira, estão integralmente tomados pela cidade. Os ñandéva se 
recusam terminantemente a deixar seus lugares nos dois terrenos urbanos e na ocupação 
da "faixa de proteção". É transparente, associada a outras situações ñandéva e kaiowa, a 
relação telúrica referida.  
 
 Os ava-guarani/ñandéva do Jakuntinga/Okoy procedem estruturalmente de forma 
similar aos ñandéva/ava-guarani de Guaíra, apesar da inundação de suas terras de 
ocupação permanente pelas águas do lago de Itaipu, como dito acima, um fenômeno que 
dá particularidade acentuada a esse segmento do ter ritório Guarani . É possível dizer 
que os ava-guarani aqui em pauta, assim como ocorreu com o Añetete, aceitam terras "em 
qualquer lugar". Certamente que não se trata de uma forma grosseira de referir-se a uma 
terra que lhes seja apropriada; a expressão tem por objeto contrastar com a relutância dos 
ava-guarani/ñandéva de outros lugares em deixar o lugar que consideram pertencer. Essas 
terras, que devem ser adequadas e de bom tamanho, quesitos que em boa medida são 
contemplados no Añetete, só podem ser "em qualquer lugar" face à impossibilidade de 
retorno à terras de "ocupação permanente" que foram inundadas. 
 Além disso, como visto, as terras pretendidas pelos ava-guarani do Jacutinga/Okoy 
podem ser "em qualquer lugar" desde que esteja dentro do perímetro demarcado pelo 
denominado acima triângulo imaginário formado pelas cidades de Guaíra, Toledo e Foz do 
Iguaçu.  
 
 Diferentemente do grupo de famílias liderado por Teodoro Alves, que revela traços 
marcantes de uma orientação social, política, religiosa mbya.  
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PARTE IV 

 

VI.1.-  Panorâmica Fundiária  

 
 O quadro exposto sobre os Guarani o Oeste do Paraná desenha um problema de 
dimensões que a rigor vem se acumulando no correr das últimas três décadas, em 
função, como vimos, de uma interpretação tergiversa sobre a realidade dos povos 
indígenas, calcada em premissas de senso comum, que têm dado referenciais e 
parâmetros para as ações indigenistas dos Governos que dirigiram o país no período 
indicado. Não há, dessa forma, uma política indigenista de Estado para o tratamento com 
os povos indígena e, no caso aqui tratado, com os Guarani.   
 
 O problema tende a se ampliar, caso não sejam tomadas medidas para seu 
enfrentamento. São altas, como o demonstra a história recente dos grupos Guarani aqui 
apresentados, as probabilidades de que suas iniciativas por terra não deverão arrefecer, 
mas, ao contrário, tendem a não só ter continuidade como serão mais sofisticadas.  
 
 A alternativa capaz de mitigar essa demanda reprimida dos ava-guarani e mbya do 
Oeste do Paraná por terra é a formulação de uma política e de uma planejamento de ação 
continuado para, no decorrer de alguns anos, viabilizar as terras necessárias para o 
universo aproximado de 1300 indígenas vinculados ao Jakutinga/Okoy e que hoje ocupam 
o Okoy ou vivendo as situações descritas, bem como aqueles que fazem parte dos “índios 
de Guaíra”. 
 
 Trata-se, como visto, de reivindicações antigas que se prolongam no tempo sem 
que medidas efetivas sejam adotadas por instituições de Estado, em destaque, hoje em 
dia, para o organismo indigenista oficial.  
 
Este relatório procurou apresentar, afora a descrição das situações, algumas 
considerações etnográficas capazes de orientar a ação indigenista.  
 
 A seguir são apresentados cálculos aproximativos sobre o que seria a 
necessidade efetiva de terras para contemplar a população aqui considerada, 
considerando-se sua morfologia, organização social, formas contemporâneas de 
organização econômica e que atendam os requisitos Constitucionais de “terras 
tradicionalmente ocupadas” por grupos familiares extensos Guarani, “por eles habitadas 
em caráter permanente”, “utilizadas para suas atividades produtivas” e, ainda, se são 
“necessárias a seu bem-estar e a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições” (Artigo No. 231, Parágrafo 1o, Constituição Brasileira de 1988).   
 

VI.2.- Cálculo das terras necessárias aos Guarani d o Oeste do Paraná  

 
Os cálculos e raciocínios aqui apresentados são incipientes e pretendem ilustrar o 

problema fundiário no oeste paranaense. Os números apresentados, embora possam 
parecer, à primeira vista, exorbitantes, em especial para o gestor com pouco 
conhecimento sobre a questão, refletem a dimensão do problema que se acumulou. 
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Procurando ser o mais realista possível, mas no anseio de contribuir na solução do 
problema, foram considerados aspectos que atendem necessidades da atualidade, sem a 
ilusão de que seja possível retornar formas de ser e de ocupação espacial vividas no 
passado desses indígenas.  

 
Considerando as condições atuais de acesso a bens de mercado com o trabalho 

fora da aldeia e novas tecnologias de manejo de solo, cabe priorizar, para calcular a 
dimensão de uma terra Guarani, as roças familiares e coletivas, a criação de animais 
domésticos e, certamente, o máximo possível de ka’aguy (mato) disponibilizando pesca, 
caça e coleta de matéria prima (para construção de habitações, ferramentas, remédios, 
etc); as florestas e matas devem ser preferencialmente consideradas de modo a viabilizar 
condições de existência das entidades míticas que dele necessitam, sendo a “natureza” 
determinante na escolha de uma área. Não obstante ser uma área relativamente 
reduzida, o Añetete preenche esses requisitos. Estes seriam critérios básicos que se 
associam a outros. 

 
Assim, tomando como referência alguns tekoha kaiowa e ava-guarani do Paraná e 

Mato Grosso do Sul (v. Tabela), que se caracterizam por equilíbrio entre área disponível e 
número de habitantes, constata-se que a cada grupo familiar  (com média de 100/110 
pessoas por família extensa), caberia área de terra de 1200 a 1600ha, o que permitiria 
realizar atividades econômicas, políticas e sociais com melhor desenvoltura e qualidade, 
segundo o seu próprio “modo de ser” (teko) hoje .    

 

TABELA  2 

 

TEKOHA   ÁREA   POPULAÇÃO     MEDIA 

Paraguasu  2.000ha   500p          4   ha 

Jaguapire  2.000ha                   450p       4,4      ha 

Pirakua  2.000ha            350p       5,71   ha 

Ñ. Marangatu  9.800ha            900p     10,88   h a 

Añetete  1.750ha             240p       7,29   ha  

 
As terras demandadas nos anos 1980 no MS indicam que a média de 2000ha, 

tomada como referência para a formação dos tekoha de Paraguasu, Pirakua e Jaguapire, 
os primeiros a serem identificados e demarcados (1985), exigem rígido controle 
populacional para manter o equilíbrio e não há muitas alternativas de caça ou pesca – as 
condições políticas da época, uma variável de grande relevância, não favoreciam 
sugestões de áreas maiores.  

 
Com base nessas áreas (v. Tabela) pode-se raciocinar sobre uma média 

aproximativa de 6,45h por indivíduo. Considerando essa média e o número de indígenas 
nas cinco situações comentadas aqui é de aproximadamente 1300 indígenas, seria 
necessária uma área mínima e rigidamente ajustada de 6.500ha para assentar de modo 
razoavelmente confortável e por algum tempo, a totalidade das famílias do Okoy, do 
grupo do Teodoro Alves, de Lino Pereira, de Fernando Kamba'i e os "índios de Guaíra".    
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   Tomando em conta, porém, o crescimento vegetativo, casamentos estabelecidos 
entre as famílias de diferentes tekoha e o desdobramento das famílias extensas, constata-
se a necessidade de área maior, talvez alcançando as 10.000ha como espaço mínimo 
para garantir o abrigo à totalidade das famílias Guarani da região aqui focada para as 
próximas duas ou três gerações – numa estimativa arriscada, já que o ideal seria um 
espaço exclusivo maior. Dependendo da dimensão da terra que se disponibilize aos 
índios, se atingirá um maior ou menor equilíbrio entre o número de habitantes e espaço 
disponível para a realização de sua vida social. 
 
 Nesses termos, é importante ponderar sobre a experiência no Añetete onde tem 
sido mantida relação favorável entre esses dois importantes fatores. Assim, quanto maior 
o espaço, mais dilatado será também o tempo em que não haverá problemas. Se foi 
possível apoiar a organização dessa comunidade e alcançar êxitos consideráveis no 
âmbito da gestão de territórios ou terras indígenas, parece ser razoável considerar a 
possibilidade de viabilizar situação similar para o restante dos Guarani da região – o que, 
a rigor, não representa volume tão grande, seja de gente como de recursos. 
 
 Dessa forma, as dimensões aqui sugeridas seguiram as considerações apontadas 
neste relatório, e considera que a disponibilidade de 10.000ha para atendimento dos 
aproximadamente 1300 indígenas acarretará uma média de 7,70ha por indivíduo, o que 
permitiria – considerando possível controlar outras variáveis ecológicas e ambientais – um 
equilíbrio similar ao encontrado no Añetete com 7,29ha. Considerar uma área de 
10.000ha representaria criar espaços similares aos criados no Añetete ou em Pirakua 
(MS), possibilitando uma média de 7,70ha por indivíduo, similar aos dois casos que 
representam duas áreas Guarani (kaiowa e ava-guarani) que apresentam boas condições 
de vida.  
 
 Deve-se considerar, no entanto, que 10.000ha não implicará em um coeficiente de 
segurança de bom tamanho, que permitisse "sobra" de terra para as gerações futuras. 
 
 Como se nota no Añetete (PR), e nas áreas de Pirakua, Jaguapire e outros tantos 
(MS), a população tende a manter a estabilidade populacional quando o espaço do tekoha 
está sob controle das famílias do lugar e não sofra o assédio de grupos que perderam 
terras e que provocam o excesso de população. 

 
Um outro aspecto importante a ser considerado é que essas terras não precisam, 

necessariamente, ser contínuas, muito embora a administração na demarcação que 
eventualmente venha a se proceder deva manter diálogo aprofundado com os índios para 
o planejamento de um programa de "terra para todos" – ao que parece, pela divisão dos 
três grupos vinculados ao Okoy aqui comentados, a preferência seria exatamente no 
sentido contrário. Embora tenham sido mantidas discussões apenas incipientes com os 
índios sobre esse assunto, há indicadores, que devem ser aprofundados, de que 
aceitariam mais de uma área , o que facilitaria também o ordenamento político dos grupos 
familiares.  

 
Embora o líder político que conduz hoje os acertos com os brancos no processo 

de busca por mais terras para o Okoy tenha legitimidade dos grupos familiares do Okoy, 
principalmente os “pioneiros”, não há garantias de que isso se prolongue pela eternidade, 
como nos casos de Teodoro, Lino e Kamba’i já visto. Não raro há com a substituição de 
seu líder político, indicando a existência de líderes familiares que não querem estar 
subjugados à liderança pré-existente. A experiência revela que a delimitação de um 
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espaço exclusivo não garante a manutenção do líder que conduz o processo até alcançar 
a terra. Considerando tratar-se de uma sociedade que se organiza politicamente de forma 
acéfala, sem, portanto, um poder central, de modo a que cada grupo familiar constitui uma 
unidade semi-autônoma de produção e consumo, áreas separadas poderiam contemplar 
as expectativas dos índios, o que, no entanto deve ser exaustivamente discutido com 
eles. 

 
VI.3.- Alternativas de regulamentação de terra indí gena 

 Regularizar terras para a população Guarani do Oeste do Paraná aqui focada, um 
universo de aproximadamente 160 famílias nucleares ou 1300 pessoas, dependerá 
fundamentalmente dos encaminhamentos decididos administrativamente pela FUNAI e do 
envolvimento de outras instituições de Estado – Itaipu Binacional, Ministério Público Federal, 
Poder Judiciário, IBAMA, outros Ministérios – e, eventualmente, do Governo do Estado do 
Paraná. 
 
 Mesmo desconhecendo os meandros e detalhes da lei, o signatário arrisca 
apresentar e discutir propostas de alternativas possíveis para a solução do problema dessa 
população. 
 
 Como ponto de partida, é pertinente considerar que “a União poderá estabelecer, 
em qualquer parte do território nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios 
onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito de usufruto das riquezas 
naturais respeitadas as restrições legais”, e que sejam “suficientes para a sobrevivência do 
grupo” (Estatuto do Índio, Lei No 6.001/1973, Arts. Nos 26 e 27). 

 
O Art. 231 da Constituição Federal Brasileira associado ao Decreto No. 1775/96 e 

à Portaria n.14 do Ministério da Justiça, constituem os parâmetros legais que determinam 
hoje em dia a regulamentação das terras indígenas no país.  

 
Dois conceitos básicos, os de “terras tradicionais ” e “terras tradicionais de 

ocupação permanente ”, são determinantes para contemplar esses instrumentos legais. 
 
Tomando-os como referência cabe ajuizar, inicialmente, sobre o fato, ao que 

parece irrefutável, da presença Guarani na região aqui considerada como se pretendeu 
demonstrar acima e como o demonstram as descrições pormenorizadas do século XVI 
aos dias de hoje (31). Trata-se, desta forma, de terras tradicionais  ava-guarani e mbya.  

 
Outra constatação importante que se comprova nos arquivos do SPI e FUNAI, 

investigações antropológicas e, especialmente, nos depoimentos e narrativas dos índios, 
é de que em momento algum, a partir do século XVI os territórios Guarani foram 
abandonados mas, inversamente, foi amplamente por eles utilizados em seu oguata 
(caminhar, conhecer, visitar) pelas extensas áreas disponíveis, seja em movimentos 
espontâneos para a formação de novos grupos familiares extensos, seja pela presença da 
colonização que provocou movimentos compulsórios. Como visto acima, diversas famílias 
extensas deram continuidade ao tekoha guasu do Jakutinga/Okoy, optando por enfrentar 
a presença colonizadora e reconquistar espaços exclusivos de terras. 

 

                                                 
31 Cf: Azara, 1969; Blasi, 1977; Cabeza de Vaca, [1542] 1971; Cardoso, 1969; Manuscrito da Coleção de Angelis [séc. 
XVII], 1951; Mura e T. de Almeida, 2004; Susnik, 1979/80, 1982, 1983; Melià et alli, 1976; Nimuendaju, 1987, entre 
outros.  



 69

Há, dessa forma, evidencias inequívocas de que se trata de terras de ocupação 
permanente  as ocupadas pelos ava-guarani e mbya do Jakutinga/Okoy. 

 
Nesses termos, qualquer área que venha a ser Identificada, nos moldes do 

Decreto 1775/96, na região do imaginário triângulo formado pelas cidades de Guaíra, 
Toledo e Foz do Iguaçu (mais especialmente a foz do rio Iguaçu com o Paraná) será terra 
tradicional guarani .  

 
Nem toda terra na região aqui delimitada poderá ser  considerada, todavia, 

"terra de ocupação permanente" ava-guarani ou mbya , conforme reza o referido 
decreto, isto é, como espaços ocupados por núcleos familiares extensos guarani sem 
interrupção de posse  ou que esta tenha sido impedida por terceiros com o uso de 
procedimentos de licitude duvidosa – o uso da força, por exemplo. 

 
No caso dos grupos familiares do Jakutinga/Okoy e de outros lugares que 

antecederam a este, o processo de desapropriação das terras Guarani, mais intenso a 
partir dos anos 1960 (v. III. 2.1. e III. 2.2.), não se completou plenamente. Não houve 
tempo. Antes que se consumara a colonização com a transformação daquelas terras em 
empresas agropecuárias, foram inundadas pelo lago de Itaipu, impossibilitando 
irremediavelmente qualquer pleito para sua recuperação – como ocorre com os tekoha 
ymaguare ("antigos") dos Guarani do MS. 

 
Os espaços territoriais tradicionais que estavam sendo "ocupados  

permanentemente " pelos ava-guarani e mbya do Jakutinga/Okoy foram tomados pela 
inundação das águas do referido lago. 

 
Para efeitos do objetivo de criar espaços para os índios, pode-se considerar que 

"qualquer terra escolhida" nos espaços territoriais do triângulo imaginário considerado 
neste relatório, se incluiria como terra tradicional  e parte do território do grupo étnico 
aqui tratado e plenamente o disposto pelo Decreto No. 1775, com o que se poderia 
argumentar e justificar tratar-se de terras indígenas que só deixaram de ser 
permanentemente ocupadas por conta de esbulhos da colonização. 

 
Seria, entretanto, uma opção que exigirá, ao que parece, percorrer longos e 

tortuosos caminhos até a regularização definitiva das terras Guarani do Oeste do Paraná. 
As experiências vividas pelos kaiowa e ñandéva do Mato Grosso do Sul ilustram essas 
dificuldades.  

    
O que se observa nos conflitos fundiários Guarani desse estado é que mesmo 

com a comprovação cabal de estudos antropológicos q ualificados e decorrentes de 
processos administrativos, de que os tekoha reivindicados pelos kaiowa e ñandéva são 
terras tradicionais e de ocupação permanente , os resultados obtidos pelos 
proprietários em procedimentos judiciais têm obstruído a conclusão de inúmeros 
processos de Identificação de Terra Indígena e impedido a ocupação definitiva dos índios. 
Neste rol, cabe salientar, incidiu em terras indígenas já homologadas pela Presidência da 
República como se viu no caso dos kaiowa de Ñande Ru Marangatu. O Poder Judiciário 
revela-se, assim, variável de muita relevância na definição das terras Guarani – os 
proprietários sabem disso e recorrem a ele. 
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Na hipótese de que o procedimento administrativo adotado na região (32) venha a 
ser a Identificação de Terras Indígena pelo Decreto No. 1775, é de se supor que qualquer 
que seja a terra Identificada, o proprietário deverá proceder da mesma forma que no Mato 
Grosso do Sul, e terá farta munição jurídico-legal em sua argumentação, seja no 
contraditório previsto pelo Decreto, seja no âmbito da justiça. Do ponto de vista 
antropológico e considerando a argumentação utilizada nas questões fundiárias Guarani 
do MS, haverá dificuldades de comprovação de que se trata de "terras de ocupação 
permanente ". É de se esperar que os mesmos argumentos utilizados na justificação de 
que terras indígenas no MS não devem ser adquiridas, serão utilizados no Paraná contra 
iniciativa nesse sentido.  

 
A reação dos proprietários cujas terras são Identificadas como indígenas pelo 

Decreto Nº 1775/96 reside no fato que este prevê tão somente o pagamento das 
benfeitorias realizadas na terra, assim mesmo quando isto se deu de boa fé; por essa 
forma legal não há o pagamento pelo valor de mercado da terra, onde se origina a 
recalcitrância dos proprietários, mesmo quando reconhecem a legitimidade da terra como 
indígena. Os proprietários querem que suas terras sejam pagas para "cedê-las" aos 
índios.  

 
Um outro aspecto a ser considerado é que levada ao rigor da Lei Constitucional, a 

questão deveria ser resolvida com o cumprimento da ação do Estado e, portanto, 
seguindo o procedimento definido pelo referido Decreto. Não se observa, entretanto, que 
isso se realize e a experiência do Mato Grosso do Sul corrobora com isso. 

 
Um terceiro e relevante aspecto deve, ainda, ser considerado na análise do 

Decreto 1775/96 como orientação para abordar os problemas fundiários dos Guarani do 
Oeste do Paraná: os grupos familiares extensos ava-guarani e mbya envolvidos aqui, não 
manifestam desejos de uma terra determinada , específica, cosmológica e 
simbolicamente escolhida. A demanda dos índios é, desta forma, por "qualquer terra" de 
boa qualidade, de boas dimensões e bem localizadas dentro do referido território 
determinado pelo triângulo, como se viu no Añetete (33).  

 
 Outra alternativa para dar conta do problema fundiário no oeste do Paraná seria a 
aquisição de terra pelo Estado Brasileiro, o que con siste em definir com as famílias 
indígenas uma área de boa qualidade, localização e dimensão, pela qual se pagará segundo 
entendimentos feitos com o proprietário. Este procedimento não prescindiria de estudo 
antropológico aprofundado para cada situação, o que também contemplaria as 
determinações legais e administrativas da FUNAI. 
 
 Este parece ser o caminho mais apropriado para o problema fundiário no caso 
específico dos grupos vinculados ao antigo tekoha guasu  do Jakutinga/Okoy , que 
difere substancialmente do caso dos "índios de Guaíra", como visto acima. Parece ser a 
forma mais rápida de se solucionar o problema sem pelejas judiciais como fatalmente 
recaem os procedimentos do Decreto No.1775/96. 

                                                 
32 É fortemente recomendável como visto acima, que o Estado Brasileiro invista na convocação de suas instituições 
pertinentes ao tema e com profissionais qualificados, para formular uma política pública indigenista que atue na totalidade 
do problema étnico-regional. 
33 Cabe salientar que as afirmações aqui apresentadas não querem significar que se trata de processos rígidos, inflexíveis e 
que não possa ocorrer outras escolhas e procedimentos ddos índios. O que se quer apontar são dados, informações e 
observações de experiências realizadas e que podem oferecer parâmetros orientadores de procedimentos vindouros. Em 
qualquer caso e diante de qualquer iniciativa de ação, não há que se prescindir do diálogo cuidadoso com os índios. 
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 Além da experiência satisfatória no exemplo do Añetete (1995-1997), corrobora 
com essa argumentação as iniciativas fomentadas para a aquisição do Itamarã (v. item III.3 e 
III.3.4) e a superação de obstáculos legais que envolveram as discussões entre INCRA e 
FUNAI em dúvida sobre haver ou não base legal para o repasse de recursos da primeira 
para a segundo com o objetivo de adquirir terras indígenas.  
 
 Nesse sentido, em março de 2006 parecer favorável de Jurista Consultor da 
Advocacia Geral da União veio não somente dar apoio legal à aquisição de terras para 
indígenas pela FUNAI, como recomendou explicitamente que a medida fosse tomada nos 
casos em que os índios, ocupantes de territórios tradicionais, tenham perdido 
irreversivelmente suas terras de ocupação permanente  como ocorreu na região aqui em 
pauta. 
 
 Cabe à FUNAI, caso venha a tomar essa providência, determinar, através de seu 
Presidente em ato administrativo a realização de estudo antropológico para justificar a 
aquisição de uma terra e longo diálogo com os índios para sua concordância em relação à 
dimensão, localização e qualidade do terreno ou terrenos escolhidos. Foi este o 
procedimento que materializou a aquisição do tekoha Añetete. 
 
 Outros mecanismos devem ser encontrados para viabilizar terras para os guarani 
do oeste do Paraná. 
 
   

 
 

Rubem F. Thomaz de Almeida 
Antropólogo (ABA 2.143.769.770) 

 
Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 2006 
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